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Käsiteltäviä teemoja
• Yrityssaneerausprosessi kokonaisuutena
• Milloin yrityssaneeraus yleensä toimii ja millaisena vaihtoehtona se
näyttäytyy koronatilanteessa?
• Hakemus ja menettelyn aloittamisen edellytykset
• Menettelyn vaikutukset velallisen toimintaan
• Yrityssaneerauksen välineet vaikeuksien ratkaisemiseen
• Ohjelman vahvistamisen edellytykset ja vaikutukset
• Yrityssaneeraus velkojan tai sopimuskumppanin kannalta
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Menettely pääpiirteissään
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hakemuksen vireilletulo (saneerausvelan määräytyminen)
Hakemuksen käsittely
Aloituspäätös ja selvittäjän määrääminen (varojen määräytyminen)
Perusselvitys (+ 2 kk)
Ohjelmaehdotus (+ 4 kk)
(Menettelyn keskeyttäminen)
Väitteet ja lausumat
Ohjelmasta äänestäminen (+ 5 kk)
Ohjelman vahvistaminen (+ 6 kk)
Ohjelman loppuminen tai raukeaminen
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Käsitteitä
• Saneerausvelka
• Vakuusvelka
– Ei voida leikata, oikeus korkoon menettelyn ajalta, oikeus nykyarvon turvaavaan korkoon ohjelma-ajalta,
maksuajan järjestely rajoitetumpaa
– Osamaksuvelat ja käyttökorvaukset

• Selvittäjä
–
–
–
–
–

Laatii ns. perusselvityksen ja ohjelmaehdotuksen
Seuraa ja valvoo velallisen toimintaa
Huolehtii (tarpeellisessa laajuudessa) menettelyä edeltävän toiminnan tarkastamisesta
Oikeustoimien peräyttäminen
Palkkio maksetaan velallisen varoista (oikeus/velkojatmk vahvistaa palkkion)

• Velkojatoimikunta
– Asettaminen harkinnanvaraista (min 3 jäsentä, jotka eri velkojaryhmistä)
– Neuvoa antavana elimenä avustaa ja valvoo selvittäjää
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Milloin yrityssaneerausta kannattaa harkita?
• Riittävän ajoissa
• Riittävän kokoinen yritys
• Realistiset edellytykset saada toiminta kannattavaksi
- mistä taloudelliset vaikeudet johtuvat
- onko tiedossa keinoja tilanteen parantamiseksi

• Saneerauksen tulee johtaa velkojien kannalta parempaan lopputulokseen
kuin konkurssin
• Mahdollisuus päästä eroon raskaista sopimusvelvoitteista
- esim. määräaikainen vuokrasopimus

• Mahdollisuudet saada ohjelma vahvistetuksi?
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Menettelyn edellytykset
• Saneerausmenettelyn edellytykset
– Uhkaava maksukyvyttömyys tai maksukyvyttömyys
– Ei esteperusteita

• Menettelyn esteet (ja keskeyttämisperusteet)
–
–
–
–
–
–

Maksukyvyttömyyttä ei todennäköisesti voida poistaa
Varat eivät riitä saneerauskustannuksiin
Todennäköistä, ettei velallinen kykene maksamaan menettelynaikaisia velkoja
Hakemuksella pyritään vain estämään perintätoimia
Ohjelman aikaansaamiselle/vahvistamiselle ei edellytyksiä
Kirjanpito on olennaisesti puutteellinen tai virheellinen
• Paitsi jos osoitetaan, että kirjanpito voidaan vaikeuksitta saattaa asianmukaiseen ja luotettavaan tilaan

– Liiketoimintakiellon vastainen taikka rikollinen toiminta
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Hakemus
• Hakemukseen tarvittavia vähimmäistietoja
– Velkojaluettelo (velkoja, yhteystiedot, saatavamäärä)
– Varat ja vakuudet
– Tilinpäätökset
• Kaksi viimeisintä sekä välitilinpäätös (jos viime tilikaudesta yli 4 kk)
– Taloudellista tilannetta ja toimintaa koskeva selvitys
– Omistussuhteet
– (Tulevaisuuden näkymät ja suunnitelmat)
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Yhteispuoltohakemus
• Vähintään kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat
vähintään viidennestä veloista ja jotka eivät ole velallisen läheisiä
ilmoittavat puoltavansa velallisen hakemusta
• Menettely alkamaan jopa hakemuksen vireilletulopäivänä
• Riittää suppeampi hakemus, jolloin ei tarvita seuraavia selvityksiä:
–
–
–
–
–
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Taloudellisten vaikeuksien keskeiset syyt
Miten toimintaa tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa
Miten saneerausmenettelyn kustannukset katetaan
Miten kykenee maksamaan saneerausvelkoihin kuulumattomat velkansa
Tilintarkastajan selvitys
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Menettelyn alkamisen oikeusvaikutukset 1/2

