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1 JOHDANTO

1. Yrityksen saneerauksesta annettua lakia (25.1.1993/47 muutoksineen, ”YSL” tai ”yrityssanee-

rauslaki”) ollaan uudistamassa. Tavoitteena on täytäntöönpanna Euroopan parlamentin ja neu-

voston direktiivi (EU) 2019/1023 ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, 

veloista vapauttamisesta ja elinkeinotoiminnan harjoittamiskiellosta sekä toimenpiteistä uudel-

leenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehosta-

miseksi ja direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta (”Maksukyvyttömyysdirektiivi”). Samalla

tavoitteena on toteuttaa hallitusohjelman kirjaukset yrityssaneeraus- ja velkajärjestelylainsää-

dännön muuttamisesta (Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019, s. 82).

2. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan Maksukyvyttömyysdirektiivin imple-

mentointia sekä yrityssaneerauslainsäädännönuudistamista. Sekä työryhmän että sen seuran-

taryhmän työtä edistääkseen Borenius Asianajotoimisto Oy (”Borenius”) on laatinut tämän 

oman muistionsa yrityssaneerauslain muutostarpeista. Nämä Boreniuksen esittämät muutos-

tarpeet ovat sellaisia, joihin olemme törmänneet käytännön työssämme, jossa toimimme joko

selvittäjänä, velallisen tai velkojan juridisena neuvonantajana. 

3. Osa esittämistämme muutosehdotuksista ovat varsin laajoja, osan ollessa lähinnä teknisluotei-

sia täsmennyksiä. Muutosehdotusten joukossa on myös lukuisa määrä sellaisia täsmennyksiä, 

jotka selkeyttäisivät ja/tai tarkentaisivat voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä sen tulkintaa. Ha-

luamme vielä erikseen tuoda esiin sen, että nämä esittämämme muutosehdotukset eivät ole 

tehty siitä näkökulmasta, että haluaisimme edistää jonkun tietyn intressitahon etua, vaan aja-

tukset ovat meidän omiamme ja niiden tarkoituksena on ainoastaan saada aikaiseksi tehok-

kaampi, toimivampi ja parempi yrityssaneerauslainsäädäntö, joka paremmin vastaa nykypäivän 

tuomiin haasteisiin. 

2 EHDOTUKSIA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSIKSI

2.1 Saneerausmenettelyyn hakeutuminen

2.1.1 Tiukat käsittelyajat saneeraushakemuksille

4. YSL 68 §:n mukaan yrityksen saneerausta koskeva asia on käsiteltävä asian edellyttämällä 

joutuisuudella. Yhtenä suurimpana haasteena yrityssaneerauslain toimivuuden kannalta ovat

erittäin pitkät käsittelyajat. Konkurssiasiamiehen toimiston (”KAM”) uusimpien tilastojen mu-

kaan saneeraushakemuksia käsitellään keskimäärin 51 päivää. Suurimmassa osassa tapauk-

sia käsittelyaikojen piteneminen johtuu velallisesta ja velkojasta, ei käräjäoikeuden toiminnasta. 

Valitettavasti käräjäoikeuksien välillä on eroja asioiden käsittelemisen osalta. Olemme myös 

havainneet, että usein myös käräjäoikeuden sisällä on merkittäviä eroja tuomareidenkin välillä. 

Tämä käsittelyaikojen piteneminen luo turhaa epävarmuutta ja moni potentiaalisesti saneerat-

tavissa oleva yhtiö ajautuu konkurssiin, sen vuoksi, että asian käsittely hakemusvaiheessa ve-

nyy. 

5. Ehdotamme, että yrityssaneerauslakiin säädetään vakiintuneet määräajat esimerkiksi sille, 

kuinka nopeasti saneeraushakemuksia ryhdytään käräjäoikeudessa käsittelemään, missä 
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ajassa saneeraushakemusten täydennykset pitää antaa tai kuinka pitkä lausuma-aika velkojille 

tulee antaa. Koska nykyään suurin osa intressitahoista (jopa mielellään) vastaanottavat lausu-

mapyynnöt sähköpostitse, voi näkemyksemme mukaan lausumien määräaikoja lyhentää, sillä 

käräjäoikeuden ei tarvitse varata aikaa sille, että posti kuljettaisi kirjeen asianosaiselle. 

6. Olemme myös ehdottomasti samaa mieltä Asianajajaliiton Insolvenssioikeudellisen asiantunti-

jaryhmän 30.1.2020 päivätyssä muistiossa esiintuodun näkemyksen kanssa siitä, että mahdol-

lisessa istuntokäsittelyssä vireillä oleva konkurssihakemus tulisi käsitellä samanaikaisesti sa-

neeraushakemuksen kanssa. Prosessiekonomisesti olisi suotavaa, että mahdollisen konkurs-

sihakemuksen ollessa vireillä saneeraushakemus ja konkurssihakemus käsiteltäisiin samassa 

istunnossa. Tämä mahdollistaisi sen, että mikäli saneerausmenettelyä ei aloitettaisi, velallinen 

asetettaisiin viivytyksettä konkurssiin. Käsityksemme mukaan jotkut käräjätuomarit menettele-

vät jo näin. Lisäksi velallinen ja hänen asiamiehensä voivat vielä kertaalleen harkita, kumpi 

insolvenssimenettelyistä sopisi paremmin velalliselle. 

2.1.2 Selkeyttä velallisen saneeraushakemuksen vaatimuksiin 

7. Yleisesti ottaen saneeraushakemusten kirjo on erittäin laaja. Olemme käytännössä työssämme 

havainneet sen, kuinka kriittistä joutuisan saneerausmenettelyn aloittamisprosessin kannalta 

on se, että saneeraushakemus on mahdollisimman täydellisesti laadittu. Käsityksemme mu-

kaan puutteelliset hakemukset, jotka useimmiten laaditaan tilanteessa, jossa konkurssihake-

mus on jo vireillä, työllistävät myös käräjäoikeuksia tarpeettomasti. Usein saneeraushakemusta 

laadittaessa havaitaan, että taloustietojen kerääminen ja sitä kautta uusimman taloudellisen 

tiedon tuottaminen saneeraushakemusta varten on varsin työlästä. Lisäksi saneeraushakemus-

ten laatimisen näkökulmasta tilannetta hankaloittaa se, että käräjäoikeudet tulkitsevat lainsää-

däntöä hakemuksen vaatimusten osalta epäyhtenäisesti. 

8. Yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen (”YSA”) 1 §:n 1 momentin kohdassa 4 säädetään 

seuraavasti: 

”jäljennös tilinpäätösasiakirjoista kahdelta viimeisimmältä tilikaudelta sekä, jos vii-
meisimmän tilikauden päättymisestä on kulunut yli neljä kuukautta, välitilinpäätök-
sestä, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.”

9. Säännös on epäselvä muun muassa seuraavista syistä:

(i) Tilanteessa, jossa velallinen on tilintarkastusvelvollinen, tuleeko tilinpäätösten olla ti-

lintarkastettuja?

(ii) Onko edellytyksenä edes, että hakemuksen liitteenä olevat tilinpäätökset ovat allekir-

joitettu ja vahvistettu?

(iii) Mitkä ovat välitilinpäätöksen muotovaatimukset? Riittävätkö kirjanpidon ajot taseesta 

ja tuloslaskelmasta vai tulisiko laatia myös muut tilinpäätökseen liittyvät dokumentit 

kuten toimintakertomus, liitetiedot ja jaksotukset? 

(iv) Tuleeko välitilinpäätöksen olla tilintarkastettu?
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10. Vallitsevan saneerauskäytännön mukaan, velalliset eivät laadi varsinaista välitilinpäätöstä tai 

tilintarkastuta velallisyhtiötä, vaan käytännöksi on muodostunut toimittaa saneeraushakemuk-

sen liitteeksi velallisen kirjanpito-ohjelmasta mahdollisimman tuore tuloksen muodostumista ku-

vaava tuloslaskelma ja taloudellista asemaa kuvaava tase. Mikäli näiden tietojen toimittaminen 

riittää saneerausmenettelyn aloittamiseksi, tulisi lainsäätäjän pohtia, olisiko syytä korjata tämä 

epäselvä vaatimus välitilinpäätöksen toimittamisesta. Kirjanpito- tai tilintarkastuslaissa ei myös-

kään ole nimenomaista sääntelyä koskien välitilinpäätöksen sisältöä, joten tämäkin seikka on 

omiaan antamaan epäselvän kuvan saneeraushakemuksen välttämättömien liitteiden vaati-

muksista. (Välitilinpäätös käytännössä laaditaan vain OYL 13 luvun varojenjakotilanteessa). 

