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 ESITYKSEN LIITTEET 



  Wärtsilä Meriteollisuus Oy (WM) asetettiin omasta hakemuksestaan konkurs-

siin 23.10.1989 klo 15.30 Helsingin raastuvanoikeuden 2. osaston (konkurssi-

osasto) ylimääräisessä istunnossa 2 v. 9 kk ja 23 pv kuluttua sen toiminnan 

aloittamisesta 1.1.1987. Väliaikaisiksi pesänhoitajiksi määrättiin asianajajat 

Olavi Ylänkö ja Jukka Peltonen. 

 

 WM:N PERUSTAMISEN HISTORIA 

 Suomessa oli 1980-luvulla neljä (4) laivanrakennusalan yritystä:  

 Oy Wärtsilä Ab (1907), uudisrakennustelakat Helsinki (Hietalahti 1864) ja 

Turku (Pernoo 1976), korjaustelakka Turku, hyttielementtitehdas Piikkiö 

 Valmet Oy (1946), uudisrakennustelakat Helsinki (Vuosaari 1974) ja Turku 

(Pansio, Oy Laivateollisuus Ab 1945), korjaustelakka Kotka 

 Rauma-Repola Oy (1952), uudisrakennustelakat Rauma, Loviisa (Valko) ja 

Savonlinna  

 Hollming Oy (1945), uudisrakennustelakka Rauma 

  

 

  I. JOHDANTO 



 Yhtiöiden laivanrakennustoiminta kehittyi sotien jälkeen sotakorvausalusten 

rakentamisen myötä ja jatkui niiden toimittamisen jälkeen merkittävältä osin 

Neuvostoliiton tilauskantaan tukeutuen. Wärtsilän tilauskannassa oli myös koti- 

ja länsimaisia tilaajia. Yhtiöt toimivat useilla toimialoilla. Sekä Wärtsilällä että 

Valmetilla oli 1980-luvulla mittavaa paperikoneiden tuotantoa.  

 1980-luvulla laivanrakennusteollisuus muuttui erittäin kilpailluksi etenkin 

Kaukoidän uusien toimijoiden takia. Uusien laivojen kysyntä oli rajallista ja 

hintakilpailu oli ankaraa. Maailmanlaajuinen telakoiden ylikapasiteetti johti 

tilaushintojen alenemiseen sekä tarpeeseen supistaa telakkakapasiteettia. 

 Suomessa oli liian monta keskenään kilpailevaa telakkayhtiötä. 1980-luvun 

loppupuolella neuvoteltiin telakkayhtiöiden yhdistämisestä uudeksi isoksi 

yhtiöksi. Näiden neuvottelujen jälkimainingit kävivät vielä WM:n konkurssin 

alkaessa. 

 Wärtsilä ja Valmet neuvottelivat laivanrakennus- ja paperikoneteollisuuksiensa 

yhdistämisestä ja allekirjoittivat 30.5.1986 sitä koskevan aiepöytäkirjan. 

Laivanrakennustoiminnat tuli yhdistää WM:ään, josta Wärtsilä omistaisi 70 % 

ja Valmet 30 %. 

 

 

     I. JOHDANTO   WM:n perustamisen historia 



 Wärtsilä Meriteollisuus Oy perustettiin 15.000 mk osakepääomalla 26.11.1986 

paperiyhtiönä, johon liiketoiminnat varoineen, velkoineen sekä sopimuksineen 

siirrettiin 1.1.1987. Samalla korotettiin WM:n osakepääomaa 800.000.000 

markkaan antamalla uusia 50 mk nimellisarvoisia osakkeita merkintähintaan 

93,75 mk, josta muodostui 700.000.000 mk ylikurssirahasto. WM:n sidottu 

oma pääoma oli siten kirjanpidon mukaan 1.500.000.000 mk. 

 Osakepääoman korotus puettiin muodollisesti rahana maksetuksi, vaikka 

kyseessä oli asiallisesti apporttina maksettu osakepääoman korotus ilman 

apporttiomaisuuden arvon kriittistä määritystä.  

 V. 1986 säädettiin myös laki, jonka nojalla nämä liiketoimintasiirrot olivat va-

paat leima- ym. veroista (noin 700 mmk). 

 WM:n ongelmaksi muodostui kaikkien laivarakennussopimusten alihintaisuus 

sekä telakoiden kapasiteetin riittämättömyys, kun tuli paljon uusia tilauksia.  

 WM joutui siirtämään mm. osan Neuvostoliiton tilaaman 11 arktisen tankkerin 

rakentamisesta alihankintasopimuksina Rauma-Repolalle ja Hollmingille. 

       I. JOHDANTO   WM:n perustamisen historia 



 WM:n päätoimialana oli uusien laivojen rakentaminen, jota jatkettiin Helsingin 

Hietalahden ja Turun Pernoon telakoilla.  

 Valmetilta siirretyt Vuosaaren ja Pansion telakat ajettiin alas ja Laivateollisuus 

Oy (Pansio) fuusioitiin WM:ään 2.11.1988. Lisäksi oli pari jo alas ajettua telak-

kakiinteistöyksikköä (Naantali, Kotkan Puistola).  

 Korjaustelakkatoimintaa oli Turun ja Kotkan korjaustelakoilla uivia telakoita 

käyttäen.  

 Piikkiön hyttielementtitehdas rakensi laivojen hyttejä ja toimitti sen lisäksi 

kylpyhuone-elementtejä rakennusliikkeille.  

 WM:llä oli myös mm. arktinen tutkimuskeskus, useita erikoisprojekteja sekä 

patentteja ja patenttihakemuksia, 22 aravavuokrataloa ja eläkesäätiö, jolla oli 

merkittävä vastuuvajaus. 

 WM:llä oli useita tytär- ja osakkuusyhtiöitä Suomessa ja ulkomailla: Norjassa 

2, Tanskassa 1, USA:ssa 2, Sveitsissä 1, Kanadassa 2, Etelä-Koreassa 1 ja 

Australiassa 1. Lisäksi oli sivuliike Singaporessa.  

 

 

 I. JOHDANTO WM:n toimintayksiköt 



 WM toimi 1.1.1987 alkaen näennäisesti vahvan 1,5 mrd. mk sidotun oman 

pääoman varassa.  

 Elinkustannus- ja kuluttajanhintaindeksien mukaan v. 1987 rahanarvoa tulee 

korottaa 1,83-kertaiseksi ja v 1989 rahanarvoa 1,67-kertaiseksi vuoden 2016 

rahanarvon laskemiseksi (1,83 x 1,5 mrd. mk 2,745 mrd. mk eli 461,7 MEUR). 

 Laivanrakennussopimusten alihintaisuus ja kohonneet tuotantokustannukset 

johtivat siihen, että tulos oli joka vuodelta voimakkaasti tappiollinen:  

 - 1988      633 mmk  

 - 1.1.-23.10.89      592 mmk (3,7 mrd. liikevaihto)  

 Yhteensä  1.225 mmk 

 Sidottu oma pääoma oli menetetty v. 1989 loppupuolelle tultaessa.  

 Tappiollisuutta lisäsi työntekijöiden irtisanominen saneeraustarkoituksessa 

sekä siitä johtunut suuri riippuvaisuus alihankkijoista ja niiden hinnoittelusta. 

 I. JOHDANTO Konkurssin syistä 



 WM joutui kesällä 1989 rahoituskriisiin, jonka seurauksena alihankintatyöt 

pysähtyivät. Kriisi saatiin ratkaistua 9.8.1989 valtion luvattua jatkaa tukeaan 

yhtiön toiminnan rahoittamiseksi.  

 Samalla valtion edustajat tulivat enemmistöksi WM:n hallitukseen. 10.8.1989 

KTM antoi tiedotteen: Rahoitus on kunnossa ja WM:n toiminta turvattu.  

 Ministeri Ilkka Suominen ja kansliapäällikkö Bror Wahlroos kehottivat julkisesti 

alihankkijoita palaamaan töihin. (KKO 1999:32-33). 

 Valtio teetätti sen jälkeen WM:n tilasta uuden selvityksen, jonka mukaan 

aikaisempi selvitys perustui virheellisille premisseille.  

 Yhtiön rahavarat olivat 23.10.1989 taas ehtyneet. Laivojen rakentaminen ali-

hintaisin sopimuksin olisi entisestään lisännyt WM:n suuria tappioita.  

 Sen vuoksi WM:n hallitus piti kokouksen maanantaiaamuna 23.10.1989 ja 

päätti äänestyksen jälkeen hakea yhtiön konkurssiin. 

 I. JOHDANTO Konkurssin syistä 



 Väliaikaiset pesänhoitajat kohtasivat 23.10.1989 seuraavanlaisen tilanteen: 

 - Ei lainkaan rahavaroja 

 - Noin 5700 työntekijää, noin noin 100 mmk palkat erääntyivät 

 - Satoja koti- ja ulkomaisia alihankkijoita, tuhansia alihankintasopimuksia 

 - Työt olivat käynnissä kaikilla telakoilla ja muissa toimintayksiköissä 

 - WM:n Helsingin ja Turun telakoilla sekä sen alihankkijoiden, Hollmingin ja 

Rauma-Repolan, telakoilla oli konkurssin alkaessa 17 keskeneräistä uudis-

rakennussopimusta, yksi konversiosopimus ja yksi simulaattorisopimus 

 - Carnival Cruise Linesin tilaama M/S Ecstasy laskettiin veteen 23.10.1989 

 - Korjaustelakoilla oli kymmeniä korjaussopimuksia, joista pääosa oli tehty 

Neuvostoliiton ulkomaankauppayksikön Sudoimportin kanssa. Neuvostoliiton 

arktinen laivasto oli täysin riippuvainen korjaussopimusten täyttämisestä. 

 - Piikkiön hyttielementtitehtaalla oli sisäisten toimitusten lisäksi keskeneräisiä 

kylpyhuoneiden toimitussopimuksia mm. erääseen Helsingissä rakenteilla 

olleeseen hotelliin. 

 

 

  I. TILANNE WM:SSÄ 23.10.1989 



 Mopro Oy, 483 M/S Arppe Helsingissä noin 100 %  

 SF Line AB, M/S Cinderella Turussa noin 95 % (ostajan omistama) 

 Carnival Cruise Lines Inc., M/S Fantasy Helsingissä noin 87 % (ostajan omistama) 

 Carnival Cruise Lines Inc., M/S Ecstasy Helsingissä noin 38,6 % (ostajan omistama) 

 Carnival Cruise Lines Inc., M/S Sensation Helsingissä noin 2 % (ostajan omistama) 

 UAE, kaapelilaiva 482 Etisalat Helsingissä noin 4 % 

 Hellströms Fisk, troolari 219 (osin alihankintaa Puolassa) 

 Slite AB, Ruotsi, 1298 M/S Kalypso Turussa noin 30 % 

 EFFOA, 1301 Turussa noin 30 %  

 Svea-Line / Johnson Line AB, Ruotsi, 1309 Turussa noin 10 % 

 Birka Line AB, 1312 Turussa noin 10 % 

 Jäänmurtaja Kapitan Nikolajev, Sudoimport Neuvostoliitto, konversio Helsingissä noin 80 % 

 Sudoimport, Neuvostoliitto, 11 arktisen tankkerin sarjasta nrot 385 ja 387 alihankintana Hollmingilla 

sekä nrot 388, 389 ja 390 alihankintana Rauma-Repolalla 

 Sudoimport, Neuvostoliitto, sukellustukialus Skat laitteineen (mm. DLO-sukellusvene, hitsaus-

habitaatti, hyperbaarinen keskus ja hitsauskammio) alihankintana Rauma-Repolalle 

 Sudoimport, Neuvostoliitto, simulaattori alihankintana Afora Oy:llä 

 

  I. TILANNE WM:SSÄ 23.10.1989, KESKENERÄISET SOPIMUKSET 



 Lisäksi oli Neuvostoliitolle osin keskeneräisinä luovutettuja ja takuukorjauksia 

edellyttäviä aluksia:  

 atomijäänsärkijät Taymyr ja Vaygach olivat, toinen Leningradissa ja toinen 

Murmanskissa, toimintakyvyttöminä odottaen loppuun rakentamista ja 

takuukorjauksia;  

 raskaskuljetusalus Transself, proomuemälaiva Anadyr, tutkimuslaivat 378 ja 

379 sekä arktiset tankkerit nrot 380-384 ja 386 odottivat takuukorjauksia  

  Yhdysvalloissa oli akuutteina ongelmina  

 - sinne 25.7.1988 keskeneräisenä luovutetun (Jones Act), WM:n konvertoita-

vana olleen S/S Montereyn  

 - omistajan, Monterey Partnershipin, konkurssi ja aluksen pakkohuutokaup-

paa koskeva juttu Admiralty Courtissa sekä  

 - Organization of Masters, Mates and Pilotsin Hawaii District Courtissa 

VTK:ta ja WM:ää vastaan nostama kanne paremmasta (vakuus)etuoikeu-

desta alukseen ja aluksen takavarikko Hawaijilla  

 

     I. TILANNE WM:SSÄ 23.10.1989 



 - Konkurssisääntö (31/1868) ja etuoikeusasetus (32/1868) sellaisina kuin ne 

olivat konkurssin alkaessa  

 - Konkurssisäännön 1990 alkaen säädetyt muutokset eivät ulottaneet vaiku-

tustaan WM:n konkurssipesään, ei liioin takaisinsaantilaki (758/1991) eikä laki 

velkojien maksunsaantijärjestyksestä (1578/1992).  

 - Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta (109/1995) tuli voimaan 

1.3.1995, josta alkaen pesän hallinto kuului konkurssiasiamiehen valvonnan 

alaisuuteen ja toimitsijamiehet antoivat v. 1996 alkaen konkurssiasiain neuvot-

telukunnan suosituksen mukaisesti vuosiselonteot konkurssiasiamiehelle ja 

pesän suurimmille velkojille 

 - 1.9.2004 tuli voimaan konkurssilaki (120/2004), jonka 8 (pesähoitajat), 14 

(päätösvalta), 15 (päätösvallan käyttäminen), 17 (omaisuuden hoito ja myynti) 

ja 19 (lopputilitys) luvut soveltuivat eräin poikkeuksin WM:n konkurssipesään 

  -> 13. velkojainkokous 21.2.2006 (toimitsijamiesten myyntivaltuudet) 

  -> lopputili 14. velkojainkokoukselle 27.11.2013 ja 2,2 % jako-osat 2013 

  -> KS 79 § soveltui edelleen pesänhoitajien palkkioihin 

       I. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET 



 Konkurssisääntö oheisineen: 

 - Konkurssi oikeudenkäyntinä sisälsi konkurssivalvonnan sekä saatavien ja 

niiden etuoikeuksien vahvistamisen konkurssituomiolla ja riitautettujen saata-

vien velkojien osoittamisen ajamaan erillisiä vahvistuskanteita 

 - Vain konkurssivelkojilla ja konkurssivelallisella oli oikeus riitautusten tekoon 

 - Väliaikainen pesänhoitaja, uskottu mies ja toimitsijamies (toimivaltaongelmat) 

 - Konkurssipesän valvoja (KS 52.2 ja 62.2 §) 

 - Takaisinsaantia koskevat KS 46-48 § (60 päivän kriittinen aika) 

 - Kuittausta konkurssissa koskevat KS 33 ja 34 § 

 - KS 54 § (EOA 2 §, KonkurssiL 5:6 §), pesänhoitajan oikeus luovuttaa pesästä 

toisen omistama tavara) ja KauppaL 63 § (KonkurssiL 3:8 §) konkurssipesän 

oikeus sitoutua kauppaan, koskien keskeneräistä ja valmista tilauskantaa  

 - Velkojan (takaperoinen) esteellisyyssäännös KS 73 §: 

 ”73 §. Kysymyksen tullessa esiin, joka selvästi koskee vaan yhden tahi muutamain velkojain 

oikeutta, älköön toinen velkoja päätökseen siitä osaa ottako.” 