•
•
•
•

Ei pääsääntöisesti vaikuta velallisen jo tekemiin sitoumuksiin
Viivästyskoron kertyminen saneerausvelalle keskeytyy
Menettelyn alettua ei saneerausvelkoja saa maksaa
Perintäkielto
– Velan tai sopimuksen irtisanominen maksuviivästyksen vuoksi
– Haitalliset hallinnolliset päätökset saneerausvelan laiminlyönnin takia
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Menettelyn alkamisen oikeusvaikutukset 2/2

•
•
•
•

Ulosmittauksen ja muiden täytäntöönpanotoimien kielto
Velalliselle mahdollisuus mm. vuokrasopimusten irtisanomiseen
Työsopimusten lyhennetty irtisanomisaika
Velallisella säilyy valta määrätä toiminnastaan ja omaisuudestaan
– Selvittäjän suostumus tarvitaan laissa määrätyille toimille
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Poikkeukset maksukieltoon
Maksukiellon estämättä voidaan/tulee maksaa mm.:
• Vakuusvelan alkuperäisten ehtojen mukaiset (vireilletulon jälkeen
erääntyvät) korot ja luottokustannukset
• Palkat (3 kk ennen hakemuksen vireilletuloa)
• Ennen vireilletuloa kertyneet lomapalkat ja -korvaukset
• Pienvelat (selvittäjän päätöksellä)
• Osamaksuvelan käyttökorvaukset
• Toiminnan jatkumisen kannalta ”välttämättömien” saneerausvelkojen
maksu?
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Ohjelmaehdotus
• Selvittäjä laatii
– Yhteistyössä velallisen (ja suurimpien velkojien) kanssa

• Saneeraustoimenpiteiden määrittely
– Toiminnalliset saneeraustoimenpiteet
– Velkajärjestelykeinot
•
•
•
•
•

Maksuaikataulun muutos
Pääoman leikkaaminen
Luottokustannusten alentaminen
Velkojan oikeutta ei saa rajoittaa enemmän kuin on tarpeen
Samassa asemassa olevia velkojia kohdeltava samalla tavalla

– Vakuusvelkoja ei voi leikata ja vakuusveloille maksettava ns. nykyarvon turvaavaa
korkoa

• Vaikutukset takaajan ja vierasvelkavakuuden antajan asemaan?
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Ohjelman käsittely ja vahvistaminen 1/2
• Väitteet ja lausumat
– Velkojille varataan tilaisuus esittää
• Väitteitä: onko ehdotuksessa esitetyissä saatavamäärissä tai niiden perusteissa huomautettavaa
• Lausuma: ohjelman sisällöllinen kommentointi

• Velkojien ryhmäjako
–
–
–
–
–
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Yrityskiinnitysvelkojat
Muut vakuusvelkojat
Ns. julkisvelkojat
Tavalliset vakuudettomat velkojat
Viimesijaiset velkojat (ei äänioikeutta)
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Ohjelman käsittely ja vahvistaminen 2/2
• Enemmistön määräytyminen ryhmässä:
– Yli puolet äänestykseen osallistuneista euroista ja velkojista

• Jos enemmistö kussakin ryhmässä on kannattanut ohjelmaa, voidaan
ohjelma vahvistaa
• Voidaan vahvistaa myös, vaikka kaikissa ryhmissä ei saataisi kannatusta
– Jos yksi velkojaryhmä on äänestänyt ohjelman hyväksymisen puolesta ja kaikkien
puolesta äänestäneiden velkojien saatavat edustavat vähintään viidennestä kaikkien
huomioon otettavien tunnettujen velkojien saatavista
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Kiitos

Iiro Hollmén
puhelin: 010 320 8437
iiro.hollmen@lrhto.fi
Matti Kökkö
puhelin: 010 320 8464
matti.kokko@lrhto.fi
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