Näkemyksemme mukaan välitilinpäätös ei pitäisi olla saneeraushakemuksen edellytyksenä,

vaan osana saneeraushakemusta velallisen tulisi toimittaa tuloksen muodostumista kuvaava 

tuloslaskelma ja taloudellista asemaa kuvaava tase, jotka eivät saa olla kolmea kuukautta van-

hempia.

11. Lisäksi on mielestämme aiheellista pohtia, mitä lisäarvoa tuo se, että velallinen toimittaa yli 

kaksi vuotta vanhan tilinpäätösasiakirjan hakemuksen liitteeksi. Tämä voi toki osoittaa sen, että 

yhtiön perusliiketoiminta on joskus ollut kannattavaa, mutta saman asian voi tuoda esiin myös 

saneeraushakemuksen tekstiosuudessa ja tarpeen vaatiessa toimittaa tätä osoittavan vanhem-

man tilinpäätösasiakirjan sen hakemuksen liitteeksi. Näkemyksemme mukaan tämä dokumen-

taatio, joka on usein saneeraushakemuksen pituuteen suhteutettuna varsin laaja, ei tulisi olla 

saneeraushakemuksen pakollinen vaatimus.

2.1.3 Saneeraushakemuksen edellytyksissä parempi selvitys likviditeetistä 

12. YSA tai YSL:n vaatimukset eivät tällä hetkellä velvoita velallista esittämään minkään näköistä 

näyttöä siitä, onko yhtiöllä likvidejä varoja tai helposti likvideiksi varoiksi muutettavaa omai-

suutta käytössänsä tai lähitulevaisuudessa saatavilla. Käytännössä velalliset osoittavat likvidi-

teettinsä (tai valitettavasti useammin osoitetaan, ettei yhtiöllä ole likviditeettiä) ainoastaan tilan-

teessa, jossa joku velkoja on esittänyt väitteen siitä, etteivät velallisen varat riitä saneerausme-

nettelystä aiheutuvien kustannusten tai menettelyn aikaisten velkojen kattamiseen. 

13. Selvästi perusteettomien hakemusten määrä voitaisiin ehkäistä sillä, että velallisen tulisi lain tai 

asetuksen perusteella esittää jotain konkreettista tietoa (esim. pankkitiliote, selvitys tuloutuvista 

myyntisaatavista) siitä, että saneerausmenettelyn kustannukset ja vireille tulon jälkeiset velat 

pystytään maksamaan. Tällä myös todennäköisesti pystyttäisiin vaikuttamaan siihen, että use-

ampi saneerausmenettely päättyisi saneerausohjelman vahvistamiseen, kun jo saneerausme-

nettelyn aloittamisharkinnassa selvitettäisiin, että velallisella on käytettävissään tarvittava likvi-

diteetti, jolla se pystyy selviytymään menettelynaikaisista kuluista ja saneerauskustannuksista. 

2.1.4 Saneerausmenettelyyn hakeutumisesta päättävä elin

14. Osakeyhtiölain (21.7.2006/624 muutoksineen, ”OYL”) 20 luvun 24 §:n mukaan ”Hakemus yri-

tyksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetun menettelyn aloittamisesta voidaan tehdä 

yhtiökokouksen päätöksellä. Myös hallitus voi tehdä hakemuksen, jos asia on kiireellinen. Hal-

lituksen on tällöin viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle käsittelemään hakemuksen jatka-

mista.”
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15. YSL:n esitöiden (HE 182/1992 vp., s. 27) mukaan yhtiökokouksen on päätettävä saneeraus-

menettelyn aloittamisesta, koska päätös selvitystilan aloittamisesta tehdään myös yhtiökokouk-

sessa. Lainsäätäjän ratkaisu siitä, että myös saneerausta koskevan asian tulee olla yhtiöko-

kouspäätös, lähtee siitä, että hallituksen tekemästä saneeraushakemuksesta huolimatta osa-

keyhtiö voidaan haluta asettaa selvitystilaan osakkeenomistajien yhtiökokouspäätöksen nojalla.

Kun velallisena on osakeyhtiö, yhtiön sisäinen päätöksenteko saneerausmenettelyn aloittami-

sesta olisi voimassa olevan YSL:n esitöiden mukaan ainakin viime kädessä yhtiökokouksen 

asia. Tämä perustuu siihen, että kysymyksessä on usein yhtiön tulevaisuuden kannalta ratkai-

sevan tärkeä valinta. Kun päätösvalta yhtiön asettamisesta selvitystilaan kuuluu yhtiökokouk-

selle, on siihenkin nähden luonnollista, että myös päätösvalta saneerausmenettelyä koskevan 

hakemuksen tekemisestä uskotaan samalle elimelle. 

16. Etenkin julkisten osakeyhtiöiden osalta yhtenä saneeraushakemusten käsittelyn pitkittymisen 

keskeisimpänä syynä voidaan pitää sitä, että yhtiökokouksen on päätettävä saneeraushake-

muksen jättämisestä. OYL 5 luvun 19 §:n mukaan ”Pörssiyhtiön on toimitettava yhtiökokous-

kutsu viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.” Tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, 

että yhtiön hallitus tekee päätöksen jättää saneeraushakemuksen, saneeraushakemus jäte-

tään, jonka jälkeen odotetaan vähintään kolme viikkoa, että yhtiökokous tekee päätöksen sa-

neeraushakemuksen käsittelyn jatkamisesta. Boreniuksen käsityksen mukaan käräjäoikeudet 

eivät aloita saneerausmenettelyitä – vaikka lain sanamuoto tämän mahdollistaisi – ennen kuin 

yhtiökokouksen päätös on toimitettu käräjäoikeudelle. 

17. Näkemyksemme mukaan vaatimus yhtiökokouksen päätöksestä on seuraavien syiden johdosta 

kyseenalainen:

(i) Jos hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja korostuneesti seurata 

yhtiön taloudellista asemaa yhtiön ollessa taloudellisissa vaikeuksissa, katsoo että pe-

lastaakseen yhtiön, yhtiön tulisi hakea saneeraukseen, niin miten osakkeenomistajat 

pystyisivät paremmin arviomaan tilanteen? Näkemyksemme mukaan todennäköisyys 

sille, että osakkeenomistajat päättäisivät, vastoin hallituksen näkemystä, ettei velalli-

sen tulisi hakeutua saneerausmenettelyyn, on erittäin pieni. 

(ii) OYL 20 luvun 25 §:n mukaan yhtiön omaisuus voidaan luovuttaa konkurssiin hallituk-

sen päätöksen perusteella. Kun konkurssin vaikutukset yhtiölle ovat paljon kauaskan-

toisempia ja radikaalimpia kuin saneeraukseen hakeutuminen, minkä takia hallitus ei 

voisi tehdä myös päätöstä saneerausmenettelyyn hakeutumisesta?

(iii) YSL 1 §:n mukaan ”menettelyssä voidaan tuomioistuimen vahvistamalla saneeraus-

ohjelmalla määrätä velallisen toimintaa, varallisuutta ja velkoja koskevista toimenpi-

teistä siten kuin tässä laissa säädetään.” Saneeraustoimenpiteet eivät lähtökohtaisesti 

vaikuta millään muotoa yhtiön omistusrakenteeseen tai omistukseen. Tämänkin sei-

kan valossa voidaan perustellusti kysyä, onko yhtiökokous oikea foorumi päättämään 

saneerausmenettelyyn hakeutumisesta. 
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18. Boreniuksen kokemuksen mukaan selvitystila on harvoin samaan aikaan keskusteluissa esiin-

tyvä tai kilpaileva toimintavaihtoehto legaalisen saneerausmenettelyn kanssa. Usein sanee-

rausmenettelyyn hakeutuvat velalliset eivät pelkästään ole maksukyvyttömiä vaan myös ylivel-

kaisia. Lisäksi OYL:ssa määrätään, että jos selvitystilassa olevan yhtiön varat eivät riitä sen 

velkojen maksamiseen, selvitysmiesten on haettava yhtiön asettamista konkurssiin. Lainsäätä-

jän tulisi harkita, tulisiko lainsäädäntöä muuttaa siten, että jatkossa hallitus voisi tehdä päätök-

sen saneerausmenettelyyn hakeutumisesta.