 

      I. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET, KS 



 Etuoikeusasetus mukaiset etuoikeudet: 

 (saatavien) panttaukset (EOA 3 §) 

 kiinteistö- ja laitoskiinnitykset (EOA 3 §)  

 työsuhteeseen perustuvat palkat ja muut saatavat (EOA 4 §)   

 ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut (EOA 4a §) 

 Eläketurvakeskuksen, eläkevakuutusyhtiön ja eläkekassan TEL -saatavat (EOA 4a §) 

 huoneenvuokranantajan etuoikeus vuokralaisen tavaraan (EOA 5 §) 

 maanvuokranantajan etuoikeus vuokramiehen irtaimistoon ja rakennuksiin (EOA 6 §) 

 irtaimistokiinnitykset (639/1984 kumottu EOA 6a §) ja yrityskiinnitykset (EOA 4a § ja 6a §, 

yrityskiinnityslaki 634/1984), irtaimistokiinnityksen parempi etuoikeus (YKL 38 §) 

 YKL tuli voimaan 1.1.1986 ja irtaimistokiinnityslaki (55/1923) kumottiin (irtaimistokiinnitykset  

raukesivat 5 vuoden kuluttua 1.1.1986 lukien eli 31.12.1990) 

 verosaatavat veronlisäyksineen (EOA 4a ja 7 §) 

 tapaturmavakuutusmaksut (EOA 7 §) 

 saatavan pääoman etuoikeus koski myös sille jako-osan maksamiseen asti laskettavaa korkoa, ei 

kuitenkaan kolmea (3) vuotta pidemmältä ajalta ennen konkurssin alkua (EOA 16 §) 

 EOA 18 §:n mukaan etuoikeudettomien saatavien korot olivat samanveroisia pääoman kanssa vain 

julkisen haasteen antamiseen saakka (WM:n konkurssissa 14.11.1989) 

  

  

     I. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET, EOA 



 Ensimmäisen konkurssiviikon aikana WM:n lakimies Jukka Niemi, joka hoiti 

USA:n S/S Monterey-sotkua, otti esille USA:n Chapter 11:n:  

 Kysymys: Miksi Suomessa ei ole yrityssaneerausmenettelyä koskevaa lakia? 

 V. 1990-91 hän toi Chapter 11:n uudelleen aktiivisesti esille yleisemmällä 

tasolla. YSL (47/1993) ja VJL (57/1993) säädettiin sen jälkeen kiireellisesti ja 

ne tulivat voimaan 8.2.1993.  

 Kysymys: Olisiko WM voitu pelastaa yrityssaneerauksella?  

 Oma kantani tähän on yksiselitteisesti se, että WM:ää ei olisi voitu pelastaa 

yrityssaneerauksella:  

 - tilauskannan erittäin suurta tappiollisuutta ei olisi sen avulla pystytty 

muuttamaan  

 - laivojen rakentamisen jatkaminen olisi edellyttänyt jatkuvasti uutta 

rahoitusta, johon ei olisi löytynyt halukaita 

 - tilaajat ja alihankkijat olisivat kaikonneet 

     I. CHAPTER 11 



 Pesänhoitajien toimivallan ja välttämättömien toimenpiteiden paradoksi 

 Väliaikaisen pesänhoitajan toimivaltasäännöksissä KS 3, 4, 7 ja 50 §:ssä säädetyt 

toimivaltuudet olivat niukat : pesäluettelo, omaisuuden haltuunotto ja turvaaminen 

 KS 53-59 § koskivat vain uskottujen miesten vaihetta: KS 54 § (pesänhoitajan oikeus ja 

velvollisuus luovuttaa pesästä toisen omistama tavara sopimusehtojen täyttämistä 

vastaan); 57 § (velallisen elinkeinotoiminnan jatkaminen) ja 58 § (oikeus pilaantuvan, 

arvoaan menettävän tai kalliita hoitokustannuksia vaativat irtaimen myymiseen ennen 

konkurssivalvontaa). Vrt. KauppaL 63 § (konkurssipesän oikeus sitoutua kauppaan)! 

 WM:n konkurssin lopputuloksen kannalta ratkaisevat vaiheet ajoittuivat kuitenkin jo väli-

aikaisten pesänhoitajien vaiheeseen. 

 Oikeuskirjallisuudessa oli tosin todettu, että väliaikaiset pesänhoitajat joutuvat lakiin 

perustuvan toimivallan puuttumisesta huolimatta välttämättä tekemään kiireellisiä 

ratkaisuja ja tukeutumaan niissä suurimpien velkojien suostumukseen. 

 WM:n konkurssipesässä väliaikaiset pesänhoitajat joutuivat tekemää kaikkien em.  

säännösten tarkoittamia erittäin suuri-intressisiä ratkaisuja, toimenpiteitä ja oikeustoimia. 

 Pesäluettelon laatimiseen tarvittiin vain pesänhoitajien ohjausta ja omaisuuden turvaami-

nen vaati suhteellisen vähän huomiota. 

   II. VÄLIAIKAISTEN PESÄNHOITAJIEN VAIHE 23.10-14.11.1989 



 Pesänhoitajat joutuivat ratkaisemaan kiireellisesti mm. seuraavanlaisia 

kysymyksiä, jotka punoutuivat osin toisiinsa: 

 Työntekijöiden (5700) irtisanominen 

 Palkkojen maksaminen (erääntyneet ja irtisanomisajan palkat n. 200 mmk) 

 Liiketoiminnan jatkaminen verotuksellisine seuraamuksineen (LVV, tulovero) 

 Ostajien (SF Line, CCL) omistamien keskeneräisten aluksien luovuttaminen 

omistajatilaajille 

 Osan M/S Cinderellan luovutuksessa kertyvästä kauppahinnasta maksaminen 

saatavapantinsaajalle (VTK) 

 M/S Ecstasyn keulalohkoja koskeva järjestely  

 Keskeneräisten alusten rakentamisen ja alusten korjaamisen jatkamista kos-

kevien sopimusten tekeminen uusien yhtiöiden kanssa 

 Konkurssipesän omistamien telakkakiinteistöjen ja -irtaimiston vuokraaminen 

uusille toimintaa jatkaville yhtiöille 

 Neuvostoliiton tilauskannan valmiiksi tekemistä koskevan ongelman ratkaise-

minen 

 

  II. VÄLIAIKAISTEN PESÄNHOITAJIEN VAIHE, RATKAISTAVIA ONGELMIA 



 Pesänhoitajilla oli 23.10.1989 käytettävissään WM:n operatiivinen johto ja työnjohto-

organisaatio -> ratkaistavien kysymysten esille nostaminen -> tietojen ja asiakirjojen 

käsille saaminen 

 SUURIMPIEN VELKOJIEN KOKOUS 23.10.1989 

 Pesänhoitajat kutsuivat kokoon ensimmäisen suurimpien velkojien kokouksen 

maanantaina 23.10.1989 klo 17.00. Edustettuina olivat suurimmat alusten tilaaja- sekä 

rahoittajavelkojat. Kokouksessa  

 - käytiin läpi yhtiön taloudellinen asema (ei yhtään rahaa), keskeneräinen tilauskanta ja 

palkanmaksutilanne (erääntyneet palkat 100 mmk ja irtisanomisajan palkat 100 mmk)  

 - kukaan ei ollut valmis jatkamaan toiminnan rahoitusta  

 - pesänhoitajat totesivat, ettei ollut muuta mahdollisuutta kuin lopettaa toiminta ja irti-

sanoa henkilökunta 24.10.1989 lukuun ottamatta pesänhoitoon ja -selvitykseen tarvit-

tavia avainhenkilöitä (henkilöstö n. 350, kustannus n. 10 mmk/kk) 

 - tuli tieto siitä, että SF Linen (M/S Cinderella) ja CCL:n (M/S Fantasy, M/S Ecstasy ja 

M/S Sensation) laivanrakennussopimusten (hinnat yhteensä n. 2,8 mrd. mk) mukaan 

tilaajat omistivat rakenteilla olevat alukset 

 - SF Line ilmoitti olevansa valmis ottamaan M/S Cinderellan (95 %) vastaan  

   II. VÄLIAIKAISTEN PESÄNHOITAJIEN VAIHE, TOIMENPITEITÄ JA RATKAISUJA 



 SUURIMPIEN VELKOJIEN KOKOUS INSTITUUTIONA 

 Suurimpien velkojien kokouksesta tuli instituutio, jonka varassa pesänhoitajien toiminta 

ja päätöksenteko lepäsi koko konkurssipesän olemassaolon ajan 27.11.2013 saakka: 

 - kaikki isot ratkaisut käsiteltiin suurimpien velkojien kokouksissa  

 - suurimmille velkojille annettiin jatkuvasti tietoja, vuodesta 1996 lähtien myös vuosise-

lontekoina  

 - suurimpien velkojien kokouksissa käsiteltiin myös ennakoivasti velkojainkokouksissa 

päätettävät merkittävimmät kysymykset  

 Suurimpien velkojien kokouksia pidettiin kaikkiaan 25, viimeinen 29.11.2012.  

 Suurimpien velkojien lukumääräksi vakiintui noin 9 velkojaa, jotka edustivat selvää ääni-

valtaenemmistöä velkojainkokouksissa (suurimmat velkojat vaihtuivat etuoikeutettujen 

saamisten maksamisen seurauksena).  

 Lisäksi kokouksia pidettiin etuoikeutettujen velkojien kanssa mm. valmistauduttaessa 

kiinteistöhuutokauppaan 26.11.1990 ja etuoikeutettuja saatavia koskevien jako-osien 

maksamiseen 28.12.1990. 

 Suurimpien velkojien kokous vastasi KonkurssiL 14:12 §:n mukaista velkojatoimikuntaa, 

joskin sen osanottajat määräytyivät velkojan saatavien suuruuden mukaan ja osallisuus 

perustui vain pesänhoitajien ratkaisuihin. 
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 TYÖNTEKIJÖIDEN IRTISANOMINEN 

 Irtisanominen toteutettiin 24.10.1989 Metalliliiton myötävaikutuksella. Pesä ja 

Metalliliitto allekirjoittivat myös sitä koskevan työehtosopimuksen. 

 Laivojen rakentamista jatkettiin irtisanomisajan 8.11.1989 asti.  

 Seuranneiden tapahtumien johdosta 8.11.1989 jälkeen pesän palvelukseen jäi 

lopulta vain n. 80 henkilöä. Pesä hakeutui 24.10.1989 työnantajarekisteriin. 

 LIIKETOIMINNAN JATKAMINEN JA LIIKEVAIHTOVEROTUS 

 24.10.1989 todettiin, että pesä tulee vääjäämättä jatkamaan liiketoimintaa 

laivoja rakentamalla ja korjaamalla, kh-elementtejä toimittamalla (KauppaL 63 

§, positiivisen kassavirran edellytys) ja myymällä telakoilla erilaisia palveluja. 

 Pesä hakeutui  24.10.1989 ja myös hyväksyttiin liikevaihtoverovelvolliseksi 

(valtionasiamiehen valitus, LVV-oikeuden päätös 26.4.1990). Pesä sai 1991 

WM:n maksamien liikevaihtoveron palautuksena n. 58,7 mmk. 

 Pesän liikevaihtoverovelvollisuus päättyi 1.5.1991, kun telakkakiinteistöt oli 

myyty ja telakkapalvelutkin olivat lakanneet. 
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 PALKKOJEN MAKSAMINEN JA NS. NOPEUTETTU PALKKATURVAMENETTELY 

 Pesä aloitti 23.10. illalla kiireisen valmistautumisen M/S Cinderellan luovuttamiseen SF 

Linelle, josta pesälle jäisi nettona noin 95-100 mmk. Se riittäisi massavelkaisten irtisa-

nomisajan palkkojen ja sotujen maksamiseen. Vielä enemmän rahaa olisi tulossa CCL:n 

M/S Fantasyn ja M/S Ecstasyn luovuttamisista CCL:lle (ei kauppahintapanttauksia).  

 Työministeriö valmisteli ensimmäisen konkurssiviikon aikana kiireellisesti WM:n erään-

tyneiden palkkojen maksamista ministeriön palkkaturvavaroista. Siihen tarvittiin välittö-

mästi runsaat 82 mmk, jotka työvoimapiiri suoritti 31.10-10.11.1989.  

 Pesä puolestaan sitoutui maksamaan työministeriölle takaisin nämä varat korkoineen, 

heti kun työvoimapiiri on jättänyt Helsingin raastuvanoikeudelle maksettuja palkkoja 

koskevan konkurssivalvonnan.  

 Näin syntyi ns. nopeutettu palkkaturvajärjestely ensimmäisen konkurssiviikon aikana.  

 Palkkojen takaisinmaksaminen toteutui 15.12.1989, kun raastuvanoikeus oli 14.11.1989 

jatketussa velkojainkuulustelussa antanut velkojille julkisen kuulutuksen sekä määrännyt 

konkurssivalvonnan päiväksi 8.5.1990 ja työvoimapiiri oli esittänyt pesälle selvityksen 

tekemästään konkurssivalvonnasta.  

 Pesä selvisi näin 82,4 mmk palkkaturvamaksuista vain n. 1,4 mmk koroilla. 
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 ALIHANKINTASUHTEIDEN SELVITTÄMINEN 

 25.10.1989 todettiin välttämättömäksi ryhtyä kiireellisesti selvittämään satojen alihank-

kijoiden suoritusten valmiusasteita ja tilisuhteita (valvonnat, perintä, kuittaukset). Töiden 

valmiusasteethan tuli määrittää 23.10.1989 mukaisina ja, kun töitä jatkettiin edelleen, 

valmiusasteiden määritys kävisi mahdottomaksi. 

 Tämä selvitystyö käynnistyi järjestelmällisenä 26.10.1989 Hietalahden ja Pernoon 

telakoilla (samalla rauhoitettiin levottomat alihankkijat): 

 - työryhmissä olivat edustettuina pesänhoitajien toimistojen asianajajien lisäksi WM:n 

reskontranhoitajat sekä telakoiden tekniset asiantuntijat 

 - joka aamu työryhmien oville laitettiin ”juttulistat” 

  - alihankkijat kutsuttiin vuorollaan sisään, käytiin laivoilla tarkastamassa töiden valmius-

asteet ja tehtiin tiliselvitykset kirjallisesti. Tämä työ jatkui vuoden 1990 puolelle saakka. 

 Selvittelytyö oli konkurssivalvontojen tarkastamisen ja riitauttamisen sekä perinnän ja 

kuittausten hoidon kannalta ja myös pesän velkojien edun kannalta oleellisen tärkeä.  

 Siten säästyttiin lukuisista riitautusjutuista ja saatiin erimielisyydenkin kohteena olevat 

alihankinnat hyvin hallintaan. 
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 ALUSLUOVUTUKSIIN VALMISTAUTUMINEN 23.10.1989 ALKAEN 

 Pesänhoitajat käynnistivät heti 23.10. pidetyn suurimpien velkojien kokouksen jälkeen 

alusten luovuttamista koskevien oikeudellisten perusteiden selvittämisen tutkimalla SF 

Linen ja CCL:n sopimukset sekä perehtymällä KS 54 §:ään ja KauppaL 63 §:ään.  

 Professori Erkki Havansi kutsuttiin Munkkisaarenkatu 2:een samana iltana. Hän antoi 

24.10.1989 kirjallisen lausunnon, joka puolsi väliaikaisten pesänhoitajien oikeutta alusten 

luovuttamiseen omistajilleen edellyttäen, että nämä maksavat pesälle sopimuksen mu-

kaisen hinnan maksettujen ennakoiden ylittävältä osalta. Professori Jarno Tepora tutki 

myös asian ja yhtyi Havansin kantaan. Pesänhoitajat katsoivat selvitysten ja lausuntojen 

perusteella olevansa oikeutetut alusten luovuttamiseen omistajilleen. 

 Ted Arrison (CCL) saapui paikalle 25.10.1989 staabeineen ja vaati alusten luovutusta, 

jotta CCL voisi rakentaa ne valmiiksi. Hänelle ilmoitettiin, että alukset voidaan luovuttaa 

vain pesälle kuuluvien kauppahintojen osan maksamista vastaan. 