19. Esittämäämme näkemystä puoltaa myös se tosiasia, että mahdollisessa velkojan tai todennä-

köisen velkojan saneeraushakemuksessa velallista kuultaessa, lausuman antaa hallitus tai toi-

mitusjohtaja, ei yhtiökokous. Viime aikoina on aloitettu velkojan hakemuksesta saneerausme-

nettelyjä (mm. Stockmann Oyj Abp), joissa velallisen saneerausmenettely on aloitettu kuule-

malla velallisen johtoa, jolloin velallisen yhtiökokouksen päätöstä ei tarvita.

2.1.5 Puoltohakemuksen läheisyysmääritelmä

20. YSL:n 6 § 1 momentin 1 kohdassa säädetään ns. puolto- ja yhteishakemuksesta. Hakemusta 

puoltavat velkojat eivät saa olla takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 

(26.4.1991/758 muutoksineen, ”TakSL”) 3 §:ssä tarkoitettuja velallisen läheisiä. 

21. TakSL 3 §:n läheisen määritelmä on kirjoitettu erittäin vaikeaselkoisesti ja mahdollinen lähei-

syys tulisi kuitenkin aina harkita tapauskohtaisesti. Oikeuskirjallisuuden ja -käytännön mukaan 

läheisyys vaatii olennaisten etujen yhteyttä, joka muodostuu joko omistuksesta yhtiöstä, tosi-

asiallisesta vaikutusvallasta tai läheisen oikeudesta toiminnasta muodostuvaan tuottoon. Oi-

keuskirjallisuudessa ja -käytännössä on katsottu, että 33 prosenttia omistusosuuden ylittyminen 

osoittaa omistuksen tuottamaa läheisyyttä. 

22. Mikäli puhutaan yhtiöstä, jonka omistus on hajautettu, huomattavasti pienempi omistuksen 

määrä kuin 33 prosenttia voi johtaa tilanteeseen, jossa omistajalla/velkojalla on ”olennainen 

velkojen yhteys”. Mielestämme olisi syytä harkita, voisiko saneeraushakemusten puoltamista 

silmällä pitäen säätää joku tietty raja omistuksen osalta, jonka alittuessa velkojaa ei voida pitää 

läheisenä. 

23. Edellä mainitun läheisyysproblematiikan lisäksi velkojien puoltoilmoitusten osalta tulisi määrätä 

selkeä ajallinen takaraja sen osalta, mihin asti velkojat voivat toimittaa puoltoilmoituksia käräjä-

oikeudelle, jotta ne huomioitaisiin. Käsityksemme mukaan puoltoilmoitus on annettava ennen 

kuin muilta velkojilta pyydetään lausumaa velallisen hakemuksesta, mutta olemme myös tör-

männeet tapauksiin, joissa puoltoilmoituksia on toimitettu suulliseen istuntokäsittelyyn ja kärä-

jäoikeus on ne tuossakin vaiheessa hyväksynyt. Jos tarvittavat puoltoilmoitukset olisivat ole-

massa aiemmin, ei muiden velkojien lausumia tarvitsisi pyytää eikä velkojien niitä antaa eikä 

tarpeettomia istuntokäsittelyjä tarvitsisi järjestää. Kysymys on ennen kaikkea prosessiekonomi-

nen. 
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2.1.6 Tunnetut velkojat saneeraushakemuksen puoltajina

24. YSL 6 §:n 1 momentin ensimmäisessä kohdassa säädetään siitä, että puoltohakemukseen tar-

vitaan vähintään kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viiden-

nestä velallisen tunnetuista veloista. Voimassa olevan YSL:n esitöissä (HE 182/1992 vp., s. 63)

todetaan 3 §:n määritelmien yksityiskohtaisissa perusteluissa, että ”säännöksestä ilmenee ni-

menomaisesti, että saneerausvelkoina pidettäisiin myös velkoja, joiden peruste tai määrä on 

ehdollinen tai riitainen taikka muusta syystä epäselvä”. Oikeuskirjallisuuden kannanoton mu-

kaan (Risto Koulu, Uudistettu yrityssaneeraus s. 77) ”velkoja jonka saatava on riitainen ei voi 

yhtyä hakemukseen tai puoltaa hakemusta. Sen sijaan velkojalla, jonka saatava on (sinänsä 

selvä ja riidaton mutta) ehdollinen, ei ole edellä mainittua ongelmaa, vaan hänen saatavansa 

otetaan huomioon sekä laskettaessa velkojien lukumäärää että saatavien vähimmäismäärää.”  

25. Epäselvyyttä on sen suhteen, voidaanko ja missä määrin mahdollinen takausvastuu huomioida 

tunnettuna velkana. Tilanne on etenkin hankala niissä tapauksissa, joissa useampi konserniyh-

tiö on hakeutumassa saneerausmenettelyyn ja ko. konserniyhtiöt ovat antaneet ristikkäista-

kauksia. Näkemyksemme mukaan tämän tyyppisissä tilanteissa, takausvastuiden osalta sa-

neeraushakemuksessa tulisi selkeästi ottaa kantaa siihen, miten takausvastuu on suhteellisesti 

otettu huomioon kunkin konserniyhtiön osalta. Selvää lienee, ettei niitä voida kokonaismääräi-

sesti huomioida kaikkien konserniyhtiöiden osalta. Vastaava ongelma on myös niiden vuokra-

sopimusten osalta, jotka suurella todennäköisesti tullaan saneerausmenettelyn aikana irtisano-

maan YSL 27 §:n nojalla. Nämähän vastuut on ilmoitettu velallisen taseessa, taseen ulkopuoli-

sina olennaisina sitoumuksina, mutta saneerausmenettelyyn hakeutuessa ne eivät ole vielä ve-

lallisen velkaa. 

26. Näkemyksemme mukaan yrityssaneerauslakia tulisi täsmentää siltä osin, että lakiin selkeäm-

min kirjataan, minkä tyyppiset velkaerät ja mihin määrään saakka muodostavat niin sanotut

tunnetut velat, joiden velkojat voivat puoltaa velallisen saneeraushakemusta. 

2.2 Saneerausmenettelyn vaihe

2.2.1 Velkojien velvollisuus ilmoittaa saatavistansa

27. YSL:ssä 47 §:n 2 momentin mukaan saneerausvelka, jota ei velallinen eikä 71 §:n 1 momentin 

3 kohdan mukaisesti velkoja itse ole menettelyssä ilmoittanut ja joka ei muuten ole tullut selvit-

täjän tietoon ennen saneerausohjelman vahvistamista, lakkaa, kun saneerausohjelma vahvis-

tetaan, jollei ohjelmassa toisin määrätä.

28. Velkojien velvollisuus ilmoittaa saatavansa saneerausmenettelyssä ja uhka, että vaatimus muu-

ten jää ottamatta huomioon ja saatava lakkaa siten kuin 47 §:ssä säädetään, toimivat käytän-

nössä varsin huonosti. Koska saneerausvelka, jota ei ole ilmoitettu, lakkaa vasta, kun sanee-

rausohjelma vahvistetaan, on ilmennyt tilanteita, joissa velkojat ovat ilmoittaneet merkittävistä 

veloistaan vasta saneerausohjelman äänestysmenettelyn jälkeen. Tällöin selvittäjä ja viime kä-

dessä käräjäoikeus, joutuvat arvioimaan, mikä kyseisen velan merkitys on saneerausohjelma-
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ehdotuksen kannalta ja pahimmassa tapauksessa saneerausohjelman vahvistaminen lykkään-

tyy monella kuukaudella, kun tarkennettu saneerausohjelma joudutaan toimittamaan velkojille 

uudestaan lausumille ja äänestykseen. 

29. Borenius katsoo, että vastaavalla tavalla kuin konkurssilaissa, velkojille asetettavaa määräai-

kaa ilmoittaa saatavansa tulisi tehostaa siten, että mikäli velkoja ei ilmoita saataviaan ennen 

tiettyä määräaikaa, niitä ei huomioida saneerausohjelmaehdotuksessa. Tästä poikkeuksena 

voitaisiin yrityssaneerauslakiin ottaa jälkivalvontaa vastaava säädös, jonka mukaan velkojat

voisivat ilmoittaa saatavansa vielä ennen saneerausohjelman vahvistamista, mutta tällöin vel-

kojan tulisi maksaa vastaavan tyyppinen maksu kuin jälkivalvontojen osalta säädetään. Laissa 

voitaisiin säätää, että lopulliset saatavat tulisi ilmoittaa esimerkiksi viimeistään kaksi viikkoa en-

nen käräjäoikeuden saneerausmenettelyn aloittamispäätöksessä määräämää alkuperäistä sa-

neerausohjelmaehdotuksen määräpäivää.

2.2.2 Läheisiltä olevien velkojen huomioon ottaminen saneerausmenettelyn aloittamisen yhtey-

dessä ja saneerausohjelmasta päätettäessä

30. YSL 76 §:n mukaan lähtökohtaisesti kaikilla velkojilla viimesijaisia velkojia lukuun ottamatta on 

äänivalta äänestää lopullisesta saneerausohjelmaehdotuksesta. 

31. Näkemyksemme mukaan läheistahoja koskevaa lainsäädäntöä tulisi muuttaa sen osalta, miten 

läheistahojen ääniä lasketaan saneerausohjelman vahvistamisvaiheessa. Haasteena on se, 

etteivät YSL 8 luvun säännökset saneerausohjelman vahvistamisesta ja äänestysmenettelystä 

millään tavalla jaottele läheistahojen ja ulkopuolisten velkojien ääniä. Ääriesimerkkinä sanee-

rausohjelman pakkovahvistamista koskevassa pykälässä (YSL 54 §) säädetään seuraavasti 

”ainakin yksi velkojaryhmä on äänestänyt ohjelman hyväksymisen puolesta 52 §:n mukaisella 

enemmistöllä ja kaikkien puolesta äänestäneiden velkojien saatavat edustavat vähintään vii-

dennestä kaikkien 52 §:n 2 momentin mukaan huomioon otettavien tunnettujen velkojien saa-

tavista”. Koska kyseisen pykälän mukaan tunnettuina velkojina pidetään myös läheistahojen 

saatavia, tämä mahdollistaa sen, että mikäli läheistahoilla on riittävästi saneerausvelkoja, sa-

neerausohjelma voidaan kyseisen pykälän nojalla pakkovahvistaa pelkästään läheisvelkojen 

tuella. Boreniuksen käsityksen mukaan Tanskassa ja Norjassa läheistahoilla ei ole äänioikeutta 

saneerausohjelmasta äänestettäessä. Näkemyksemme mukaan TakSL 3 §:n tarkoittamien ve-

lallisen läheisten saatavia ei pitäisi laskea velallisen kokonaisvelkamäärään, kun lasketaan YSL 

6 § 1 momentin 1 kohdan mukaisten saatavien kokonaismäärää (yhteenlasketut saatavat edus-

tavat vähintään viidennestä velallisen tunnetuista veloista) tai saneerausohjelman äänestysme-

nettelyssä. 

32. Tämän hetken hovioikeuskäytännön mukaan ne velalliset, joiden kokonaisvelkamäärästä yli 80 

prosenttia on TakSL 3 §:n tarkoittamilta läheisiltä, eivät voi puoltohakemuksella edes saada 

saneerausmenettelyä aloitetuksi. YSL 6 § 1 momentin 1 kohdassa vaadittava 20 prosentin kan-

natus pitäisi laskea ulkopuolisten velkojien äänistä. Nykytilanteessa velallisen rahoitusstruktuuri 

voi käytännössä estää sen, ettei velallinen voi päästä puoltohakemuksella saneerausmenette-

lyyn. 

9 (19)



 

  

 

  

  

 

  

   

 

 

   

  

   

  

 

  

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

2.2.3 Määräaikojen pidennyspyynnöt

33. Konkurssilain uudistuksen yhteydessä luovuttiin muun muassa siitä, että pesänhoitaja hakisi

pesäluettelon ja velallisselvityksen määräaikojen pidennystä tuomioistuimelta, vaan pesänhoi-

taja itse merkitsee Kosti-järjestelmään pesäluettelon arvioidun valmistumispäivämäärän ja syyt, 

joiden vuoksi pesäluetteloa ei laadittu määräajassa. Boreniuksen näkemyksen mukaan tämä 

on ollut toimiva uudistus, joka ei ole millään tavalla viivyttänyt konkurssipesien selvittämistä ja 

päättämistä. 

34. Yrityssaneerausasioissa määräaikojen pidentäminen esim. taloudellisen selvityksen tai sanee-

rausohjelmaehdotuksen laatimiselle vaatii nykyisellään käräjäoikeuden tekemän päätöksen.

Boreniuksen käsityksen mukaan pyydetyt määräajanpidennykset poikkeuksetta myönnetään. 

Lainsäätäjän harkittavaksi jää, voisiko saneerausmenettelyissä jatkossa siirtyä samanlaiseen 

toimivaan toimintamalliin kuin konkursseissa esimerkiksi siten, että määräaikaa saneerausoh-

jelmaehdotuksen laadintaan voisi saada pidennettyä selvittäjän ilmoituksella Kosti-järjestel-

mään (eli myös KAM:ille) ja käräjäoikeudelle. Yrityssaneerauslaissa voitaisiin erikseen säätää, 

että tietyn pituiset määräajan pidennyspyynnöt taikka saneerausmenettelyn aloittamisesta tie-

tyn ajan kulumisen jälkeen toimitetut määräajanpidennykset tulisi kuitenkin esittää käräjäoikeu-

den ratkaistavaksi perusteluineen. 

2.2.4 Viimesijaisten velkojen asema saneerausmenettelyssä

35. Viimesijaisista veloista ja niiden asemasta saneerausmenettelyssä säädetään YSL 3, 46, 52 ja 

54 §:issä. Lyhykäisyydessään taustaongelmana on ehdottoman etuoikeuden periaate 

(absolute priority rule / principle) ja sitä koskeva prejudikaatti KKO 2003:73. 

36. Näkemyksemme mukaan oikeustila viimesijaisten velkojien asemasta ja kohtelusta saneeraus-

ohjelmassa on epäselvä ja sitä pitäisi selkeyttää. Tällä hetkellä vallitsee epätietoisuutta sen 

osalta, voiko viimesijaiset velat, yleensä pääomalainat, jättää saneerausohjelmassa ns. kellu-

maan eli voidaanko viimesijaisten velkojien oikeus suoritukseen siirtää jatkumaan voimassa 

olevana saneerausohjelman toteuttamisen jälkeisenä aikana vai onko viimesijaiset velat yritys-

saneerauslain mukaisesti pakko ”leikata” kokonaisuudessaan, mikäli paremmalla etuoi-

keusasemalla olevat tahot eivät saa täyttä suoritusta saneerausohjelmassa. 

37. Borenius on kuluvan vuoden aikana edustanut pääomalainaehtoisia vaihtovelkakirjanhaltijoita 

saneerauksessa. Tässä saneerausohjelmassa, joka on lainvoimainen, vahvistettiin, että pää-

omalainat voidaan jättää niin sanotusti kellumaan. Ennen saneerausohjelman laatimista han-

kimme yhdessä velallisen neuvonantajan kanssa oikeudellisen asiantuntijalausunnon siitä, että 

näin voidaan menetellä. Boreniuksen käsityksen mukaan tämän hetkinen oikeustila on se, että 

pääomalainat olisi pakko leikata kokonaisuudessaan ainoastaan saneerausohjelman YSL 54 

§:n mukaisessa pakkovahvistamistilanteessa. Katsoisimme tärkeäksi sen, että tämä epäselvä

oikeudentila korjattaisiin lainmuutoksella selkeämmäksi.
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2.2.5 Oikeus viivästyskorkoon saneerausmenettelyn ajalta, kun saneerausmenettely on lakannut 

ilman saneerausohjelman vahvistamista ja muut korkosäännökset

38. Saneerausmenettelyn alkamiseen liittyy YSL:n nojalla eräitä oikeusvaikutuksia, joiden tarkoi-

tuksena on turvata saneerausohjelman laatimiseen tarvittava välttämätön aika (niin sanottu rau-

hoitusaika). YSL 15 §:n 2 momentin mukaan menettelyn alkaminen keskeyttää myös viivästys-

koron kertymisen saneerausvelalle. Sama koskee muunlaisia maksuviivästyksen seuraamuk-

sia, jotka riippuvat viivästyksen kestosta.