 25.10.1989 klo 18.00 pidettiin 2. suurimpien velkojien kokous. Pesänhoitajat esittelivät 

kantansa perusteluineen suurimmille velkojille, jotka eivät vastustaneet luovutuksia, eivät 

liioin saatavapantin alaisen n. 400 mmk osan maksamista VTK:lle SF Linen luovutushin-

nasta. Pesänhoitajat edellyttivät kuitenkin järjestelyjen osallisilta sitoumuksia hyväksyä 

luovutukset oheisineen velkojainkokouksessa ja vastata pesänhoitajien puolesta mah-

dollisista taloudellisista seuraamuksista (ns. Umbrella Commitment). Pesänhoitajat tote-

sivat, että näillä edellytyksillä ja ehdoilla kyseiset kolme alusta voidaan ”antaa ulos” pe-

sästä. 
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 M/S CINDERELLAN LUOVUTUS SF LINELLE 29.10.1989 

 26.10.1989 oli neuvottelu SF Linen edustajien kanssa luovutuksen yksityiskoh-

dista. SF Line hyväksyi sanailun jälkeen pesänhoitajien esityksen siitä, että 

yhtiö maksaa luovutuksessa 100 % valmiusasteen mukaisen hinnan ja valvoo 

loppuun rakentamisen kustannukset konkurssivalvonnan yhteydessä. SF Line 

suostui myös Umbrella Commitmenttiin. Gunnar Eklund ilmoitti neuvottelun lo-

puksi, että SF Linen seuraavan laivan nimi tulee olemaan M/S Umbrella. 

 M/S Cinderellan luovutus saatiin toteutettua sunnuntaina 29.10.1989. Saadut 

494,4 mmk laitettiin yönylitalletukseen, jonka korko oli 17,50 % p.a.! VTK:lle 

maksettiin kauppahinnasta pantattu osa 397,4 mmk maanantaina 30.10.2010. 

Pesä sai näin rahaa noin 97 mmk, mikä riitti massavelkaisten irtisanomisajan 

palkkojen ja sotujen maksamiseen ilman viivästysseuraamuksia. 

 M/S FANTASYN JA M/S ECSTASYN LUOVUTUKSIIN VALMISTAUTUMINEN 

 Näiden laivojen kauppahinnat ja valmiusasteet olivat: Fantasyn 185 MUSD 

noin 87 % ja Ecstasyn 190 MUSD noin 38,6 % (noin 1,5 mrd. mk). Fantasy tuli 

luovuttaa ensin ja sitten Ecstasy. Näistä valmiusasteista ja niiden perusteella 

pesälle maksettavista määristä syntyi kuitenkin erimielisyys, joten Fantasyn 

luovutus edellytti lisävalmisteluja ja saatiin toteutettua vasta 21.11.1989. 
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   MASA-YARDS OY:N JA KORJAUSTELAKKAYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN 

 Toisen konkurssiviikon alettua tuli SYP:n johtoon kuuluva Christer Ekman kertomaan 

pesänhoitajille, että Martin Saarikangas on puuhaamassa uusien yhtiöiden perustamista 

jatkamaan keskeneräisten alusten valmiiksi rakentamista ja korjaustelakoiden toimintaa. 

Ekman pyysi pesänhoitajia laatimaan nopeasti tarvittavat asiakirjat ja hankkimaan muut 

siihen tarvittavat valmiudet. Tästä muodostui WM:n konkurssipesän kulminaatiopiste. 

 Pesän kannalta laivanrakennus- ja korjaustoiminnan jatkuminen merkitsi, että konkurssi-

pesän omaisuus oli mahdollista realisoida järkevään hintaan. Se saattaisi mahdollistaa 

myös mm. Neuvostoliiton tilauskannan valmiiksi tekemisen. Näin päästäisiin velkojien 

kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Isossa kuvassa  oli tärkeää, että näin 

varmistettaisiin laivanrakennusteollisuuden jatkuminen Suomessa.  

 Toisaalta tämä rajoittaisi telakkaomaisuuden realisoinnin kilpailuttamismahdollisuuksia. 

 7.11.1989 merkittiin kaupparekisteriin kolme uutta yhtiötä, Masa-Yards Oy sekä Turun 

Korjaustelakka Oy ja Kotkan Telakka Oy, joiden kanssa oli tarkoitus tehdä sopimukset 

töiden jatkamisesta ja vaihto-omaisuuden käyttämisestä sekä asianomaisia telakoita ym. 

kohteita ja telakkairtainta koskevat vuokrasopimukset. Pesänhoitajat neuvottelivat sopi-

musten taloudelliset ja muut ehdot sekä laativat edellä mainitut, kaikkiaan 7 sopimusta. 

 Masa-Yards neuvotteli rakennusaikaista rahoitusta koskevat sopimukset rahoittajien ja 

laivojen valmiiksi rakentamista koskevat sopimukset tilaajien kanssa. 
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 Suurimpien velkojien 3. kokous 8.11.1989 klo 11.00 oheisineen 

 Pesänhoitajat esittelivät laaditut sopimukset ja totesivat pitävänsä niitä pesälle 

edullisina ja tarkoituksenmukaisina ehdottaen niiden hyväksymistä. Velkojat 

hyväksyivät sopimukset yksimielisesti. Sopimukset allekirjoitettiin sen jälkeen 

erikseen kunkin yhtiön kanssa ja yhtiöt antoivat pesälle vuokrien maksamista 

koskevat pankkitakaukset (yhteensä noin 11,6 mmk). 

 Pesän tilanne 8.11.1989 alkaen 

 Pesälle rupesi 8.11.1989 alkaen kertymään vuokratuloa 3,6 mmk/kk, telakoilla 

jatkettiin töitä maksamaalisessa laajuudessa. Telakat ja telakkairtain sekä 

niiden hoito ja niistä johtuvat kaikki kustannukset maanvuokrineen siirtyivät 

uusien yhtiöiden vastuulle. Konkurssipesä vapautui samalla kaikista niitä 

koskevista hoito- ja kustannusvastuista. Lisäksi telakkayhtiöille sälytettiin 

keskeisiä pesänhoitoa tukevia velvollisuuksia, jotka kevensivät oleellisesti 

konkurssiorganisaation toimintoja. 

 Lisäksi noin 5.600 pesän irtisanomista työntekijöistä siirtyi uusien yhtiöiden 

palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Konkurssipesän palvelukseen jäi noin 80 

henkilöä, jonka määrää voitiin ruveta vaiheittain vähentämään. Alkuperäinen 

350 hengen konkurssiorganisaatio (10 mmk/kk) supistui oleellisesti. 
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 NEUVOSTOLIITON TILAUSKANTAA KOSKEVA ONGELMA 

 Pesänhoitajat tulivat jo ensimmäisellä konkurssiviikolla tietoisiksi Neuvosto-

liiton suuresta keskeneräisestä tilauskannasta ja  ryhtyivät kokoamaan siitä 

tietoja ja selvityksiä. Ongelma koski  

 - seitsemää (7) rakenteilla olevaa alusta ja simulaattoriprojektia  

 - yhtätoista (11) osin keskeneräisenä toimitetun aluksen, ml. atomijäänsärkijät 

Taymyr ja Vaygatch, loppuun rakentamista ja takuutöitä sekä 

 - lukuisia laivojen korjaussopimuksia.  

 Alustoimitukset olivat viivästyksessä. Sopimukset olivat alihintaisia. Kesken-

eräisten alusten bruttohinta oli noin 550 mmk, josta noin 200 mmk oli vielä 

maksamatta, osin laskutettuna ja osin laskuttamattomana. 

 Jos sopimukset purkautuisivat, olisi Sudomimportilla oikeus vaatia WM:ltä 

satojen miljoonien markkojen korvaukset ja kuitata niitä vastaan kaikki WM:n 

siltä olleet saatavat. 

 Keskeinen kysymys oli: Mitä tilauskannan valmiiksi rakentaminen tulisi maksa-

maan? 
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 Väliaikaiset pesänhoitajat kutsuivat Rauma-Repolan, Hollmingin ja Masa-

Yardsin sekä korjaustelakoiden edustajat Munkkisaarenkatu 2:een, jossa 

heidät suljettiin erääseen isoon neuvotteluhuoneeseen.  

 Heidän tuli neuvotella keskenään alimmat kiinteät hinnat kaikkien keskeneräis-

ten töiden valmiiksi tekemisestä. Parin päivän kuluttua he esittelivät neuvot-

telutuloksen, jonka mukaan töiden hinta oli noin 106 mmk. Kun Sudoimport oli 

maksamassa pesälle clearing-ruplina noin 212 mmk, voisi järjestely tuottaa 

pesälle n. 18 mmk viivästyssakot huomioiden  nettona noin 86 mmk.  

 Järjestelyyn liittyi myös konkurssipesän massavelkainen sitoutuminen sopi-

musten täyttämiseen (KauppaL 63 §) riskeinä clearing-kaupan jatkuvuus ja 

clearing-ruplan kurssi, kun pesä joutui maksamaan alihankkijoille markkoja. 

 Tältä pohjalta väliaikaiset pesänhoitajat lähtivät neuvottelemaan ja laatimaan 

monikantaista sopimusta 5 telakkayhtiön ja Sudoimportin kanssa. 

 Sopimukset saatiin allekirjoituskuntoon marraskuun 1989 lopulla väliaikaisen 

pesänhoitajavaiheen 14.11.1989 päättymisen jälkeen. Ne allekirjoitettiin 

30.11.1989 illalla venäjän- ja suomenkielisinä ehdoin, että niiden lopullisuus 

edellyttää velkojainkokouksen hyväksymisen. Sopimukset hyväksyttiin ensim-

mäisessä 7.12.1989 pidetyssä velkojainkokouksessa.  
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 Sopimuksilla Sudoimport sitoutui maksamaan pesälle clearing-ruplina silloisin 

kurssein noin 212 mmk ja konkurssipesä sitoutui maksamaan telakkayhtiöille 

näiden tarjousten mukaiset hinnat noin 106 mmk. 

 Tietoisena riskeistä järjestettiin laskutuksen ja maksujen tiukka seuranta.  

 Sudoimport aloitti maksamisen 29.12.1989 ja maksoi kaikki laskut miltei 

ajallaan. Pesä pystyi maksamaan kaikki telakkayhtiöiden laskut miltei ajallaan 

huhtikuun 1990 loppuun mennessä. Viimeinen maksu saatiin pesän tilille 

7.6.1990.  

 Johtuen clearing-ruplan kurssin heikkenemisestä järjestely tuotti pesälle 

nettona noin 83 mmk.  

 Clearing-kauppajärjestelmä ja clearing-rupla lakkasivat syksyllä 1990 noin 6 kk 

pesän saatavien loppuerän maksamisen jälkeen.  

 Neuvostoliitto hajosi v. 1991. 

 Näin konkurssipesä sai perittyä Sudoimportilta WM:n 23.10.1989 mennessä 

laskuttamat saatavat sekä välttyi sopimusten purkautumiselta ja suurilta korva-

usvaatimuksilta laskusaatavien kuittauksineen. 
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 PESÄLUETTELON LAATIMINEN JA VALMISTUMINEN 14.11.1989 

 Pesäluettelon laatiminen oli haasteellista, kun WM:n kirjanpidot ja laskenta-

toimet eivät olleet 1.1.1987 yhdistymisen jäljiltä vielä kunnolla integroituneet ja 

kun pesä jatkoi liiketoimintaa.  

 Pesäluettelon laatiminen aloitettiin kaikissa toimintayksiköissä 24.10.1989. Se 

tuli koostumaan toimintayksikkökohtaisista kirjanpitoperusteisista luetteloista 

sekä niiden yhteenvedosta käypine arvoineen ja pesänhoitajien muistioineen. 

Ylätason aineistoa kertyi useita kymmeniä mapillisia. Liite 3 Pesäluettelo 

 Pesäluettelo saatiin valmiiksi 14.11.1989 pidettyyn jatkettuun velkojainkuulus-

teluun mennessä. Käyvin arvoin pesän varat olivat noin 5,16 mrd. mk ja velat 

noin 6,28 mrd. mk, velat olivat varoja suuremmat noin 1,12 mrd. mk verran.  

 Pesäluettelon ylätason mapit kärrättiin14.11.1989  raastuvanoikeuteen kirjasto-

vaunuissa. Velallisen valan antoivat WM:n hallituksen puheenjohtaja Bror 

Wahlroos ja toimitusjohtaja Ingmar Ingvesgård.  

 Uskotuiksi miehiksi valittiin väliaikaiset pesänhoitajat ja asianajaja Martti Ikon-

en. Konkurssipesän valvojaksi (KS 52 §) määrättiin hallitusneuvos Eero Lyyti-

käinen. Raastuvanoikeus antoi julkisen kuulutuksen ja lykkäsi asian 8.5.1990 

pidettävään konkurssivalvontaan. 
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 Suomi ajautui v. 1990 syvään lamaan sekä pankki- ja rahoituskriisiin v. 1995 

saakka:  

 - yritysten ja ihmisten toimeliaisuus väheni oleellisesti  

 - työttömyys ja konkurssien määrät nousivat ennätyslukemiin  

 - kiinteistömarkkinat romahtivat pienellä viiveellä v. 1991  

 - Suomen Pankki otti 19.9.1991 SKOP:n haltuunsa  

 - Suomen Säästöpankki SSP:n jaosta sovittiin lokakuussa 1993  

 - ja sen yhteydessä perustettiin Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal 18.11.1993 

 - viivästyskorko oli 16 % (KorkoL 4 §) 

 Tätä kehitystä ennakoivat konkurssipesän näkökulmasta jo1989 loppupuolen 

erittäin korkeiksi nousseet pankkien talletusten ja velkasitoumusten korot:  

 - 29.10.1989 saadun n. 500 mmk yliyön talletuksen korko oli 17,50 % p.a. 

 - 29.10.-31.12.1989 pesän sijoitusten korko oli 14,3-16,3 %:n tasossa ja 

korkotuotot noin 10 mmk (ilman siirtosaamisia). 
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 Pesänhoitajien keskeiseksi tehtäväksi tuli huolehtia alusta alkaen suurien ra-

havarojen turvallisesta ja tuottavasta sijoittamisesta likvidisyysvaatimus samal-

la huomioiden, mikä tapahtui 3-12 kk sijoituksina pankkien velkasitoumuksiin 

(pankkiriskit!).  

 Pankkien rahantarve oli valtava ja pesän sijoitusten korkotaso pysyi useita 

vuosia erittäin korkealla tasolla: 

 - 1990 alkupuolella 15,7-16,2 % ja loppupuolella 13-15 % (korkotuotot 243 

mmk) 

 - 1991-1994 13-15 % 

 - 1995 alkupuolella aleni 5,0-6-5 % tasoon 

 - 1996-1997 5,0-6,5 % 

 - 1998-2001 vaihteli 2,5-4,6 % välillä 

 - 2002-2008 vaihteli 1,8-4,5 % välillä ja romahti syksyllä 2008 pysyvästi  
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 Pesälle kertyi korkotuottoja kaikkiaan seuraavasti:  

 1989-1990 FIM-varojen korkotuotot  253.092.601 

 1991-1994 FIM-varojen korkotuotot  605.071.920 

 1995-1997 FIM-varojen korkotuotot  112.737.619 

 1998-2001FIM-varojen korkotuotot      1.449.259 

 2002-2012 Eurojen korkotuotot 256.470 EUR     1.524.901 973.876.300 

 USD -korot 1995-2012 10.942.484 USD (4,2734)        46.761.611 

 Muiden valuuttojen korkotuotot 1991-2012*) 

 6.182.923,28 SEK (8,5820)   720.452,49 EUR     4.283.616 

 2.172.570,13 NOK (7,3483) 295.656,16 EUR     1.757.892 

 60.577,36 GBP (0,81610) 74.227,86 EUR        441.339 

 1.128.698,23 DKK (7,4610)151.279,75 EUR        899.469     7.382.316 

 Yhteensä                  1.028.020.227 mk 

 *) Muiden valuuttojen korkotuotot on muunnettu ensin euroiksi 31.12.2012 

euro-kurssiin ja sen jälkeen Suomen markoiksi. 
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 USKOTTUJEN MIESTEN TOIMIVALTUUDET 

 Uskottujen miesten toimivaltuudet ja tehtävät määräytyivät KS 53-60 §:n mu-

kaan. KS 58 § rajoitti myyntivaltuudet pilaantuvan, arvoaan menettävän tai 

kalliita hoitokustannuksia vaativan irtaimen myymiseen ennen konkurssi-

valvontaa. WM:n hallitus antoi 5.12.1989 suostumuksen irtaimen myymiseen. 