39. Korkein oikeus on ennakkoratkaisussaan KKO 2015:63 todennut, että lain sanamuoto ei kui-

tenkaan miltään osin viittaa siihen, että velkojalla olisi saneerausmenettelyn lakatessa takautu-

vasti oikeus viivästyskorkoon, jota ei ole menettelyn aikana lainkaan kertynyt. YSL:n muutkaan 

säännökset eivät tue tulkintaa, jonka mukaan velkojalla olisi oikeus saneerausmenettelyn ai-

kana kertymättä jääneeseen viivästyskorkoon takautuvasti saneerausmenettelyn päättyessä il-

man maksuohjelman vahvistamista. Muun muassa näillä perusteilla korkein oikeus päätyy rat-

kaisussa KKO 2015:63 siihen, että velkojalla ei ole oikeutta saada saneerausvelalle viivästys-

korkoa saneerausmenettelyn ajalta, kun menettely on lakannut ilman saneerausohjelman vah-

vistamista. Näkemyksemme mukaan oikeustilan selkeyttämiseksi tämä säännös tulisi nimen-

omaisesti kirjata yrityssaneerauslakiin.

40. YSL 15.2 § säännöstä olisi syytä tarkentaa myös siltä osin kuin säännöksessä puhutaan vain 

”viivästyskorosta”. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan velkojilla on oikeus vaatia myös so-

pimuksen mukaisia korkoja ja muita maksuviivästysseuraamuksia menettelyn alkamiseen 

saakka, mutta tämä ei ilmene yrityssaneerauslain sanamuodosta riittävän selkeästi. Yrityssa-

neerauslaissa tulisi myös selkeämmin käydä ilmi, voidaanko kyseessä olevassa korkolasken-

nassa huomioida korkopäivänä kokonainen menettelyn aloittamispäivä vai tätä edeltävä koko-

nainen korkopäivä. 

2.2.6 Vakuusvelan koron maksaminen saneerausmenettelyn aikana

41. YSL 18 §:n ja YSL 32 §:n mukaisesti vakuusvelkojen korko tulisi maksaa saneerausmenettelyn 

aikana. Maksu-, perintä- ja täytäntöönpanokielto eivät koske vakuusvelan korkoa, joka erääntyy 

menettelyn aikana, eivätkä myöskään muita menettelyn aikana erääntyviä vakuusvelan luotto-

kustannuksia (YSL 18.1 §). Oikeuskirjallisuuden mukaan saneerausohjelman velkajärjeste-

lyissä vakuusvelan korkoon on mahdollista kajota vain rajoitetusti, joten ei ole perusteltua, että 

koronmaksuvelvollisuutta ei olisi lainkaan. Oikeus normaalin tasoisiin korkosuorituksiin menet-

telyn aikana on vakuusvelkojan kannalta tärkeä, jotta tällaiset korkoerät eivät jää velkojan va-

hingoksi siinä tapauksessa, että menettely ei johdakaan saneerausohjelman vahvistamiseen. 

42. Vastaavasti YSL 15.2 §:n säännös siitä, että menettelyn alkaminen keskeyttää viivästyskoron 

kertymisen koskee kaikkia saneerausvelkoja eli myös vakuusvelkoja. Menettelyn kestoajalta 

maksettavaksi kertyy näin ollen vain velan varsinainen korko eli velkaehtojen mukainen luotto-

ajan korko. Velkojalla on siis oikeus korkoon siltäkin osin kuin se on kertynyt ennen menettelyn 

alkamista, mutta erääntyy maksettavaksi vasta menettelyn aikana. 

43. Saneerauskäytännössä on kuitenkin otettu tavaksi, että vakuusvelkojen korkojen maksua lykä-

tään. Käytäntö on perusteltu erityisesti tilanteissa, joissa vakuusvelkojan vakuuden arvo ja se, 

11 (19)



 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

kattaako vakuuden arvo kokonaan velkojan saatavan, on vielä epäselvä. Koronmaksuvelvolli-

suuden laajuus näin ollen selviää vasta siinä vaiheessa saneerausmenettelyä, kun vakuuden 

arvo on määritetty. Vakuusvelkojat ovat tyytyneet käytäntöön, jonka mukaisesti korkoja ei vaa-

dita maksettavaksi menettelyn aikana ja saneerausohjelmiin otetaan määräys, jonka mukaan 

menettelyn aikainen korko maksetaan saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen. Käytännön 

ja lain tulisi olla yhteneväisiä ja tilanne tulisi selkeyttää suuntaan tai toiseen. 

2.2.7 Vakuuden vaihtaminen saneerausmenettelyn aikana

44. Vakuusvelkaa voidaan YSL 45.2 §:n mukaisesti järjestellä vasta saneerausohjelmassa muun 

muassa siten, että velkajärjestelyssä voidaan muuttaa velkaa koskevia vakuusjärjestelyjä kor-

vaamalla vakuus toisella velan turvaavalla vakuudella. Tämänhetkinen lainsäädäntö mahdollis-

taa ainoastaan velallisen oikeuden vakuusvelan ennenaikaiseen maksuun (YSL 26 §). Vastaa-

vasti YSL 17 § säätelee maksu- ja vakuudenasettamiskiellosta seuraavasti ”menettelyn alettua 

velallinen ei saa maksaa saneerausvelkaa eikä asettaa siitä vakuutta.” YSL 17 §:n säännös ei 

myöskään vastaa kysymykseen, minkä tyyppisiin vakuuksiin säännös soveltuu eli voiko sään-

nös soveltua myös pidätysoikeuden alaiseen omaisuuteen. YSL 17 § on myös siinä määrin 

epäselvä, että sen perusteella, voidaan luoda tulkinta, että vakuudenvaihto on saneerausme-

nettelyn aikana kiellettyä uuden vakuuden asettamista saneerausvelan maksamisen turvaa-

miseksi. 

45. Näkemyksemme mukaan lainsäädäntöön tulisi selkeästi kirjata voiko ja millä edellytyksillä va-

kuusvelkoja ilman mahdollisessa jälkikonkurssissa realisoituvaa takaisinsaantiriskiä, vaihtaa 

vakuuttaan saneerausmenettelyn aikana. Olisi sekä velallisen että vakuusvelkojan kannalta ta-

loudellisesti järkevää ja velallisen tervehdyttämisen kannalta suotavaa pystyä järjestelemään 

vakuusvelkoja jo saneerausmenettelyn aikana. Koska vakuusvelkojien intressit ja vakuuksien 

arvot ovat varsin huomattavia, vakuusvelkoja voi joissakin tilanteissa kieltäytyä vaihtamasta va-

kuutta takaisinsaantiriskin vuoksi ja tämä puolestaan vaikuttaa negatiivisesti velallisen sanee-

raussuunnitelmiin ja saneerattavuuteen. 

2.2.8 Panttivelan maksaminen velallisrealisoinnin yhteydessä

46. Menettelyn alettua velallinen ei saa maksaa saneerausvelkaa eikä antaa siitä vakuutta (YSL 

17.1 §). YSL:ssä ei millään tavalla varauduta panttiomaisuuden realisointiin rauhoitusaikana eli 

ennen saneerausohjelman vahvistamista. Tästä syystä sekä pantin lunastaminen että panttive-

lan maksu velallisrealisoinnin yhteydessä johtavat ristiriitaan maksukieltoa koskevien säännös-

ten kanssa. Laissa määrätään kylläkin poikkeuksista maksukieltoon (YSL 18 §), mutta pantti-

velan maksaminen ei sisälly poikkeuksiin.

47. Boreniuksen näkemyksen mukaan lainsäätäjän tulisi täsmentää niitä edellytyksiä, joilla vakuus-

omaisuus on muutettavissa rahaksi saneerausmenettelyn aikana. Onko velallisella oikeus mak-

sukiellon estämättä, ennen saneerausohjelman vahvistamista tilittää pantinhaltijalle saneeraus-

menettelyn aikana tapahtuneen panttikohteen realisoinnista saatu kauppahinta ja toisaalta, 

onko pantinhaltijalla oikeus vaatia, että panttirealisaation tulos tilitetään ennen saneerausohjel-

man vahvistamista. Näkemyksemme mukaan YSL 26 §:n voisi muotoilla siten, että se laajenisi 

koskemaan myös edellä mainitun kaltaisia tilanteita.
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2.2.9 Factoring-velka (laskuluotot) ja vakuuden hyödyntäminen

48. YSL 19 §:n mukaan menettelyn alettua velalliseen ei saa kohdistaa toimenpiteitä maksukiellon 

piiriin kuuluvan saneerausvelan perimiseksi tai sen suorittamisen turvaamiseksi. Jo aloitettuja 

toimenpiteitä ei saa jatkaa. Velalliseen ei tällaisen velan osalta myöskään saa kohdistaa mak-

suviivästyksen seuraamuksia. Kiellon piiriin kuuluvat muun muassa esinevakuusoikeuteen pe-

rustuvien rahaksimuutto- tai takaisinotto-oikeuksien käyttäminen ja muu vakuuden hyödyntämi-

nen maksun saamiseksi.

49. Factoring-velkojan vakuutena on yleensä velallisen alati vaihtuva saamiskanta, myös silloin, 

kun saamista vastaavaa tuloa ei välttämättä ole rahoitettu velallisen hyväksi (saaminen otetaan 

vakuudeksi luotottamatta sitä eli antamatta ollenkaan myyntisaamista vastaan rahoitusta). Käy-

tännössä myyntisaamisten factoring-sopimusten ehdot johtavat tilanteeseen, jossa velkoja pää-

see hyödyntämään vakuutta saneerausmenettelyn alkamisesta ja erillisestä kiellosta huoli-

matta. Rahoittajan vakuutena on velallisen myyntisaamisia, jotka tuloutuvat saneerausmenet-

telyn alkamisen jälkeen. Vakuusvelkojan ei kannata tilittää saamisia velalliselle, koska velkojalla 

ei ole velvollisuutta "luopua" turvaavasta vakuudesta. Vakuusvelkojan ja velallisen kannalta ei 

myöskään ole järkevää olla hyväksymättä sitä lähtökohtaa, että myyntisaamisilla katetaan va-

kuudellista factoring-velkaa jo menettelyn aikana, koska vakuusvelkaa ei kuitenkaan leikata ja 

vakuusvelan korko on maksettava joka tapauksessa saneerausmenettelynkin aikana. 

50. Tilanne muodostaa automaattisesti vakuuden hyödyntämistilanteen ja "ennenaikaisen" sanee-

rausvelan maksamisen tilanteen, jossa factoring-velkojan asema on parempi kuin muiden va-

kuusvelkojien asema vakuuden luonteesta johtuen. Tilanne on haastava myös velkojien yhden-

vertaisen kohtelun näkökulmasta. Samalla myyntisaamisista koostuva tulovirta velalliselle ehtyy 

vaarantaen saneerausmenettelyn lähtökohdan eli velallisen kyvyn selviytyä saneerausmenet-

telyn aikaisista kuluistaan. Tilanne tulisi selkiyttää lain tasolle. 

2.2.10 Ipso Facto-ehdot

51. YSL 15 § säätää, että saneerausmenettelyn alkaminen ei vaikuta velallisen jo tekemiin si-

toumuksiin. Vastaavasti YSL 19 §:ssä säädetään perintäkiellon vastaisena toimenpiteenä velan 

irtisanominen ja velan perustana olevan sopimuksen irtisanominen tai purkaminen maksuvii-

västyksen vuoksi. 

52. Saneerausselvittäjänä törmäämme lähes jokaisessa saneerausmenettelyssä siihen, että velal-

lisen vastapuoli pyrkii sopimuksiinsa otetun saneerauksenvaraisen ehdon perusteella irtisano-

maan tai purkamaan sopimuksen. EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin resitaaleissa 40-41 on 

tunnustettu tämä ongelma ja sen vaikutukset. Näkemyksemme mukaan yrityssaneerauslakiin

tulisi vielä selkeämmin kirjata, että tällaiset saneerauksen varaiset päättämisehdot sopimuk-

sissa ovat yrityssaneerauslain vastaisia ja ettei niiden perusteella voi irtisanoa tai purkaa sopi-

muksia saneeraushakemuksen vireilletuloon perustuen. 
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2.2.11 Luontaissuoritevelvollisuuden järjestely

53. YSL 1 §:n mukaan saneerausmenettelyssä voidaan tuomioistuimen vahvistamalla saneeraus-

ohjelmalla määrätä velallisen toimintaa, varallisuutta ja velkoja koskevista toimenpiteistä. Sa-

neerausohjelmassa tulee yksilöidä velallisen toiminnan tervehdyttämiseksi tarkoitetut toimenpi-

teet ja järjestelyt sekä velallisen ja velkojien asemaa koskevat toimenpiteet ja järjestelyt sekä 

näiden perustelut. Saneerausvelkoja koskevat järjestelyt ovat monesti varsin keskeisessä roo-

lissa saneerausohjelmissa, kun varsinaiset muut tervehdyttämistoimet jäävät taka-alalle. 

54. Saneerausselvittäjänä olemme monesti sen ongelman edessä, että saneerausvelkojen järjes-

tely kattaa ainoastaan jo syntyneiden velkojen uudelleenjärjestelyn. Velkajärjestelyt liittyvät siis 

puhtaasti rahavelkojen järjestelyyn. Velallisen toiminnan tervehdyttämistä edesauttaisi huomat-

tavasti se, että selvittäjä voisi konkurssilain tapaan puuttua tai olla sitoutumatta joihinkin tiettyi-

hin luontaissuoritusvelvollisuuksiin. Monessa tilanteessa saneerausvelkojen järjestelyllä pyri-

tään pelkästään mitigoimaan niitä seurauksia, jotka johtuvat heikoista sopimuksista, eikä puut-

tumaan itse ongelman ytimeen eli sopimussuhteeseen. Toki ymmärrämme myös kolikon toisen 

puolen eli lisäepävarmuuden, joka johtuu sopimussitovuuden murentamisella ja mahdolliset 

väärinkäyttöriskit, mitkä tällaisen velallisen luontaissuoritusvelvollisuuksien liittyvien velvoittei-

den järjesteleminen voisi saada aikaan. 

2.2.12 Realisaatiosaneerausta koskeva pykälä yrityssaneerauslakiin

55. Saneerausmenettelyn yhtenä vaihtoehtona on, että velallisen koko liiketoiminta myydään sa-

neerauksen aikana (realisaatiosaneeraus). Valitettavasti tämä ei käy kovinkaan selkeästi ilmi 

yrityssaneerauslaista. Ainoat realisaatiosaneeraukseen viittaavat pykälät ovat YSL 7 § 3 mo-

mentti ja YSL 42 § 1 momentin 2 kohta. 

56. Tilannetta hankaloittaa entisestään se, että vaikka oikeuskirjallisuudessa on tunnustettu reali-

saatiosaneerauksen mahdollisuus, käytännössä yksi hovioikeuden ratkaisu (Turun hovioikeus 

S 14/2363) on suoraan todennut realisaatiosaneerauksen olevan yrityssaneerauslain tarkoituk-

sen vastainen. (Tosin saneeraushakemuksessa ei oltu perusteltu realisaatiosaneerausta kovin 

hyvin, joten päätös on siltä osin ymmärrettävä.)

57. Tilannetta selkeyttäisi se, että yrityssaneerauslakiin kirjoitetaan selkeämmin, että realisaatiosa-

neeraus on yksi vaihtoehto muiden saneeraustoimenpiteiden joukossa. Realisaatiosaneerauk-

sen edellytyksenä voidaan pitää hyvin perusteltua hakemusta, jossa seikkaperäisesti perustel-

taisiin, miksi realisaatiosaneeraus on kannattavampi vaihtoehto velkojille kuin liiketoiminnan 

myynti konkurssissa. Realisaatiosaneerauksen tunnustaminen lain tasolla mahdollistaisi pa-

remmin muun muassa Manner-Euroopassa paljon käytetyn Pre Pack -menettelyiden käytön 

vaihtoehtona täysimittaiselle saneeraukselle. 

2.2.13 Osallistumisoikeus velkojatoimikunnan kokouksiin 

58. YSL 10 §:ssä on säädökset velkojatoimikunnan kokoonpanosta ja sen työskentelystä. Velkoja-

toimikunta määrätään käräjäoikeuden päätöksellä ja kyseessä on henkilökohtainen mandaatti, 

jossa määrätty henkilö edustaa tiettyä velkojaryhmää. Selvittäjän velvollisuutena on huolehtia, 
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että velkojatoimikunnan kokous on tarkoitettu vain tuomioistuimen nimeämille velkojatoimikun-

nan jäsenille (ei näiden avustajille, sijaisille tms. henkilöille). 