 WM:n konkurssipesän oli kuitenkin välttämätöntä saada telakkairtain nopeasti 

myytyä ja realisoida muutoinkin pesän omaisuutta. KS 60 §:n mukaan velko-

jainkokous tuli ajankohtaiseksi tässä vaiheessa.  

 Ensimmäinen velkojainkokous pidettiin 7.12.1989, jo 1 ½ kk (45 pv) päästä 

konkurssin alkamisesta 23.10.1989. 

 Sitä ennen kuitenkin M/S Fantasy luovutettiin CCL:lle 21.11.1989 ja allekirjoi-

tettiin Neuvostoliiton tilauskannan valmiiksi rakentamista koskeva monikantai-

nen sopimuskokonaisuus 30.11.1989 Sudoimportin kanssa. 
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 M/S FANTASYN LUOVUTTAMINEN CCL:LLE 21.11.1989 

 CCL:llä oli Hietalahden telakalla kolme keskeneräistä alusta: M/S Fantasy (87 

%, 185 MUSD), M/S Ecstasy (38,6 %, 190 MUSD) ja M/S Sensation (2 %, 

sopimus purkautui), hinnat yhteensä 575 MUSD eli noin 2,2 mrd. mk.  

 Laivanrakennussopimusten mukaan tilaaja CCL omisti rakenteilla olevat 

alukset.   

 Fantasyn ja Ecstasyn luovuttamisesta oli tehty jo 25.10.1989 periaatepäätös. 

Sen jälkeen pesänhoitajat valmistelivat Fantasyn luovutuksen yksityiskohtaiset 

ehdot ja asiakirjat. Masa-Yards jatkoi 9.11.1989 alkaen alusten rakentamista. 

 Keskeinen KS 54.1 §:stä johtuva kysymys oli: Miten paljon CCL:n tuli maksaa 

pesälle USD:na aluksen luovuttamista vastaan laskettuna sen 8.11.1989 val-

miusasteen suhteena sopimuksen mukaiseen kauppahintaan.  

 Keskeneräisen aluksen luovutuksen ja maksun tuli tapahtua zug zum zug.  

 Siitä, miten valmiusasteen mukainen osa alusten kauppahinnasta tuli laskea, 

vallitsi erimielisyys, jonka merkitys Fantasyn osalta oli 10,61 MUSD. 
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 Pesän ja CCL:n erimielisyys ja sen ratkaiseminen 

 Konkurssipesä katsoi, että aluksen valmiusaste oli määriteltävä vertaamalla 

arvioituja aluksen valmiiksirakentamiskustannuksia sen viimeksi ennen kon-

kurssia budjetoituihin kokonaiskustannuksiin, ja että näin saatu prosenttiosuus 

sovitusta aluksen kauppahinnasta vähennettynä CCL:n maksamilla ennakoilla 

suoritetaan konkurssipesälle (87 % valmiusaste -> 133,25 MUSD). 

 CCL puolestaan katsoi, että aluksen valmiusaste oli määriteltävä vertaamalla 

arvioituja aluksen valmiiksirakentamiskustannuksia aluksen sovittuun kauppa-

hintaan ja näin saatu prosenttiosuus kauppahinnasta vähennettynä ennakoilla 

suoritetaan konkurssipesälle (80 % valmiusaste -> 122,64 USD). 

 Erimielisyys päätettiin ratkaista nopeutetussa ja yksinkertaistetussa välimies-

menettelyssä 3-jäsenisen välimiesoikeuden (Routamo, Varsta, Stansfield) 

toimesta. Sen tuli vain ratkaista kumman valmiusasteen laskemistapaa tuli 

soveltaa.  

 Fantasyn luovutuksen edellytyksenä oli, että CCL maksoi siinä pesälle riidat-

toman osan 122,64 MUSD ja talletti sulkutilille (SVL) 10,61 MUSD, jonka saisi 

korkoineen välimiesjutun voittava osapuoli. 
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 Konkurssipesä luovutti 21.11.1989 M/S Fantasyn CCL:lle, joka maksoi pesälle 

122,64 MUSD, josta kertyi pesälle 522,83 mmk (kurssi 4,25, sisältää 1,6 mmk 

termiinivoiton).  

 Välimiesoikeus antoi 18.1.1990 välitystuomion, jossa se hyväksyi pesän kan-

nan mukaisen valmiusasteen 87 %. Näin pesä sai lisäluovutushintana 10,61 

MUSD korkoineen vastaavat 45,74 mmk ja M/S Fantasysta yhteensä 568,57 

mmk.  

 M/S ECSTASYN LUOVUTTAMINEN CCL:lle 31.1.1990 

 Välitystuomio ratkaisi samalla myös M/S Ecstasyn CCL:lle luovuttamista vas-

taan pesälle maksettavan valmiusasteen mukaisen hinnanosan määrän.  

 Pesä luovutti M/S Ecstasyn CCL:lle 31.1.1990 ja sai siitä pesän kannan mu-

kaisen 38,6 % valmiusasteen perusteella lasketut 54,3 MUSD (välitystuomiolla 

voitettu osuus 6,1 MUSD), josta kertyi pesän tilille 214,75 mmk. 

 YHTEENVETO 

 Pesä sai CCL:n laivojen luovutuksista yhteensä 187,1 MUSD (783,3 mmk), li- 

säksi Ecstasyn keulalohkojärjestelystä 7.11.1989 noin 7,51 mmk (790,81 mmk) 
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 VELKOJAINKOKOUKSEEN VARAUTUMINEN 

 Uskotuilla miehillä oli kiire saada pidettyä ensimmäinen velkojainkokous, 

koska siihenastiset sopimukset oli tehty velkojainkokouksen hyväksymistä 

edellyttävin ehdoin ja sidottu järjestelyjen keskeiset osapuolet sitoumuksin 

(Umbrella Commitments) hyväksymään ne velkojainkokouksessa. Lisäksi 

väliaikaisten pesänhoitajien tuli tehdä tili tekemisistään ja uskottujen miesten 

tuli saada päätökset telakkairtaimen myymistä varten. 

 VELKOJIEN ÄÄNIVALTAONGELMA 

 Ensimmäisissä velkojainkokouksissa on vaikeata määrittää velkojien saatavia 

riittävällä täsmällisyydellä (mm. suuret korvausvaatimukset). Ohjeena oli KS 

69.1 §:n määräys  

 ”Ilmeisesti perusteetonta saamista älköön äänestyksessä otettako huomioon”. 

 Kysymys: Kenen tai keiden toimesta saatavien suuruutta koskevat päätökset 

tulisi tehdä? 

 Professori Havansin lausunnon mukaan kokouksen puheenjohtajan tuli päät-

tää niiden saatavien määrästä, joiden perusteella velkojat äänivaltaansa vel-

kojainkokouksissa käyttivät, osanottaja- ja äänivaltaluetteloa laadittaessa.  
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 VELKOJIEN ESTEELLISYYS 

 Velkojan tapauskohtaisesta esteellisyydestä velkojainkokouksen päätöksiä 

tehtäessä oli säädetty KS 73.1 §:ssä varsin erikoisella tavalla: 

 ”73 §. Kysymyksen tullessa esiin, joka selvästi koskee vaan yhden tahi muutamain velkojain 

oikeutta, älköön toinen velkoja päätökseen siitä osaa ottako.” 

 Havansin lausunto sisälsi suunnilleen sen, mitä hän kirjoitti tästä ”takaperoista 

jääviysnormista” teoksensa Suomen konkurssioikeus, 1990 s. 356-357:  

 Äänioikeus voidaan evätä vain, jos tehtävä ratkaisu ei suurella todennäköisyy-

dellä tule lainkaan vaikuttamaan tietyn velkojan asemaan. Velkojan erittäin voi-

makas omakohtainen välitön intressi (”liikaintressi”) voi jossain yksittäiskysy-

myksessä aiheuttaa jääviyden.  

 WM:n konkurssipesän velkojainkokouksissa ei kenenkään velkojan äänioikeut-

ta suljettu pois KS 73.1 §:n nojalla eikä liioin ”liikaintressin” perusteella. 

 Vain kahdessa velkojainkokouksissa lopulta äänestettiin: 28.12.1989 päätet-

täessä telakkairtaimen kaupoista (iso asia) ja 21.6.1990 koskien kysymystä, 

vaaditaanko Lohjan ja Wärtsilän fuusiossa vakuutta vai ei (ei iso asia). 
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 VELKOJAINKOKOUS (1.) 7.12.1989   

 7.12.1989 pidetyssä kokouksessa tehtiin seuraavat päätökset: 

 hyväksyttiin väliaikaisten pesänhoitajien tilitys kertomuksena kaikista oleellisis-

ta seikoista ja toimenpiteistä ml. kaikki tehdyt sopimukset 

 hyväksyttiin uskottujen miesten kertomus 14.11.-7.12.1989 suoritetuista toi-

menpiteistä ja selvitys pesän tilasta ilmoituksin tulevista M/S Ecstasyn luovu-

tuksesta CCL:lle ja työvoimapiirille palkan etuoikeudella (EOA 4 §) maksetta-

vasta noin 82 mmk jako-osasta 

 päätettiin siirtää omaisuuden realisointia koskeva asia 11.12.1989 pidettävään 

jatkokokoukseen 

 päätettiin, että pesässä suoritetaan erikoistilintarkastus (KHT Stig-Erik Haga) 

 hyväksyttiin väliaikaisten pesänhoitajien palkkioksi 10,35 mmk 

 valtuutettiin uskotut miehet päättämään Mopro Oy:n tilaaman, pesän omista-

man M/S Arppen (100 %) myymisestä Mopro Oy:lle ”velkojainkokouksessa 

käydyn keskustelun pohjalta” (alus myytiin 9.12.1989 Moprolle 8,3 mmk:lla) 
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 TELAKKAIRTAIMISTON MYYMINEN 

 Ongelma: Kaikki telakkairtaimisto oli 8.11.1989 tehtyjen sopimusten perusteel-

la Masa-Yardsin, Turun Korjaustelakan ja Kotkan Telakan hallinnassa. 

 Jatketussa velkojainkokouksessa (2.) 11.12.1989 pyrittiin löytämään ratkaisua, 

joka olisi mahdollistanut telakkairtaimiston hinnan kilpailuttamisen, tuloksetta. 

 Velkojat päättivät, että ostotarjoukset pesän irtaimesta oli tehtävä konkurssi-

hallinnolle 22.12.1989 mennessä ja että tarjoukset olivat luottamuksellisia 

27.12.1989 klo 9.00 asti, josta alkaen konkurssihallinto voi antaa niistä tietoja 

velkojille ja muille asianosaisille, joiden tuli säilyttää tiedot luottamuksellisina. 

Pyrkimys oli näin saada aikaan edes jonkinlaista tarjouskilpailua yksipuolisiin 

ostajien markkinoihin. 

 22.12.1989 Masa-Yards antoi 588,8 mmk tarjouksen, joka koski kaikkea pe-

sään kuuluvaa Turun Pernoon telakan, Hietalahden telakan, Piikkiön hyttiele-

menttitehtaan, Turun ja Kotkan korjaustelakoiden sekä niihin liittyvien eräiden 

toimintayksiköiden, kuten mm. pääkonttorin ja arktisen tutkimuskeskuksen, 

irtainta käyttö- ja vaihto-omaisuutta, jotka oli yksilöity tarkemmin tarjouksen 

liitteissä. Siten tarjous koski myös 5 keskeneräistä pesän omistamaa alusta. 
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 VELKOJAINKOKOUS (3.) 28.12.1989, TELAKKAIRTAINKAUPPA 

 Kokouksen ääniluettelo riitautettiin oleellisilta osin alusten tilaajien noin 2,3 

mrd. mk saamisten osalta, joita alennettiin noin 2,1 mrd. markkaan. Lisäksi 

tehtiin yksi jääviysväite. 

 Rauma-Repola antoi kilpailevan tarjouksen uuden perustetavan yhtiön nimis-

sä. Tarjoushintoja korotettiin kerran ja äänestettiin kolme kertaa. Toisen ää-

nestyksen ja neuvottelutauon jälkeen Rauma-Repola ilmoitti peruuttavansa 

tarjouksensa.  

 Kolmannessa äänestyksessä Masa-Yardsin korotettu tarjous 638,8 mmk voitti. 

Masa-Yards maksoi seuraavana päivänä pesänhoitajien laatimien reunaehto-

jen mukaisen 1/6 osan kauppahinnasta, loput tuli maksaa 42 päivän kuluessa 

tarjouksen hyväksymisestä. Kokous päättyi vasta 29.12.89 klo 01.00.  

 VTK ilmoitti tyytymättömyytensä päätöksiin ja annettiin KS 83 ja 84 §:n mu-

kainen muutoksenhakuohjaus. VTK teki valituksen raastuvanoikeudelle 14 pv 

määräajassa. 

 Sen jälkeen Masa-Yards, tilaajat ja VTK kävivät keskenään neuvotteluja. 
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 TELAKKAIRTAIMEN KAUPAN EHTOJEN MUUTTAMINEN 

 Ratkaisun synnyttyä osapuolet kääntyivät pesänhoitajien puoleen, jolloin ilme-

ni, että ne olivat sopineet 

 - 638,8 mmk kauppahinnan korottamisesta 70 mmk:lla 708,7 mmk:aan 

 - korotuksen kohdentamisesta EFFOA:n ja Birka Linen tilaamien alusten 

kauppahintoihin ja että 

 - EFFOA ja Birka Line ostavat tilaamansa keskeneräiset alukset konkurssi-

pesältä 289 mmk hinnalla 

 Tämän muutoksen taustalla oli se, että WM oli pantannut VTK:lle kyseisten 

alusten kauppahintasaatavista yhteensä 270,6 mmk osan rakennusaikaisen 

rahoituksen vakuudeksi. VTK vaati, että kyseinen panttauksen alainen osa 

270,6 mmk tulee maksaa sille panttausten perusteella. 

 Pesänhoitajat hyväksyivät sen, että pesä myy alusrungot EFFOA:lle ja Birkalle 

osapuolten sopimilla hinnoilla. Pesä teki niiden kanssa 17.1.1990 kauppakirjat, 

joiden mukaiset loppukauppahinnat tuli maksaa pesälle 8.2.1990 Masa-

Yardsin telakkairtainkaupan yhteydessä. 
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 Pesänhoitajat eivät kuitenkaan hyväksyneet sitä, että VTK:lla olisi panttioikeus 

näihin pesän kauppahintasaataviin, koska  

 - EFFOA:n ja Birka Linen laivanrakennussopimusten mukaan WM omisti kes-

keneräiset alukset ja alusrungot kuuluivat konkurssipesän omaisuuden reali-

saation piiriin ja koska 

 - pantatut kauppahintasaatavat olivat rauenneet tilaussopimusten purkautu-

miseen.  

 Kun em. järjestely kuitenkin merkitsi velkojainkokouksen 28.12.1989 tekemän 

päätöksen muuttamista, pesänhoitajat kutsuivat koolle 4. velkojainkokouksen 

6.2.1990, joka hyväksyi myyntipäätöksen muutokset.  

 Kun kauppahinnat maksettiin 8.2.1990, konkurssipesä sijoitti kyseiset 270,6 

mmk erillishoitovaroina omaksi sijoitusyksikökseen ja sitoutui maksamaan 

nämä varat sijoitustuottoineen (sijoituskorko oli alle viivästyskoron) VTK:lle 

vain sellaisen lainvoimaisen tuomion perusteella, jossa VTK:n panttioikeus 

kauppahintoihin oli lainvoimaisesti vahvistettu.  

 Pesän nosti negatiivisen vahvistuskanteen, jonka kaikki oikeusasteet hyväk-

syivät. KKO 24.9.96 (KKO 1996:113), jolloin 270,6 mmk  vapautui 506,1 mmk 

määräisenä (tuotot 235,5 mmk) jaettavaksi etuoikeudettomille velkojille 
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 KONKURSSIPESÄN REALISAATIO YM. TILANNE 8.2.1990 JÄLKEEN 

 Telakkairtaimen realisoinnin toteutuessa 8.2.1990 oli konkurssin 23.10.1989 

alkamisesta ehtinyt kulua 109 päivää eli vähän yli 3 ½ kk. Lisäksi pesä oli 

luovuttanut kaikki tilaajien omistamat keskeneräiset alukset niiden valmius-

asteen mukaisten kauppahintaosuuksien maksamista vastaan seuraavasti:  

 29.10.1989 M/S Cinderella SF Linelle        494,35 mmk 

 21.11.1989 M/S Fantasy CCL:lle        568,57 mmk 

 31.1.1990 M/S Ecstasy CCL:lle        222,26 mmk 

 Alusluovutuksista omistajatilaajille     1.285,18 mmk 

  M/S Arppen myynti 8.12.1989          8,30 mmk   

 Telakkairtaimen realisointi 8.2.1990 708,80 mmk        717,10 mmk  

 Aluksista ja telakkairtaimesta yhteensä      2.002,28 mmk 

       ============== 
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 Lisäksi 8.2.1990 

 - Neuvostoliiton tilauskantaa oltiin rakentamassa valmiiksi 30.11.1989 lukien 

 - telakkaomaisuus oli 8.11.1989 alkaen siirtynyt uusien telakkayhtiöiden hoito- 

ja kustannusvastuulle samoin kuin noin 5.600 irtisanottua työntekijää 

 - 8.11.1989 pesälle rupesi kertymään telakkaomaisuuden vuokrina noin 3,6 

mmk/kk 8.2.1990 asti ja sen jälkeen toistaiseksi noin 2,2 mmk/kk (vuokratulo 

31.12.1990 mennessä yhteensä 35,2 mmk) 

 Konkurssipesä oli maksanut  

 - massavelkoina ilman viivästystä 5.700 työntekijän irtisanomisajan palkat 97,2 

mmk sotuineen ja työvoimapiirille sen maksamien palkkojen sotut 6,02 mmk 

yhteensä 103,22 mmk  

 ja etuoikeutettuja saatavia seuraavasti: 

 - 30.10.1989 VTK:lle M/S Cinderellan saatavapantista  397,35 mmk 

 - 15.12.1989 työvoimapiirille palkkaturvana maksetut              83,81 mmk  

  Yhteensä     481,16 mmk 
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 KONKURSSIPESÄN TYÖNTEKIJÄT 

 8.11.1989 työsuhteisia oli noin 80, kesäkuussa 1990 13, joulukuussa 1990 12, 

joulukuussa 1991 3-4, 1997-2001 2 ja 2002-2009 1. 

 KONKURSSIPESÄN KIRJANPITO JA VEROTUS 

 Tilitoimisto, jolle WM:n kirjanpitotiedostot siirrettiin teki WM:n tilinpäätöksen 

per. 23.10.1989 ja jatkoi siitä konkurssipesän kirjanpitona. Pesän kirjanpito oli 

1994 asti suoriteperusteista. 1995 alkaen pyrittiin jossain määrin huomioimaan 

kirjanpidon realisaatioperusteisuus.  

 WM:n ja pesän verotuksen osalta tehtiin lukuisia oikaisuvaatimuksia ja valituk-

sia etenkin harkintaverotuksesta. Verojen tili muodostui seuraavanlaiseksi: 

 - WM:n maksamien liikevaihtoverojen palautukset 1991 58,75 mmk 

 - WM:n v. 1987-89 tuloveron palautukset 1989-90 14,66 mmk 73,41 mmk 

 ./. Konkurssipesän harkintaverot  vv.1990-91 - 5,39 mmk 

 ./. Kiinteistöverot 1993-2012  - 4,43 mmk    - 9,82 mmk 

 Veronpalautusten nettojäännös                 + 63,59 mmk 
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 Konkurssipesä oli harjoittanut liiketoimintaa v. 1991 asti ja sitä oli harkintaverotettu v. 1990 ja 1991. 

Vuodesta 1992 alkaen pesä vain vuokrasi ja realisoi omaisuutta sekä sijoitteli miljardiluokan rahava-

rojaan. Kun suurin osa etuoikeutetuista veloista maksettiin jo vuodenvaihteessa 1990-91, ei pesän 

kirjanpitoon enää kirjautunut merkittäviä maksettuja korkomenoja. Etenkin suurista sijoitustuotoista 

johtuen pesän tuloslaskelma tuli näyttämään useina vuosina suuria voittoja. 

 Vuoden 1988 TVL 37 §:n ja vuoden 1992 TVL 19 §:n mukaan konkurssipesää, joka vain realisoi kon-

kurssivelallisen omaisuutta, ei ollut pidettävä erillisenä verovelvollisena. Pesä joutui kuitenkin em. 

konkurssiyhtiön liiketoiminnan jatkamisen sekä suurien sijoitustuottojen ja vuokratulojen vuoksi var-

mistamaan, että tuloveroa ei todellakaan määrätä sen maksettavaksi. 

 Tämän vuoksi rupesin verovuodesta 1991 alkaen kirjauttamaan pesän kirjanpitoon muistiotositteella 

etuoikeudettomille saataville laskettavan viivästyskoron. Se on huomioitavissa korkomenona vaikka 

korot olivatkin 14.11.1989 jälkeiseltä ajalta pääomiin nähden takasijaisia. Vuosina 1991-94 korkome-

noksi kirjattiin vuosittain 16 % varovaisesti arvioidusta etuoikeudettomien velkojen 2,0 mrd. mk:n 

määrästä eli 320 mmk. Vuodesta 1995 alkaen kirjausta alennettiin etuoikeudettomille maksettujen 

jako-osien prosentteja vastaavasti. Jatkoin näitä kirjauksia vuoden 2012 tilinpäätökseen asti, jolloin 

kirjaus oli 140 mmk vastaavat 23,5 MEUR.  Liite 4 Muistiotositteet 1992 ja 2012 

 Tämä varotoimi osoittautui aiheelliseksi, kun konkurssipesän maksettavaksi määrättiin yllättäen ve-

rovuodelle 1996 ennakkoveroa  29 mmk noin 106 mmk määräiseksi arvioidusta tuloksesta. Ennak-

kovero kuitenkin poistettiin, kun saatoin pesän oikaisuvaatimuksessa viitata verotuksessa vahvistet-

tuihin tappioihin, joita jäi vielä verovuoden 1996 jälkeen käyttämättä noin 588 mmk.  

 Yritysverotustoimisto ilmoitti 15.10.2010 pesälle TVL 19 §:ään viitaten, että pesä ei ole verovelvollinen 

pelkkien kiinteistöjen vuokrauksesta ja realisoinnista,  että pesä siirretään lepääviin yhteisöihin 2010 

ja että esitäytetty veroilmoitus tulee pesälle vielä verovuodelta 2010. Konkurssipesän veroilmoitus 

tehtiin viimeisen kerran verovuodelta 2010. Näin verotuskysymys oli lopullisesti selvitetty. 
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 KONKURSSIVALVONTA 8.5.1990 

 Konkurssipesän valvojaksi 14.11.1989 määrätty Eero Lyytikäinen ilmoitti, ettei 

pitänyt aiheellisena valvontatehtävän jatkamista, joten se päättyi 8.5.1990. 

 Toimitsijamiehiksi määrättiin pesän uskotut miehet ja raastuvanoikeus lykkäsi 

asian 17.7.1990 pidettävään ensimmäiseen esiinhuutoon. 

 RO antoi toimitsijamiehille jäljennökset konkurssivalvonnoista liitteineen. 

 TOIMITSIJAMIESTEN KESKEISET TEHTÄVÄT 

 - konkurssivalvontojen tarkastaminen ja riitauttamiset  

 - vireille tulevien lukuisien oikeudenkäyntien hoitaminen (RO:n ylim. osasto) 

 - kiinteistöjen realisoiminen huutokaupalla 

 - jäljellä olevan irtaimiston realisoiminen 

 - saatavien periminen kuittauksineen 

 - etuoikeutettujen saatavien maksaminen  

 - jako-osien maksaminen etuoikeudettomille velkojille 

 - pesällä 8.5.1990 olleiden noin 1,7 mrd. mk sijoitusten hoitaminen 
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 KONKURSSIVALVONTOJEN TARKASTAMINEN JA RIITAUTTAMINEN 

  VALMISTAUTUMINEN 

  Alihankkijoiden suoritusten valmiusasteiden ja tilisuhteiden selvittely oli 

käynnistetty jo ensimmäisellä konkurssiviikolla ja jatkui v. 1990 puolelle asti. 

Tarpeelliset yhteydet tietolähteisiin oli luotu sekä saatu käyttöön reskontrat ja 

muut keskeiset asiakirjat (pesän Vuosaaren konttori). Työnjaosta oli sovittu 

kolmen asianajotoimiston kesken. 

 Perustavanlaatuisena epäkohtana oli, että toimitsijamiehillä ei KS 35.2 §:n 

mukaan ollut oikeutta riitauttaa valvontoja, ei saamisten eikä etuoikeuksien 

osalta.  

 Riitauttamisoikeus oli vain konkurssivelkojille ja konkurssivelallisella, vaikka 

riitautettuja saatavia koskevat vahvistuskanteet tuli kohdistaa riitautuksen 

tehneen velkojan tai konkurssivelallisen lisäksi myös konkurssipesään.  

 Massiivisten valvontojen tarkastaminen edellytti välttämättä, että toimitsija-

miehet tarkastivat valvonnat ja huolehtivat myös niiden riitauttamisesta. 

 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN, VALVONNAT 



 Totesimme, että toimitsijamiesten riitautustoimivalta tuli perustaa konkurssi-

velallisen, Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n hallituksen päätöksellään toimitsija-

miehille henkilökohtaisesti antamaan valtuutukseen. Etuoikeuskysymyksiin 

velallisella ei kuitenkaan ollut puhevaltaa. 

 Kutsuimme WM:n hallituksen koolle 16.7.1990 pidettävään kokoukseen, jossa 

hallitus päätti valtuuttaa toimitsijamiehet (tai määräämänsä) tekemään harkin-

tansa mukaan konkurssivelallisen puolesta kaikki tarpeelliseksi katsomansa 

konkurssivalvontojen riitautukset esiinhuudoissa.  

 Koska velallisen riitautusten johdosta myös velallinen tuli haastaa vahvistus-

kanteiden vastaajaksi,  

 - sitoutui konkurssipesä vastaamaan kaikista oikeudenkäyntien kustannuksista 

ja  

 - pesä oikeutettiin saamaan kaikki mahdollisesti kantajien maksettavaksi tuo-

mittavat kulukorvaukset.  

 Valtuutus osoitettiin hallituksen kokouspöytäkirjan jäljennöksillä.  

 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN, VALVONNAT 



 Noin 1.300 velkojaa teki konkurssivalvonnan, joista laajimmat koskivat useita 

kymmeniä ja jopa satoja yksittäisiä saatavia, joten tarkastettavana oli useita 

tuhansia saatavia.  

 Merkittävimpiä olivat VTK:n ja SVL:n, SYP:n ja PSP:n, alusten tilaajien, Wärt-

silän (274 saatavaa) ja alihankkijoiden valvonnat sekä Masa-Yardsin valvon-

nat, jotka perustuivat sen 296 alihankkijalta ostamiin saataviin.  

 Valvotut saatavat olivat 15 eri valuutassa, joista suurimmat 1,95 mrd. USD, 

3,50 mrd. FIM, 1,22 mrd. SEK ja 0,184 mrd. DEM. Valvottujen saatavien 

pääomamäärien yhteismäärä oli runsaat 13 mrd. mk (9.5.1990 kursseihin). 

Vieraiden valuuttojen osuus oli 73 % valvotuista saatavista. 

 Yli miljardin markan valvontoja oli neljä (4) yhteensä 8,84 mrd. mk suurimpina 

VTK 3,05 mrd. mk, CCL 1,77 mrd. mk ja Monterey Partnership 1,58 mrd. mk. 

Yli 100 mmk valvontoja oli kymmenen (10) yhteensä 2,83 mrd. mk suurimpina 

SYP 960,4 mmk, Birka Line 367,3 mmk, PSP 328,2 mmk ja Masters Mates 

and Pilots 312,8 mmk. Yli 10 mmk valvontoja oli 28, joiden yhteenlaskettu 

määrä oli 1,01 mrd. mk. Yli miljoonan mk valvontoja oli 66 yhteensä 204, 7 

mmk. Loput 210 mmk valvonnat jakautuivat yli 1200 velkojan kesken. 

 

 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN, VALVONNAT 



 Useat valvonnat olivat eri syistä kertautuvia (mm. takaus ja päävelka, Tullihalli-

tus ja huolintaliikkeet) ja ehdollisia. Aivan liian monet valvonnat oli tehty enim-

mäismääräisinä.  

 Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että enimmäismääräiset ja ehdolliset val-

vonnat saataisiin supistettua mahdollisimman vähiin, koska ne olisivat muutoin 

jääneet toimisijamiesten ratkaistaviksi.  

 Lisäksi pyrittiin aktiivisesti siihen, että alihankkijoille maksetut ennakot ja WM:n 

kuitattavat vastasaatavat saataisiin huomioitua mahdollisimman kattavasti 

valvottujen saatavien vähennyksenä.  

 Erilaisin perustein etuoikeusvaatimuksin valvontoja teki 67 velkojaa noin 2,65 

mrd. mk pääomamääräisten saatavien osalta, suurimpina  

 - 1,3 mrd. mk yrityskiinnitykset 

 - 301 mmk TEL -saatavat  

 - 404 mmk irtaimistokiinnitykset.  

 VTK valvoi etuoikeudella myös EFFOA ja Birka Linen saatavapantit 270,6 

mmk, jota koskevaa vahvistuskannetta oltiin pesän toimesta jo nostamassa. 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN, VALVONNAT 



 VALVONTOJEN RIITAUTUKSET 

 Riitautukset tehtiin kaikkien toimitsijamiesten allekirjoittamilla velkojakohtaisilla 

kirjelmillä. Ensimmäisessä esiinhuudossa 17.7.90 tehtiin noin 200 riitautusta. 

Lisäksi tehtiin huomautuksia etuoikeusvaatimuksista, jotka RO oli velvollinen 

tutkimaan viran puolesta. 2.10.1990 pidettiin toinen esiinhuuto, johon asti jat-

kettiin riitautusten tekemistä. 

 Moni velkoja luopui perusteettomista valvonnoista ja täsmensi valvontansa 

lopulliseksi ilman enimmäismääräisyyttä. Useiden valvontojen osalta päästiin 

yksimielisyyteen valvonnan hyväksyttävästä määrästä.  

 Suurimmat riitautetut valvonnat olivat:  

 - CCL 452 MUSD (hinnanero, tulonmenetys)1.728 mmk 

 - Monterey Partnership 405 MUSD    1.584 mmk (US Admiralty Court) 

 - Birka Line (204 mmk abstr. hinnanerokorv.)   367 mmk 

 - Master Mates and Pilots 80 MUSD         313 mmk (Hawaii District Court) 

 - Rederi  AB Slite 242 MSEK           158 mmk 

 Vain 4 velkojaa käytti riitautusoikeutta 15 velkojan valvontojen osalta. Pesän-

hoitajat hoitivat nämä jutut myös riitauttajavelkojien puolesta. 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN, VALVONNAT 



 KONKURSSITUOMIO 27.11.1990 JA ERILLISET VAHVISTUSKANTEET 

 Konkurssituomiosta selvisi, että tutkittavaksi otettuja valvontoja oli 1.440, joista  

296 oli Masa-Yardsin (ostetut alihankkijasaatavat).  

 Kaikkiaan 93 velkojaa oli osoitettu ajamaan vahvistuskannetta saatavansa 

perusteen ja määrän, muutamassa tapauksessa myös vaaditun etuoikeuden 

toteennäyttämiseksi. 

 Vahvistuskanteen nostamisen määräaika oli 3 kk siitä lukien, kun konkurssi-

tuomio oli ko. saatavan osalta tullut lainvoimaiseksi. Kanne oli nostettava sekä 

riitauttajia että konkurssipesää vastaan.  

 Vain 31 osoituksen saaneista 93 velkojasta nosti vahvistuskanteen. Monterey 

Partnership, jonka valvonta oli 405 MUSD, ei nostanut vahvistuskannetta. Eräs 

velkoja jätti epähuomiossa haastamatta vastaajaksi etuoikeudella valvotun  92 

mmk saatavan toisena riitauttajana olleen velkojan, jolloin sen kanne jätettiin 

tutkimatta ja kyseinen valvonta tuli hylätyksi. 