59. Olemme tulkinneet YSL 10 §:n säännöstä siten, että velkojatoimikunnan kokouksiin saavat 

osallistua vain velkojaryhmien nimeämät ja tuomioistuimen tähän tehtävään asettamat toimi-

kunnan jäsenet. Olemme katsoneet, että velkojatoimikunnan jäsenten tulee siten osallistua vel-

kojatoimikunnan kokouksiin nimenomaan henkilökohtaisesti, ei asiamiehen välityksellä taikka 

yhdessä asiamiehen kanssa. Koska yrityssaneerauslaki on tämänkin osalta kirjattu varsin väl-

jästi, mahdollistaa YSL 10 § myös sellaisen tulkinnan, että velkojatoimikunnan jäsenten neu-

vonantajat voivat osallistua kokouksiin jäsenen ohella. Etenkin merkittävimmissä saneeraus-

menettelyissä, joissa velkojatoimikunta on valmiiksi lähes kymmenhenkinen, avustajien vapaa 

käyttäminen ja osallistumisoikeus kokouksiin voi käytännössä huomattavasti vaikeuttaa velko-

jatoimikunnan työtä. Siitä huolimatta, että yrityssaneerauslaissa on erilliset säädökset koskien 

salassapitoa, joka koskee myös velkojatoimikuntatyöskentelyä, salassapidon toteuttaminen 

etenkin pörssiyhtiöiden saneerausmenettelyissä, joissa velkojatoimikunnalle välttämättä jae-

taan sisäpiiritietoa, on varsin haasteellista, jos velkojatoimikunnan kokouksiin osallistuu esimer-

kiksi yli 20 henkilöä. 

60. Yrityssaneerauslakia tulisi tämän osalta täsmentää siten, että lakiin selkeämmin kirjataan se, 

kenellä on oikeus osallistua velkojatoimikunnan kokouksiin ja saada toimikuntatyöskentelyä 

koskevaa aineistoa haltuunsa. Lisäksi tulisi harkita, tulisiko yrityssaneerauslakiin nimenomai-

sesti kirjata se, etteivät velallisen suorat kilpailijat voi osallistua velkojatoimikuntatyöskentelyyn. 

2.2.14 Velkakonversio osaksi yrityssaneerauslakia

61. Velkakonversion (debt-to-equity swap) käsitettä ei ole Suomen oikeusjärjestyksessä määritelty 

lain tasolla eikä yrityssaneerauslaissa ole nimenomaisia säännöksiä sen toteuttamisesta. Vel-

kakonversio on kuitenkin määritelty uudelleenjärjestelyinstrumentiksi, jonka nojalla velallisyh-

tiön velkojat vaihtavat tai muuntavat osan velallisyhtiön velkamäärästä vastineeksi velallisyhtiön 

osakepääomasta maksettavasta ja tietyn lajisesta osuudesta. Borenius on laatinut Valtioneu-

voston kanslialle vuonna 2018 julkaistun Kansainvälisen selvityksen velkakonversion ulottu-

vuuksista yritysjärjestelyiden ja maksukyvyttömyystilanteiden näkökulmasta (Valtioneuvoston 

selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 6/2018, ”VN-Teas-hanke”).

62. VN-Teas-hankkeen perusteella havaittiin, että niissä maissa, joissa on kehittyneimmät insol-

venssimenettelyt, (Yhdistynyt Kuningaskunta, Saksa, Alankomaat sekä Yhdysvallat) velkakon-

versio on otettu osaksi velkajärjestelyn keinoja. Suomen nykyisessä oikeustilassa velkakonver-

sio voidaan toteuttaa vain kaikkien järjestelyyn osallistuvien tahojen suostumuksella. Vastaa-

vasti kansainvälisessä mallissa velkakonversio perustuu velkojaryhmien enemmistön päätök-

sentekoon perustuvan malliin, jossa velkakonversio on otettu osaksi saneerausohjelmaa. Vel-

kakonversio mahdollistaa sen, että velallisten rahoitusasema ja oma pääoma vahvistuvat ja 

velallisen edellytykset jatkaa liiketoimintaansa paranevat. Velkakonversio siis luo lisämahdolli-

suuksia tervehdyttää taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoista yritystoi-

mintaa. 
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63. Näkemyksemme mukaan yrityssaneerauslakiin tulisi ottaa selkeät säädökset velkakonversi-

osta. Oikeustilan selventämistä myös puoltaa se, että velkakonversioita on jo esiintynyt useassa 

suomalaisessa saneerausmenettelyssä. Lisäksi velkakonversio (sijaissuoritus) on myös mai-

nittu velkajärjestelykeinona YSL:n esitöissä (HE 182/1992 vp., s. 88). VN-Teas-hankkeen yh-

teenvetokappaleessa (kappale 11) on esitetty joitakin havaintoja siitä, millaisia seikkoja Suo-

men maksukyvyttömyys- ja yhtiöoikeudellisessa sääntelyssä tulisi huomioida, mikäli lainsäätäjä 

haluaisi tulevaisuudessa edistää velkakonversion käyttöä yrityksen saneerausmenettelyissä.

Velkakonversiolla voidaan myös osaksi parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä, yritysten rahoi-

tusaseman ja oman pääoman aseman vahvistamista ja edistää markkinaehtoisen rahoituksen 

hankkimista suomalaisyrityksille.  

2.3 Muut yrityssaneerauslakiin liittyvät asiat

2.3.1 Takaisinsaantikanteiden nostaminen ja kanneajan pidentäminen

64. YSL 36 §:n mukaan selvittäjän on pantava takaisinsaantikanne vireille kuuden kuukauden ku-

luessa menettelyn alkamisesta. Lisäksi kanne voidaan kuitenkin panna vireille vielä kolmen 

kuukauden kuluessa siitä, kun selvittäjä havaitsi takaisinsaannin perusteen tai hänen olisi pitä-

nyt se havaita. 

65. Suurimmissa saneerauksissa, joissa saneeraustarkastusraportit ja -havainnot ovat pituudeltaan 

jopa useita satoja sivuja ja joissa on paljon selvitettävää, määräaika takaisinsaantikanteiden 

nostamiselle on aivan liian lyhyt. Tämä siitä huolimatta, että saneeraustarkastuksen laatiminen 

käynnistetään heti saneerausmenettelyn aloittamisen jälkeen. Tähän edellä mainittuun takai-

sinsaantikanteiden vireillepanoaikaan tulisi saada joustavuutta esimerkiksi siten, että käräjäoi-

keus voisi, kerran selvittäjän hakemuksesta, kuultuaan velallista ja velkojia pidentää takaisin-

saantikanteiden nostamisen määräaikaa kuudella kuukaudella. 

66. Sekä YSL 36 §:ssä että TakSL 24 §:ssä mainittu kolmen kuukauden lisäkanneaika ei käytännön 

kokemusten valossa tuo ratkaisua tähän asiaan. Tämä nimenomainen säännös aiheuttaa lisä-

haasteita muun muassa siksi, että takaisinsaantia vaativan tulee osoittaa, ettei selvittäjän olisi 

pitänyt havaita takaisinsaantiperusteita (esim. erityistarkastuksen ollessa keskeneräinen), 

minkä johdosta selvittäjät eivät kuin hätätapauksissa käytä tätä erityistä määräaikaa. 

2.3.2 Selvittäjän esteellisyyttä koskevien säädösten päivittäminen

67. Maksukyvyttömyysdirektiivin artikloihin 26 ja 27 sekä niitä koskeviin resitaaleihin on otettu yksi-

tyiskohtaiset määräykset muun muassa selvittäjien määräämisestä, kelpoisuusedellytyksistä ja 

valvonnasta. 

68. YSL 8 §:n 4 momentissa säädetään selvittäjän kelpoisuusvaatimuksista ja selvittäjän esteelli-

syydestä. Boreniuksen näkemyksen mukaan selvittäjän esteellisyyttä koskevia säädöksiä tulee 

päivittää siten, että säädökset vastaisivat nykypäivää ja sitä asiantilaa, että asianajotoimistojen 

kokoluokat ovat huomattavasti suurempia kuin lakia säädettäessä. Esimerkiksi, jos joku selvit-

täjäkandidaatin kanssa samassa toimistossa työskentelevä asianajaja on ollut mukana suorit-

tamassa jotain toimeksiantoa, jossa velallinen on ollut päämies tai vastapuoli, tämä ”saastuttaa”

koko selvittäjäkandidaatin toimiston. Näin tapahtuu myös, jos joku selvittäjäkandidaatin kanssa 
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samaan toimistoon siirtynyt asianajaja on aikaisemmin ollut toisessa toimistossa, jossa velalli-

sen asioita on hoidettu. 