 Vahvistuskannejuttuja tuli vireille 32, koska Slite nosti kaksi erillistä kannetta, 

joista toinen koski aikaisemmin luovutettua M/S Athenaa ja toinen kesken-

eräistä M/S Kalypsoa. Kaksi vahvistuskannetta koski myös riitaista etuoikeus-

vaatimusta, jotka kuitenkin hylättiin. 

 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN, VALVONNAT 



 Vahvistuskanteet ratkesivat eri vaiheissa ja oikeusasteissa, viimeinen (Sliten Kalypso-

juttu) 10.2.1997. Kun ensimmäisen 20 % jako-osaan valmistauduttiin kesällä 1995, 

jouduttiin vireillä olevien riitautusjuttujen takia huomioimaan jako-osaprosenttilaskelmas-

sa 1.675 mmk määrä riidattomien 2.777 mmk saatavien lisäksi. Silloin oli myös erillis-

hoidossa etuoikeuksien varalta noin 477,6 mmk. 

 CCL:n alun perin 452 MUSD (1.728 mmk) kanne ratkesi 19.6.1996 tehtyyn  179 MUSD 

sovintoon ja Birka Linen alun perin 310 mmk kanne hovioikeusvaiheessa 29.8.1996 

tehtyyn 55 mmk sovintoon. 

 Yksi juttu koski VTK:n (Valtion takuurahaston) saatavien kuittausta WM:n 117 mmk Me-

renkulkuhallitukselta ollutta kauppahintasaatavaa vastaan. Kysymys oli siitä, oliko valtion 

tulo- ja menoarvion ulkopuolinen rahasto itsenäinen oikeushenkilö vai samastuiko se 

valtioon. Juttu päättyi korkeimman oikeuden tuomiolla 24.9.1996 (KKO 1996:113) VTK:n 

ja Merenkulkuhallituksen voittoon. 

 Taloudellinen yhteenveto riitautusjutuista (9.5.1990 valuuttakurssein) 

 Kannevaatimukset       3.434.369.068 mk 

 Lopputulokset (148,2 mmk kuittauksin)   1.074.015.315 mk 

 Kannevaatimusten ja lopputulosten erotus   2.360.353.753 mk 

 Liite 5 Yhteenveto riitautusjutuista 27.9.2013 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN, VALVONNAT 



 TAKAISINSAANTIKANTEET 

 Takaisinsaantikanteiden määräaika oli 3 kk konkurssivalvonnasta (KS 47 §). 

Takaisinsaantikanteita ajettiin kaikkiaan 26, joista 25 koski WM:n maksujen 

peräytymistä. Etuoikeudettomien velkojien jako-osien kannalta ratkaiseva 

takaisinsaantikanne koski VTK:n kaikkia kiinnityspantteja. 

 WM oli luovuttanut pantiksi  

 - noin 920,8 mmk haltijavelkakirjat, joihin oli vahvistettu kiinteistökiinnitykset ja 

521,8 mmk osalta yhteiskiinnityksinä irtaimistokiinnitykset (VTK 500,8 mmk) 

 - 1,3 mrd. mk yrityskiinnitykset (VTK 1,0 mrd. mk) 

 Huomio kiinnittyi siihen, että kaikki VTK:n kiinnityspantit olivat 60 päivän kriitti-

sen ajan (KS 46 §) kannalta ongelmallisia, ne kaikki oli saatu 9.8.1989 jälkeen 

 Lisäksi WM oli pantannut VTK:lle  

 - alusten luovutuksenjälkeiset noin 1,6 mrd. mk saatavat aluskiinnityksineen 

(VTK:n takuiden alaiset toimitusluottosaatavat) 

 - noin 670 mmk nimellisarvosta rakenteilla olevien alusten kauppahintasaata-

via (SF Line, EFFOA ja Birka Line) 

 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 VTK:N KIINNITYSVAKUUKSIA KOSKEVA TAKAISINSAANTIKANNE 

 Pesä nosti heinäkuussa 1990 VTK:ta vastaan takaisinsaantikanteen vaatien kaikkien 

kiinnitysvakuuksien peräyttämistä KS 46 §:n eri kohtien nojalla. Helsingin KO antoi tuo-

mionsa 27.4.1993 ja Helsingin HO 18.5.1994 nro 4276.  

 Kaikki ns. vanhat kiinnitykset (125,8 mmk) määrättiin peräytymään kokonaan. Ns. uudet 

kiinnitykset (375 mmk kiinteistö- ja 1,0 mrd. mk yrityskiinnityspantit) julistettiin tehotto-

miksi muilta osin kuin VTK takuiden varassa nostettujen 206,4 mmk määräisten luottojen 

osalta, koska niitä koskevat panttausluvannat oli annettu ennen 60 päivän kriittistä aikaa. 

Korkein oikeus hylkäsi VTK:n valituslupahakemuksen 15.11.1994.  

 TOIMITUSLUOTTOSAATAVIEN PANTTAUKSIA KOSKEVA KANNE 

 Konkurssipesän mielestä kysymys oli velkakirjalain 31 §:n tarkoittamien taval-

listen saatavien panttauksista, jotka edellyttivät, ollakseen konkurssivelkojiin 

nähden tehokkaita, panttausilmoituksen tekemistä tilaajavelallisille ennen kon-

kurssin alkamista. Pesä nosti heinäkuun 1990 alussa VTK:ta vastaan toisen 

kanteen, jossa vaadittiin kyseisten 1,6 mrd. mk saatavien panttausten julista-

mista tehottomiksi. VTK nosti vastakanteen katsoen kysymyksen olevan mää-

rännäisvelkakirjojan panttauksesta, joka ei edellyttänyt denuntiaatiota.  

 Helsingin RO hylkäsi pesän kanteen 28.10.1992 ja Helsingin HO 21.3.1995 

nro 1476. Pesänhoitajat jättivät hovioikeuden tuomion lainvoimaiseksi.  

 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 KONKURSSIPESÄ V. WÄRSTILÄ JA VALMET (1990-1996)  

 V. 1978 OYL 15:7.2 §:n mukaan korvauskanteet WM:n osakkeenomistajia ja 

hallituksen jäseniä vastaan tuli nostaa viimeistään 1 kk kuluessa konkurssi-

valvonnasta 8.5.1990 lukien. Pesänhoitajien selvitysten mukaan 

 - WM:n rahamaksuksi puettu 1,5 mrd. mk osakepääomankorotus 1.1.1987 oli 

de facto maksettu apporttina OYL 2:4 §:n apportti- ja 4:6 §:n osakepääoman 

korotussäännöksiä kiertäen 

 - korotusta ei ollut maksettu rahana 1.11987 tehdyin n. 1,5 mrd. mk edesta-

kaisin maksuin 

 - käyttö- ja vaihto-omaisuuden siirtohinnat olivat liian korkeat 

 - siirretyt laivanrakennussopimukset olivat alun perin erittäin tappiollisia 

 - WM:n 800 mmk osakepääoma ja 700 mmk ylikurssirahasto eivät vastanneet 

lainmukaisesti arvostetun apportin mukaista sidottua omaa pääomaa 

 - lisäksi osakkeenomistajat olivat Pääsopimuksen 11 kohdassa sitoutuneet 

korvaamaan WM:lle ennen tilauksen saamista tehdyistä virheistä johtuvat lisä-

kustannukset 

  

  

    V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 Pesänhoitajat päättivät nostaa Wärtsilää ja Valmetia vastaan korvaus- ja vel-

komiskanteet, joita käsiteltiin suurimpien velkojien kokouksissa 3 ja 30.5.90. 

 Kanteissa vaadittiin  

 - Wärtsilän velvoittamista suorittamaan 1.800.000.000 mk ja Valmetin velvoitta-

mista suorittamaan 950.000.000 mk 16 % viivästyskorkoineen 2.1.1987 lukien 

 - vahingonkorvauksena, perusteettoman edun palautuksena, oikeustoimen 

kohtuuttomuuteen perustuvana hyvityksenä, osakemerkintään perustuvana 

maksuna ja/tai sitoumukseen perustuvana korvauksena.  

 Lisäksi vaadittiin, että WM:n hallituksen jäsenet velvoitetaan yhteisvastuulli-

sesti keskenään ja vastaajayhtiöiden kanssa osallistumaan kannevaatimusten 

mukaisten määrien maksamiseen kukin osaltaan tuomioistuimen kohtuulliseksi 

harkitsemaan määrään saakka.  

 Haasteet annettiin vastaajille tiedoksi ennen määräajan umpeutumista 8.6.90 

ja ensimmäinen käsittely oli Helsingin raastuvanoikeudessa jo 28.8.1990. 

 Juttu kytkeytyi eri tavoin CCL:n Wärtsilää vastaan Miamissa ajamaan korvaus-

kanteeseen sekä CCL:n Helsingin RO:ssa 1991 alussa nostamaan riitautettua 

valvontaa koskevaan vahvistuskanteeseen.  

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 SOVINTORATKAISUT WÄRTSILÄN, VALMETIN JA CCL:N JUTUISSA 

 V. 1995 aikana käynnistyivät sovintoneuvottelut sekä Wärtsilän ja Valmetin että 

CCL:n kanssa. Sovintosopimukset kaikissa kolmessa jutussa saatiin tehtyä 

19.6.1996 suurimpien velkojien suostumuksin ja 21.6.1996 pidetyn velkojain-

kokouksen hyväksyminä. 

 Sovintojen sisältö oli seuraavanlainen: 

 - Valmet maksoi pesälle 190 mmk 

 - Wärtsilä maksoi pesälle 140 mmk, josta maksettiin kuittaamalla sitä vastaan 

Wärtsilän WM:ltä olleet 26,4 mmk saatavat ja 113,6 mmk maksettiin rahana  

 Siten pesä sai ajamansa kanteen perusteella rahana yhteensä 303,6 mmk. 

 CCL:n alun perin 453,2 MUSD (1.728 mmk) vaatimuksesta hyväksyttiin sovin-

tosopimuksella 179 MUSD (682,5 mmk). 

 Valmetilta ja Wärtsilältä saadut 303,6 mmk jaettiin etuoikeudettomille velkojille. 

 CCL:n kanssa aikaansaatu sovinto merkitsi suuren varauksen vapautumista 

jaettavaksi etuoikeudettomille velkojille.  

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 SAATAVIEN PERINTÄ JA KUITTAUKSET 

 WM:n taseen 23.10.1989 mukainen rahoitusomaisuus oli 3,072 mrd. mk, josta 

merkityksellisimpiä olivat: 

 (a) Korvausvaatimus Wärtsilälle ja Valmetille 888 mmk (korvausjuttu 330 mmk) 

 (b) Myyntisaamiset        209 mmk (MKH 110 mmk, Sudo) 

 (c) Toimitusluottosaamiset  1.656 mmk (VTK/SVL, KTR) 

 (d) Lainasaamiset        18 mmk (Bergen Bank 12 mmk) 

  (e) alihankkijoille maksetut ennakkomaksut   144 mmk (Sudoimport 60 mmk)  

 Yhteensä    2.915 mmk 

 Myyntisaamisista kuitattiin 110 mmk VTK:n toimesta (KKO 1996:33) ja suuri 

osa tuli maksetuksi Neuvostoliiton tilauskantasopimuksella 30.11.1989, samoin 

60 mmk ennakkomaksuista. Bergen Bankin 12 mmk koski toimitusluottoa, jota 

vastasi WM:n samansuuruinen velka, joka oikaistiin suoraan tilaajan vastuulle. 

 Varsinaisen perinnän kohteeksi jäi vain pienehkö osa myynti- ja lainasaami-

sista sekä joitain ennakkomaksujen palautuksia, joista merkittävä osa kuitat-

tiin. 
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 Pesälle kertyi myyntisaatavista rahana noin 31 mmk ja lainasaatavista noin 20 

mmk (Sudoimportin maksujen lisäksi).  

 WM:n konkurssissa nousi vastakkaisten saatavien määrä erittäin suureksi ja 

sen vuoksi puolin ja toisin tehtyjen kuittausten sekä lukumäärä että rahamäärä 

ja KS 33 § nousivat poikkeukselliseen merkitykseen.  

 Pesässä tehtiin aivan alusta alkaen lukuisia sekä konkurssivelkojien että kon-

kurssipesän kuittausilmoituksia ja osa niistä toteutettiin oikeudenkäynneissä. 

Kuittaukset edellyttivät korkojen laskemista kuittausilmoituspäivään ja valuutta-

määräisten saatavien kuittaukset myös valuuttojen muuntamista markoiksi. 

 WM:n konkurssissa tehtyjen kuittausten määrä nousi lopulta 288.537.471 

mk:aan, josta valuuttamääräiset kuittaukset olivat 15.632.592 mk laskettuna 

X/1989 ja X/1995 välisen ajan keskimääräisin valuuttakurssein.  

 Kuittausten määrä tulee lisätä pesän kassavirtaperusteiseen realisointitulok-

seen todellisen realisointituloksen käsille saamiseksi. 

 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN, KUITTAUKSET 



 Toimitusluottosaatavat oli pantattu VTK:lle ja panttaus todettu tehokkaaksi (Helsingin 

HO 21.3.1995) ja VTK huolehti niiden perimisestä vaikka WM oli pantattujen saatavien 

velkoja. Laivat olivat ympäri maailman meriä. WM oli VTK:lle vastuussa maksamatta 

jäävistä toimitusluottosaatavista, joten VTK valvoi ne kaikki WM:n konkurssissa. 

 Toimitusluottosaatavat kertyivät VTK:lle täysimääräisesti yhdellä poikkeuksella. Niistä 

kertyi VTK:lle (SVL:lle) 23.10.1989 – 31.12.1995 korkoineen 8 % korolla ja valuuttojen 

keskikursseilla laskien noin 1.716,9 mmk, jolta osin pesä vapautui vastuusta. Toimitus-

luottojen kertymä tulee myös lisätä realisointitulokseen. 

 S/S Montereytä koskeva 21,18 MUSD (noin 90 mmk) toimitusluottosaatava oli kokonaan 

maksamatta ja VTK oli valvonut sen WM:n konkurssissa. Alus myytiin 15.3.1990 huuto-

kaupalla, josta kertyi osa saatavasta. VTK sai pesästä 57,7 % jako-osat jäljelle jäänees-

tä saatavastaan.  - Tähän liittyi myös MMP:n Hawaii District Courtissa VTK:ta ja WM:ää 

vastaan ajama kanne, jonka Judge King hylkäsi 22.11.1992. Elokuussa1991 oli jutun 

osapuolten kesken pidetty New Yorkissa Mediation-menettely, jossa edustin valtiota ja 

konkurssipesää. MMP:n 80 MUSD vahvistuskanne hylättiin huhtikuussa 1993. 

 Taseessa myös kaksi yhteensä noin 50 mmk KTR- lainajärjestelyä, joista pesälle kertyi 

noin 13,2 mmk. Muilta osin järjestelyt yksinkertaistettiin velkojainkokouksen 15.4.1991 

hyväksymin kuittausjärjestelyin, joissa ostajavelalliset lunastivat pankeilta niille pantatut 

velkakirjat vakuuksineen ottamalla vastattavakseen WM:n KTR-lainoista ja kuittaamalla 

noin 35 mmk takautumissaatavilla velkansa WM:lle, joka vapautui samalla pankkien 

valvomista KTR- luottovastuista (perusteena KKO 1989:113). Liite 6 Kuittauskaavio 

 V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN, TOIMITUSLUOTOT 



 KIINTEISTÖHUUTOKAUPPA 26.11.1990 

 Pesäluettelon mukaan WM:n kiinteän omaisuuden tasearvo oli 1,027 mmk, 

josta kiinteistöjen käyväksi arvoksi arvioitiin 60 %=616 mmk. Kiinteistöihin oli 

vahvistettu pantattuja kiinteistökiinnityksiä 890 mmk pääomamäärän verran. 

 Pesänhoitajat olivat valmistautuneet muiden kohteiden kuin Hietalahden tela-

kan myymiseen talvesta 1990 alkaen yhteistyössä kiinnitysvelkojien kanssa.  

 Velkojat olivat 21.6.1990 pidetyssä (5.) velkojainkokouksessa valtuuttaneet 

toimitsijamiehet myymään konkurssipesään kuuluvat kiinteistöt julkisella, 

vapaaehtoisella huutokaupalla noudattaen vapaaehtoisista huutokaupoista 

annetun asetuksen ja soveltuvin osin ulosottolain 5 luvun säännöksiä edellyt-

täen, että kiinnitysvelkojien suostumus kiinnitettyjen kiinteistöjen osalta siihen 

saadaan. 

 Kiinnitysvelkojat allekirjoittivat 24.9.1990 sopimuksen, jossa ne suostuivat kiin-

teistökiinnitysten alaisten kiinteistöjen toimitsijamiesten toimittamalla julkisella 

huutokaupalla myymiseen ja jossa sovittiin kiinnitysten tuottamien etuoikeuk-

sien käyttämistä sekä huutokaupan toimittamista koskevasta menettelystä. 

Lisäksi toimitsijamiehet allekirjoittivat osaltaan sopimuksen sitoutuen sitä 

noudattamaan.11.10.1990 pidetty (6.) velkojainkokous hyväksyi sopimuksen. 
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 Huutokauppapäivä oli 26.11.1990, johon valmistautuminen edellytti muun 

ohessa huutokauppakuulutusten julkaisemista sekä velkojien keskustelun 

järjestämistä, josta myös oli julkaistava ilmoitukset.   

 Velkojain keskustelu toimitettiin 21.11.1990. Kaikki kiinnitetyt panttivelkakirjat 

annettiin toimitsijamiesten haltuun. Lisäksi kiinnitysvelkojat antoivat pesälle 

kiinteistöihin kohdistuvat saamisvaatimuksensa käärevelkakirjoineen, jotka 

tarkastettiin. Velkojien valvonnat käytiin keskustelussa lävitse yksitellen ja 

kiinteistökohtaisesti ja ne hyväksyttiin tarpeellisin korjauksin. Näin valmistui 

velkojainluettelo, jonka mukaisten etuoikeusmäärien ja käärevelkakirjojen pe-

rusteella kauppahinnat tuli jakaa kiinnitysvelkojille. 

 Toimitsijamiehet olivat myös laatineet huutokaupan yleiset ehdot sekä kiin-

teistökohtaiset myyntiehdot, jotka vahvistettiin velkojainkeskustelussa. Kiinteis-

tökohtaiset myyntiehdot sisälsivät mm. kiinteän ja irtaimen väliseen rajanve-

toon liittyvät yksityiskohtaiset ehdot.  

 Yleisten ehtojen mukaan hyväksytyn huudon tehneen tuli samalla maksaa 

käteisellä tai siihen rinnastettavalla maksuvälineellä kauppahinnasta kuuden-

nes (1/6). Loppuosat kauppahinnoista tuli maksaa viiden (5) prosentin vuotui-

sine korkoineen 7.1.1991 tehtävien kauppakirjojen yhteydessä.  

 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 Huutokaupalla myytävät kiinteistöt pantattuine kiinteistökiinnityksineen olivat 

seuraavat:  

 - Vuosaaren telakka Helsinki (kiinteistökiinnityksiä 449.000.000 mk) 

 - Flintudden Kirkkonummi  

 - Puistolan alue Kotka 

 - Mussalon lomakiinteistö Kotka 

 - Ylivieska 

  - Lieto 

 - Turun korjaustelakka Turku (kiinteistökiinnityksiä 30.000.000 mk) 

 - Naantalin telakka Naantali (kiinteistökiinnityksiä 63.350.000 mk) 

 - Laivateollisuuden telakka ja Siilinkadun asuinalue Pansio Turku (kiinteistö-

kiinnityksiä 20.000.000 mk) 

 - Piikkiön hyttielementtitehdas Piikkiö (kiinteistökiinnityksiä 3.510.000 mk) 

 - Pernon telakka Turku (kiinteistökiinnityksiä 325.000.000 mk) 

 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 26.11.1990 pidetyssä kiinteistöhuutokaupassa tehtiin tarjoukset kaikista muista 

kiinteistöistä kuin Kotkan Puistolan noin 16 ha alueesta. Hyväksytyt huudot 

vastasivat yhdellä poikkeuksella alimpia hyväksyttyjä myyntihintoja.  

 Hyväksyttyjen tarjousten yhteismäärä oli 550.131.079,40 mk ja maksettujen 

kuudennesten yhteismäärä 92.196.846,61 mk. 

 Kiinteistökauppakirjat allekirjoitettiin 7.1.1991 jäännöskauppahintojen 5 % kor-

koineen maksamista vastaan, jolloin pesälle kertyi 459, 4 mmk. Näin kiinteis-

töhuutokaupasta pesälle kertyi kaikkiaan 553,5 mmk.  

 8.1.1991 pidettiin kiinnitysvelkojien kokous, jossa vahvistettiin lopullinen jako-

luettelo. Pankeille maksettiin 243,1 mmk ja pantiin 256,9 mmk erillishoitoon 

odottamaan niitä koskevien ehtojen täyttymistä. Kiinnitysvelkojien osuus huu-

tokauppahinnoista oli yhteensä noin 500,1 mmk, joten pesälle jäi vapaina 

varoina 53,5 mmk rahaa. 

 Turun korjaustelakan kiinteistöstä vuokranmaksu lakkasi 8.1.1991. Masa-

Yardsin siihen asti maksama 2,2 mmk vuokra aleni ainoastaan Hietalahden 

telakka-aluetta koskevana 350.000 mk:aan kuukaudessa (lisäksi täysimääräi- 

nen alueen hoito- ja kustannusvastuu). 

 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 ETUOIKEUTETUJEN SAATAVIEN MAKSAMINEN 28.12.1990 ALKAEN 

 1990 lopulle tultaessa konkurssipesälle oli kertynyt rahaa lähes 2,0 mrd. mk. 

Noin 92 mmk siitä kuului kiinteistökiinnitysten perusteella 8.1.1991 jaettaviin 

varoihin ja noin 400 mmk oli erillishoidossa odottamassa lainvoimaista ratkai-

sua (mm. 270,6 mmk saatavapanttausriita EFFOA ja Birka Line). 

 Pankki- ja rahoituskriisin kourissa toimivat pankkivelkojat tarvitsivat kipeästi 

rahaa etuoikeutetuille saatavilleen. Niiden vakavaraisuusvaatimukset edel-

lyttivät, että ne saisivat osasta niistä maksut ennen vuoden 1990 päättymistä. 

Konkurssisaatavat olivat vakavaraisuuslaskelmissa arvottomia, mutta niistä 

saadut rahavarat olisivat täysimääräisesti vakavaraisuutta tukevia varoja. 

 Konkurssituomio oli saatu 27.11.1990, joten etuoikeutetuista saatavista voitiin 

suorittaa maksuja sikäli kuin tuomiossa vahvistetut saatavat ja etuoikeudet 

saisivat 27.12.1990 mennessä lainvoiman.  

 Toimitsijamiehet totesivat, että konkurssituomiolla vahvistettujen etuoikeuksien 

perusteella oli jaettavissa enintään noin 1,445 mrd. mk.  

 VTK, SYP, PSP ja ETK olivat sopineet keskenään siitä, mistä irtaimisto- ja yri-

tyskiinnityksistä tai muita parhaita etuoikeuksia käyttäen ne ottaisivat etuoikeu-

tetut maksut.  

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 Toimitsijamiehet ja velkojat laskivat ja tarkastivat kääresaatavien ja panttivel-

kakirjoihin perustuvien vakuusarvojen määrät korkoineen. Korkojen laskentata-

vaksi omaksuttiin toimitsijamiesten vaatimuksesta yhdenmukainen laskentata-

pa (30 pv/kk ja 360 pv/v).  

 Lisäksi neuvoteltiin ja laadittiin valmiiksi kirjallinen ja yksityiskohtainen jako-

sopimus monipuolisine ehtoineen, varaumineen ja sitoumuksineen. 502,91 

mmk jaettavasta määrästä sovittiin sijoitettaviksi erillishoitoon odottamaan 

erilaisten ehtojen täyttymistä. 

 Sopimus allekirjoitettiin 28.12.1990 vuoden viimeisenä arkipäivänä. Pesä mak-

soi 28.12.1990-15.4.1991 etuoikeutetuille velkojille seuraavat lopulliset määrät: 

 - EOA 4 §, palkat             22.580,22 

 - EOA 4a §, TEL-saatavat   315.127.695,22 

 - EOA 6 §, maanvuokrat            11.454,41 

 - EOA 6a §, irtaimistokiinnitys  178.218.751,05 

 - EOA 6a §, yrityskiinnitys 406.533.333,33 584.752.084,38 

 Yhteensä    899.913.814,23 mk 

 828,78 mmk siitä maksettiin 28.12.90 turvaamaan pankkien vakavaraisuutta. 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 Verojen ja tapaturmavakuutusmaksujen kuittausten jälkeisten jäännösten maksaminen 

tuli mahdolliseksi vasta v.1994 lopulla sen jälkeen, kun kiinnitysvakuuksia koskevassa 

takaisinsaantijutussa oli saatu 18.5.1994 Helsingin HO:n tuomio ja korkein oikeus oli 

15.11.94 hylännyt valituslupahakemuksen. 

 Pesä maksoi1989-1994 kaikki etuoikeutetut saatavat korkoineen seuraavasti: 

 EOA 3 § Saatavapantit                 2.114.285.239,12*) 

 EOA 3 § Kiinteistökiinnitykset    272.338.833,07 

 EOA 4 § Palkat        85.367.486,04 

 EOA 4a § TEL –saatavat     315.124.851,33 

 EOA 6 § Maanvuokrat               11.454,41 

 EOA 6a § Irtaimistokiinnitykset     178.218.751,68 

 EOA 4a ja 6a § Yrityskiinnitykset     839.008.692,90 

 EOA 4a ja 7 § Verot        61.887.482,00 

 EOA 7 § Tapaturmavakuutusmaksut      29.741.471,91 

 Yhteensä        mk   3.895.984.262,46 (655.257.515 €) 

 *) Tästä pantatut toimitusluottosaatavat ilman korkoja olivat n.1.688.600.000 mk, joista 

muutama lainaerä erääntyi maksettavaksi v. 1995 puolella. 

 

    V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 HIETALAHDEN TELAKAN VUOKRAOIKEUKSIEN JA RAKENNUSTEN 

KAUPPA 30.6.1992 

 Hietalahden telakka-alue koostui useista 31.12.1999 päättyvistä maanvuokra-

sopimuksista ja niillä olevista rakennuksista sekä WM:n omistamasta tontista 

17/20176, jolla sijaitsee vanha säilytettävä konepajahallirakennus. Lisäksi alu-

eella todennäköisesti sijaitsi enintään noin 4 ha suuruinen vakaan hallintaoi-

keuden alainen alue (ns. superficies), jonka kaupunki oli kiistänyt. 

 Vuokraoikeuksiin, alueella sijaitsevaan irtaimistoon ja tonttiin 17/20176 oli vah-

vistettu pääosin yhteiskiinnityksinä kiinteistö, laitos- ja irtaimistokiinnityksiä.  

PSP oli saanut 28.12.1990 osaltaan niistä jako-osan irtaimistokiinnityksen etu-

oikeudella. 

 Toimitsijamiehet, Masa-Yardsin ja Helsingin kaupunki neuvottelivat keskenään 

laajan kolmikantaisen sopimuksen ja kaupunki lupautui tekemään Masa-Yards-

in kanssa vuokrasopimukset 1.1.1993-31.12.2010 väliseksi ajaksi. Pesä vara-

si itselleen riitaisen superficies-oikeuden. 29.6.1992 pidetty (8.) velkojainkoko-

us hyväksyi kaupan. Pääsopimus ja lukuisat erilliset luovutuskirjat allekirjoitet-

tiin 30.6.1992, jolloin pesä sai kauppahintana 30 mmk.  

 Masa-Yards vuokrasi samalla konepajahallin toistaiseksi vastaten sen hoidosta 

ja kiinteistöveroista 1993 alkaen (näin 6.5.2004 saakka). 

    V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 JAKO-OSIEN MAKSAMINEN ETUOIKEUDETTOMILLE VELKOJILLE 

 Konkurssipesä maksoi kaikki etuoikeutetut saatavat vuoden 1994 loppuun 

mennessä. VTK:n kiinnityspanttien kohtalo oli ratkaistu jo 18.5.1994 annetulla 

hovioikeuden tuomiolla, joka oli tullut 15.11.1994 lainvoimaiseksi korkeimman 

oikeuden hylättyä VTK:n valituslupahakemuksen. Samalla pääosa VTK:n kiin-

nitysvakuuksiin varatuista suurista erillishoitovaroista vapautui etuoikeudetto-

mille velkojille jaettaviksi. 

 Toimitsijamiehet ryhtyivät v. 1995 alusta alkaen täysipainoisesti valmistautu-

maan jako-osien maksamiseen etuoikeudettomille velkojille. 

 Noin 160 MUSD OSTOT TOUKO-HEINÄKUUSSA 1995 

 Toimitsijamiesten huolenaiheena oli valuuttamääräisten saatavien suuri osuus 

noin 70 % kaikista etuoikeudettomista saatavista. USD- määräisten saatavi-

en osuus oli niistä noin 60 %. USD-kurssi oli 1989-94 vaihdellut 3,6-6,0 välil-

lä ja oli 31.12.94 noin 4,75 ja 26.4.95 noin 4,25. Oli todennäköistä, että USD:n 

kurssi tulisi jonkun ajan päästä taas nousemaan.  

 Suurien USD-määräisten velkavastuiden hallinta ja velkojien etu edellytti, että 

konkurssipesä ostaisi riittävän määrän dollareita, kun kaikki laskelmat huojui-

vat valuuttakurssien mukana satojen mmk puitteissa.  

 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 Toimitsijamiehet selvittivät SYP:n kanssa mahdollisuuksia sijoittaa dollareita 

turvallisella, tuottavalla ja likvidillä tavalla. Tähän näytti tarjoavan parhaan vaih-

toehdon dollarien sijoittaminen lyhytaikaisiin US Treasury Bondeihin, jotka oli-

vat täysin turvaavia sijoituksia korkotuoton liikkuessa 5,5 – 6,0 % paikkeilla. 

 Toimitsijamiehet tekivät 28.4.1995 pidetyssä suurimpien velkojien kokoukses-

sa esityksen markkamääräisten sijoitusten vaihtamisesta dollareiksi ja niiden 

sijoittamisesta vastaisten USD -määräisten jako-osien maksamista varten. 

Suurimmat velkojat hyväksyivät toimitsijamiesten esityksen. 

 Dollareiksi vaihdettava määrä laskettiin 40 prosenttina CCL:n silloisten alen-

nettujen kannevaatimusten maksimimäärästä noin 275.000.000 USD. Siten 

päädyttiin ostamaan vähitellen eri vaiheissa noin 110.0 MUSD. Lisäksi ostettiin 

VTK:n suostumuksin sen USD-määräisiä jako-osia varten noin 48,5 MUSD. 

 Konkurssipesä osti 1995 n. 682,6 mmk:lla n.160 MUSD keskikurssiin 4,2734. 

USD -kurssi nousi ostojen jälkeen ollen 2.1.96 noin 4,34, 24.6.96 noin 4,66, 

15.11.96 noin 4,53 ja 27.11.97 noin 5,34. Pesä sai kurssivoittoa n. 49,43 mmk 

 USD-sijoitusten korkotuotot olivat: 9,56 MUSD 1.6.95-31.12.98 ja 1,38 MUSD 

1.1.1999-31.12.2012 välisinä aikoina, yhteensä 10,94 MUSD (46,76 mmk). 

Pesälle jäi 31.12.2001 vielä 3,30 MUSD viimeisten n. 2 % jako-osien varalta. 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 ALUSTAVIEN 55,5 % JAKO-OSIEN MAKSAMINEN 15.8.1995 ALKAEN   

 Kaikkien jako-osien maksamisesta etuoikeudettomille velkojille päätettiin 

velkojainkokouksissa %-osuutena vahvistettujen saatavien määristä. Jako-

osaprosentti laskettiin erillishoidosta vapaiden varojen suhteena lopullisesti 

vahvistettuja saatavien ja riitautusjuttujen maksimimäärien yhteismäärään. 

 Ensimmäisestä 20 % alustavasta jako-osasta päätettiin 21.6.1995 pidetyssä 

(9.) velkojainkokouksessa. Silloin oli erillishoidossa etuoikeuksien varalta 

sijoituksia noin 477,6 mmk.  