69. Maksukyvyttömyysdirektiivin resitaaleissa puhutaan myös selvittäjän valinnan osalta siitä, että 

ohjelmisto valitsee selvittäjän satunnaisvalinnalla, edellyttäen, että käyttämällä kyseisiä mene-

telmiä selvittäjän kokemus ja asiantuntemus otetaan asianmukaisesti huomioon. Borenius suh-

tautuu tällaiseen arvontaan kriittisesti ja mielestämme velkojien päätösautonomiaa tämän asian 

osalta ei pitäisi poistaa. 

2.3.3 Salassapitosäännöksiä koskevien säädösten päivittäminen

70. YSL 14 §:ssä on määräys salassapitovelvollisuudesta ja vastaavasti YSL 95 §:ssä säädetään 

korvausvelvollisuudesta salassapitovelvollisuuden rikkomisen vuoksi. Saneerauskäytännössä 

saneeraushakemuksen laatija, joka on yleensä velallisen asiamies, pyytää käräjäoikeutta mää-

räämään tietyt saneeraushakemuksen osiot ja liitteet salassa pidettäviksi. Salassa pidettäväksi 

yleensä pyydetään sellaisia osioita tai asiakirjoja, jotka sisältävät tietoja, jotka ovat viranomais-

ten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitetulla tavalla 

velallisen liikesalaisuuksia tai ne sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoi-

mintaa koskevasta seikasta. Salassa pidettäviksi pyydetään sellaisia velallisen liiketoimintaan 

liittyviä tietoja, joita ei ole muutenkaan julkistettu ja joiden antamisesta ulkopuolisille aiheutuisi 

liiketoimintansa jatkamiseen tähtäävälle velalliselle merkittävää taloudellista vahinkoa. Nämä 

tiedot ovat yleensä muun muassa velka- ja velkojatietoja, joiden julkiseksi tuleminen loukkaa 

yksityishenkilöiden yksityisyyden suojaa sen lisäksi, että luettelo sisältää velallisen liikesalai-

suuksia. Käräjäoikeudet poikkeuksetta määräävät salassa pidettäväksi hakijan pyytämät tiedot. 

71. Oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännön mukaan, vaikka tietyt saneeraushakemuksen lii-

teasiakirjat, kuten velkojalistat, ovat tuomioistuimen päätöksellä määrätty salassa pidettäviksi, 

salassapito ulottuu ainoastaan suhteessa muihin kuin saneerausmenettelyn asianosaisiin. Oi-

keuskirjallisuudessakin (Risto Koulu & Heidi Lindfors: Insolvenssioikeus. Helsinki 2017.) on to-

dettu: ”Yrityksen saneerauksessa läpinäkyvyys aiheuttaa pulmia myös asianosaisten kesken. 

Yhtäältä velkojilla on oikeus saada tietoja velallisyrityksen tilasta, jotta he voivat päättää sanee-

rausohjelmasta. Toisaalta samat velkojat ovat monasti velallisyrityksen kilpailijoita, joille sen 

liikesalaisuuksia ei saisi paljastaa. Kilpailijat voivat nimittäin käyttää tällaista tietoa hyväkseen. 

Toistaiseksi tähän ongelmaan ei ole keksitty toimivaa lainsäädännöllistä ratkaisua." Käytän-

nössä velkojilla voi myös olla perusteltu syy saada tietoa muista velkojista, jotta he voivat käydä 

keskenänsä keskusteluja saneerausohjelmasta tai saneeraustarkastuksesta – etenkin jos vel-

kojatoimikuntaa ei ole asetettu- mutta samanaikaisesti velallista ja etenkin velkojien yksityi-

syyttä tulee tehokkaalla tavalla suojata.

72. Salassapitokysymykset nousevat esille etenkin merkittävimmissä saneerauksissa, joissa velko-

jia on tuhansittain ja osa velkojista ovat tehneet sijoituksen velalliseen sellaisilla rahoitusinstru-

menteilla, jotka ovat arvopaperimarkkinalain tai mahdollisesti pankkisalaisuuden piirissä. Myös 

tiedot velkojien sijoituksista velallisyhtiössä ovat, tai ainakin voivat usein olla, Euroopan unionin 

yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 4. artiklan määritelmän mukaisia henkilötietoja, joita pi-

tää suojata. Selvittäjän tulee olla erityisen tarkka sen suhteen, voidaanko ylipäätänsä ja mah-

dollisesti miltä osin henkilötietoja, luovuttaa muille velkojille. Näkemyksemme mukaan, edellä 
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mainitusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen, selvittäjän tulee rajoittaa saneerausta koske-

vien tietojen julkisuutta myös saneerausmenettelyn asianosaisten osalta. Tämä tarkoittaa käy-

tännössä sitä, että muun muassa velka- ja velkojaluetteloita, joissa ilmenee kaikkien velkojien 

yksilöintitiedot ja saatavien määrät, ei voida toimittaa esimerkiksi perusselvityksen tai sanee-

rausohjelmaehdotuksen yhteydessä kaikille velkojille. Selvittäjä joutuukin käymään tiukkaa ra-

janvetoa sen osalta, mitä tietoja voidaan kullekin velkojalle tai velkojaryhmälle toimittaa, jotta 

heidän tietojensaantioikeutensa toteutuu, mutta samalla suojella velkojien ja velallisen muita 

yhtä tärkeitä tai tärkeämpiä intressejä. 

73. Näkemyksemme mukaan yrityssaneerauslain salassapitosäännöksiä pitäisi uudistaa siten, että 

ne vastaisivat nykypäivän salassapitokäytäntöjä ja -tarpeita ja ennen kaikkea olisivat linjassa 

arvopaperi- ja tietosuojalainsäädännön sekä rahoituslaitoksia koskevan regulaation kanssa. 

18 (19)



 

  

 

 

  

 

   

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

      

 

  

3 YHTEENVETO

74. Konkurssilakia uudistettiin onnistuneesti vuonna 2019 ja uskomme, että lainsäädännölliset 

muutokset entisestään suoraviivaistavat jo hyvin toimivaa konkurssilakia ja konkurssiprosessia. 

Toimiva yrityssaneerauslainsäädäntö on talouselämän ja sen eri toimijoiden kannalta koronavi-

rusepidemian jälkeisessä taloustilanteessa jopa vieläkin tärkeämpi kuin toimiva konkurssilain-

säädäntö. Näkemyksemme mukaan yrityssaneerauslaki tarvitsee kipeästi huomattavaa uudis-

tusta. Yrityssaneerauslaki on laadittu 1990-luvun lamassa kiireellisessä aikataulussa ja sitä on 

lähes 20 kertaa paikkakorjattu. Varsinaista suurempaa yrityssaneerauslain päivitystä, jona nä-

kemyksemme mukaan vuoden 2007 saneerauslain päivitystä ei voida pitää, jolla saatetaan yri-

tyssaneerauslaki vastaamaan muuttunutta ja entistä monimuotoisempaa talous- ja rahoitusjär-

jestelmää, ei ole missään vaiheessa tehty.

75. Saneerausten kanssa työskentelevinä asianajajina mielestämme nykyisessä muodossa oleva 

lähes 30-vuotias yrityssaneerauslaki ei enää vastaa nykypäivän haasteisiin ja se onkin monilta 

osin saavuttanut elinkaarensa pään. Borenius laati valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta 

vuonna 2018 julkaistun kansainvälisen vertailun maksuvaikeuksissa olevan yrityksen velkojen 

muuntamisesta osakkeiksi ja osakepääomaksi. Kansainvälisessä vertailussa on käynyt ilmi, 

että Suomi on pahasti jäämässä jälkeen muiden mannereurooppalaisten maiden saneerausla-

keihin verrattuna, muun muassa sen vuoksi, että velkakonversiota koskeva lainsäädäntömme 

on lähes olematonta. Koska oikeusministeriön asettaman työryhmän tarkoituksena on miettiä 

Maksukyvyttömyysdirektiivin implementoinnin lisäksi yrityssaneerauslain uudistamistarpeita, 

toivomme, että tekemämme konkreettiset ehdotukset saneerauslain uudistamisesta huomioi-

taisiin työryhmätyöskentelyssä. 

Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiinne ja olemme käytettävissä jatkokeskusteluissa. 

Jyrki Tähtinen

asianajaja, Helsinki

jyrki.tahtinen@borenius.com

Robert Peldán 

asianajaja, varatuomari, Helsinki 

robert.peldan@borenius.com

Markku Lehtola

asianajaja, varatuomari, Tampere

markku.lehtola@borenius.com
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