 Vahvistettuja saatavia oli 2.777 mmk ja vireillä olevien riitautusjuttujen saata-

vien maksimimäärä oli 1.675 mmk, yhteensä 4.452 mmk. Vapaita varoja oli 

noin 1.100 mmk, joka oli 24,708 % 4.452 mmk:sta. 4,708 % osuus 51,8 mmk 

jäi turvaamaan pesän taloutta, joten jako-osaksi tuli 20 %. 

 20 % jako-osien maksaminen aloitettiin 15.8.1995. 

 Toisesta 15 % jako-osasta päätettiin 24.6.1996 pidetyssä (10.) velkojainkoko-

uksessa, kun 19.6.1996 saatiin 303,6 mmk korvaus ja CCL:n saatavaksi oli 

vahvistettu 179 MUSD. 

   V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 Kolmannesta 17 % jako-osasta päätettiin jo 15.11.1996 pidetyssä (11.) velkojainkokouk-

sessa, kun korkein oikeus oli 24.9.1996 (KKO 1996:113) vahvistanut, että VTK:lla ei 

ollut panttioikeutta EFFOA:n ja Birka Linen tilaamien alusten realisointihintoihin. Sitä 

varten erillishoitoon 8.2.1990 sijoitetut 270,6 mmk vapautuivat 235,5 mmk sijoitustuot-

toineen yhteensä 506,1 mmk määräisinä maksettaviksi jako-osina etuoikeudettomille 

velkojille. Lisäksi oli Birka Linen kanssa tehty kesällä 1996 sovinto, jonka mukaan Birkan 

Linen riitainen saatava aleni 55 mmk:aan sitä silloin koskeneesta 295 mmk varauksesta 

vapauttaen erotuksen jako-osien maksamiseen. Myös muita riitautusjuttuja oli päättynyt 

lainvoimaisesti ja niitä koskevat varaukset olivat purkautuneet.  

 Neljännestä 3,5 % jako-osasta päätettiin 27.11.1997 pidetyssä (12.) velkojainkokoukses-

sa, kun viimeisetkin riitajutut olivat päättyneet ja niitä koskevat varaukset olivat purkau-

tuneet. Pesällä oli silloin rahavaroja 91,7 mmk ja 13,354 MUSD vastaavat 70,4 mmk, 

yhteensä 162,1 mmk. Toimitsijamiehet edellyttivät silloin puskuriksi vastaisen varalle 

noin 20 mmk.  

 Kaikki 55,5 % alustavat jako-osat saatiin maksettua v. 1998 aikana. Ainoana varauksena 

oli silloin VTK:n erästä ehdollista saatavaa koskevat 4 mmk, joka maksettiin v. 2001 

VTK:lle 0,535 mk määräisenä. Samalla valmistui lopullinen luettelo etuoikeudettomista 

saatavista.  

 Liite 7 Yhteenveto etuoikeudettomista saatavista 10.4.1997 (4 mmk varaus) 

    V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 SUPERFICIES HIETALAHDEN TELAKALLA (KKO 2005:42) 

 Vakaasta hallintaoikeudesta tultiin tietoiseksi jo vuoden 1990 aikana ja sitä sel-

viteltiin alustavasti. Sen uskottiin silloin olevan noin 4,2 ha ja tiedemiehet piti-

vät sitä omistusoikeutena. 1995 alkaen asiaa tutkittiin perusteellisesti, mikä 

edellytti telakan historian selvittämistä noin 130 vuoden ajalta. 

 Hietalahden telakka oli perustettu 1864 ja laajentunut siitä vaiheittain. Vakaan 

hallintaoikeuden perusteena olleet ns. designaatiot ajoittuivat v. 1864 ja 1884, 

joiden perusteella superficieksen pinta-alaksi täsmentyi 24.341,3 m2 ja se pys-

tyttiin täsmällisesti sijoittamaan asemakaavakarttaan. Liite 8 Kartta Selvitys 

valmistui 1997. Neuvottelut kaupungin kanssa eivät johtaneet tulokseen. 

 Pesä sopi jo kesällä 1996 Wärtsilän (silloin Metra) kanssa, että kanne ajetaan 

Metran nimissä jutun lopputuloksen tullessa pesän hyväksi ja pesän vastates-

sa kuluista. Jos näet kyseessä olisi omistusoikeus kiinteistöön, ei sitä ollut 

1.1.1987 siirretty tehokkaasti WM:lle, kun luovutuksessa ei ollut noudatettu 

kiinteistökaupan muotovaatimuksia. Kanne nostettiin kaupunkia vastaan vuo-

den 1998 lopulla. Kanteessa vaadittiin ensisijaisesti omistusoikeuden vahvis-

tamista ja toissijaisesti sen vahvistamista, että kantajalla oli alueeseen MKVpL 

18a §:n mukainen vakaa hallintaoikeus. 

    V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 Helsingin KO 28.9.2000 ja Helsingin HO 12.9.2002 hylkäsivät omistusoikeutta 

koskevan vaatimuksen ja vahvistivat ko. 24.341,3 m2 alueeseen olevan vakaa 

hallintaoikeus. Kaupunki jätti hovioikeuden tuomion lainvoimaiseksi ja Metran 

nimissä haettiin siihen muutosta. Korkein oikeus myönsi valitusluvan ja pysytti 

29.3.2995 antamallaan tuomiolla (KKO 2005:42) alempien oikeuksien ratkai-

sujen lopputuloksen. Superficies siirrettiin 21.8.2007 pesälle ja rekisteröitiin 

pesän nimiin käyttöoikeutena.  

 Kaupunki halusi päästä eroon superficieksestä ja pesän siihen perustuvista 

oikeuksista. Se mahdollisti vuodesta 2006 alkaen Hietalahden konepajahalli-

kiinteistön realisoinnin järkevään hintaan yhteistyössä kaupungin kanssa.  

 Edellytyksenä oli kuitenkin se, että konkurssipesä luopuu kiinteistökauppojen 

yhteydessä vakaasta hallintaoikeudesta, mikä toteutuikin v. 2013, kun pesä oli 

20.12.2012 myynyt Hietalahden konepajahallitontin ja Kotkan Puistolan kiin-

teistöt. 

    V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 HIETALAHDEN KONEPAJAHALLIN JA PUISTOLAN KAUPAT 20.12.2012 

  Kyseisiä kiinteistöjä ei saatu järkevään hintaan kaupaksi jatkuvista yrityksistä 

huolimatta.  

 Konepajahallitontin koko 8.332 m2 ei mahdollistanut kannattavan rakennus-

hankkeen toteutusta varsinkaan, kun rakennus tuli säilyttää. Kotkan Puistolan 

16 ha tontit, joilla pesä harjoitti laajaa vuokraustoimintaa, ei kiinnostanut teol-

lisuuskaavan takia. Realisoinnit edellyttivät kaupunkien kaavoitustoimia.  

 26.2.2006 pidettiin (13.) velkojainkokous kiinteistöjen uusien myyntivaltuuksien 

saamiseksi. 

 Pesä teki kesällä 2006 kumpaakin kiinteistöä koskevan esisopimuksen 10,5 

MEUR hintaan, mutta kauppojen teko  edellytti asemakaavoituksen etenemistä 

tiettyyn vaiheeseen asti. 

 Kiinteistöt myytiin lopulta 20.12.2012 sovitulla 10,5 MEUR kauppahinnalla. 

 Kauppakirjassa ja muutoinkin sen tekemisen yhteydessä saatiin pitävät takeet 

siitä, että konkurssipesällä ei ole superficies-alueen osalta mitään maaperän 

epäpuhtauksista johtuvia massavelkaisia vastuita.  

 

    V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN 



 LOPPUTILIN TEKEMINEN JA HYVÄKSYMINEN 27.11.2013 

 Ryhdyin vuoden 2013 alussa laatimaan lopputiliä pyrkien sen esittämiseen 

kassavirtaperusteisena. Ratkaisin ongelman jakamalla konkurssipesän hoidon 

ajan viiteen jaksoon seuraavasti:  

 - 23.10.1989 – 31.12.1990 realisointivaihe etuoikeutettujen saatavien maksa-

misen aloittamiseen saakka 

 - 1.1.1991 – 31.12.1994 riitautusjuttujen ja muiden oikeudenkäyntien ja etuoi-

keutettujen saatavien loppuun maksamisen vaihe 

 - 1.1.1995 – 31.12.1997 etuoikeudettomia saatavia koskevien 55,5 % alusta-

vien jako-osien maksamisen vaihe 

 - 1.1.1998 – 31.12.2001 vakaata hallintaoikeutta koskeneen oikeudenkäynnin 

vaihe sekä markkavaiheen loppu ja siirtyminen euroon 

 - 1.1.2002 – 31.12.2012 eurovaihe ja kiinteistöjen loppurealisointi 

 Yhdistin kassavirtaperusteiset tilitysjaksot yhteenvetoon lopputilistä. Tarkistutin 

osatilitysten täsmäämisen jakson alun ja lopun rahavaroihin. Yhteenvedon mu-

kaan erotus oli vain 563.722 mk eli 94.811 EUR. Vuoden 2013 osalta tein täy-

dentävän tilin velkojainkokousta varten. 

  

    V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN, LOPPUTILI 



 27.11.2013 pidetty (14.) velkojainkokous hyväksyi lopputilin ja päätti, että pe-

sästä jaetaan viimeisenä lopullisena lisäjako-osana 2,2 % vahvistetuista saa-

tavista. Siten pesän etuoikeudettomien velkojien jako-osaksi tuli 57,7 %.  

 LOPULLISEN 2,2 % JAKO-OSAN MAKSAMINEN 

 Etuoikeudettomat 2,2 % jako-osat olivat 19.9.2013 kurssein 13.127.609,98 

euroa ja koostuivat v. 1993 eri valuutoista seuraavasti: 

 4.149.836,74 EUR, 9.990.988,24 USD, 12.06.044,63 SEK, 105.383,23 GBP, 348.369,29 

DKK, 212.877,83 NOK, 1.401,59 CHF, 8.426,01 JPY ja 9.033,99 SUR  

 Totesin, että jako-osien maksaminen edellyttää isompien valuuttojen ostamista 

vastaamaan maksettavien jako-osien valuuttamääriä. Valuutat ostettiin loka-

kuussa 2013. Toiseksi edellytin, että velkojat eivät saa enää käyttää valuutta-

optiota, joka oikeus oli konkurssituomiossa vahvistettu kolmelle velkojalle, 

johon ilmoitukseeni kyseiset velkojat tyytyivät. 

 Kaikkien löytyneiden velkojien jako-osat on maksettu 2015 loppuun mennessä. 

Maksamatta jää vain noin 24.000 EUR (0,17 % jako-osien yhteismäärästä). Ne 

tilitetään ja maksetaan Suomen valtiolle. Tähän varauduttiin lopputilin antami-

sen yhteydessä velkojien hyväksyessä jäännösjako-osien valtiolle maksami-

sen, mikäli niiden yhteismäärä ei ylitä 150.000 euroa. 

 

    V. TOIMITSIJAMIESTEN VAIHE 8.5.1990 ALKAEN, LOPPUTILI 



 ALIHANKKIJOIDEN KORVAUSKANTEET VALTIOTA VASTAA 

 Tulimme 1990-luvun alkupuolella tietoisiksi siitä, että eräät alihankkijat ja Birka Line 

ajoivat valtiota vastaan kanteita vaatien vahingonkorvauksia niille 10.8.-23.10.1989 

aiheutuneista varallisuusvahingoista.  Alihankkijat olivat keskeyttäneet työt heinäkuun 

1989 lopulla WM:n jouduttua rahoituskriisiin ja Birka Line oli pidättäytynyt ennakon 

maksamisesta.  

 VTK ja pankit olivat 9.8.1989 päässeet sopimukseen WM:n rakennusaikaisen rahoituk-

sen jatkamisesta. KTM oli 10.8.1989 antanut tiedotteen, jonka mukaan WM:n talous oli 

vakautettu ja tarpeellinen rahoitus oli järjestetty. Ministeri Ilkka Suominen ja kansliapääl-

likkö Bror Wahlroos kehottivat alihankkijoita jatkamaan töitä.  

 Alihankkijat jatkoivat sen jälkeen töitä ja Birka Line maksoi mm. yhden 28,5 mmk enna-

kon viivästyskorkoineen. 23.10.1989 alkaneen konkurssin takia alihankkijat eivät saa-

neet maksuja 10.8.1989 jälkeen tekemistään suorituksista ja Birka Line laivanrakennus-

sopimus purkautui ennakoiden jäädessä palauttamatta. 

 Valtio velvoitettiin kaikissa oikeusasteissa korvaamaan kantajien vahingot. Korkein oi-

keus antoi tuomionsa 4.3.1999 (KKO:32 ja 33).  

 Perustelujen mukaan vahinkoja ei ollut aiheutettu julkista valtaan käyttäen (VahL 3:2 § ja 

5:1 §) vaan ne olivat johtuneet valtion tiedotustoimenpiteistä. 

    VI. ERÄS EPISODI (KKO 1999:32 ja 33) 



 ”On tärkeätä suojata luottamusta sitoumuksiin tai tietoihin, jotka annetaan tai jotka voidaan 

perustellusti ymmärtää annetuksi virkaa tai muuta julkista tehtävää hoidettaessa.”  

 Kantajat olivat olleet oikeutetut luottamaan siihen, että WM:n rahoitus oli turvattu. Kun 

ilmoitukset olivat osoittautuneet erheellisiksi, valtio oli velvollinen korvaamaan niiden va-

hingot. Perusteena oli siis luottamuksensuoja ja sen pettäminen yksityisoikeudellisena 

vastuuperusteena. 

 ENNAKKOPÄÄTÖSTEN MERKITYS KONKURSSIPESÄN KANNALTA 

 Näillä ennakkopäätöksillä oli konkurssipesän kannalta merkitystä kolmessa suhteessa:   

 a) Sadat alihankkijat esittivät tämän jälkeen KTM:lle korvausvaatimuksiaan yli 250 mmk 

verran. KTM kääntyi puoleeni pyytäen minua avustamaan vahinkojen laskemisessa. On-

neksi alihankkija-aineisto ja reskontrat olivat silloin vielä hyvässä järjestyksessä pesän 

Vuosaaren konttorissa. Annoin satoja lausuntoja vahinkomääristä soveltaen differenssi-

laskentaa sekä reskontra- ja jako-osien maksatustiedostoja. Selvitystyö jatkui v. 2001 

lopulle saakka ja KTM maksoi niiden perusteella korvauksia runsaat 25 mmk. 

 b) Korvausten maksamisessa oli otettava vähennyksenä huomioon konkurssipesän jo 

maksamat 55,5 % alustavat jako-osat. Lisäksi oli otettava huomioon pesästä vielä vas-

taisuudessa maksettava lopullinen jako-osa, jonka määrä oli vielä avoin. Suomen Yrit-

täjät edustaen suurinta osaa alihankkijoista teki 31.1.2001 valtion kanssa sopimuksen, 

jolla ne hyväksyivät vahinkojensa vähennyksenä 55,5 % lisäksi 2 %:ksi arvioimani lopul-

lisen lisäjako-osan, jolloin lopullinen 2,2 % lisäjako-osa voitiin maksaa alihankkijoille. 

 

  VI. ERÄS EPISODI (KKO 1999:32 ja 33) 



  

 c) Valtion maksamat korvaukset aiheuttivat muutoksia etuoikeudettomien saamisten 

luetteloon, koska valtiolle siirtyi oikeus viimeisiin vastaisuudessa maksettaviin jako-osiin.  

 Kun suurin osa alihankkijoista hyväksyi 2 % vähennyksen korvauksesta ja viimeinen ja-

ko-osa maksettiin niille, vapauduimme saatavaluettelon suurelta remontilta.  

 Vain noin 20 velkojaa ei tätä hyväksynyt, joten jouduimme niiden osalta edellyttämään 

korvauksensaajan siirtoa valtiolle sekä jakamaan lopulliset 2,2 % jako-osat valtion ja po. 

konkurssivelkojien kesken. 

 

  VI. ERÄS EPISODI (KKO 1999:32 ja 33) 



 Konkurssipesän taloudellinen lopputulos on esitetty seuraavissa kolmessa 

liiteasiakirjassa: 

 9. ”Yhteenveto (lyhyt) WMkp:n rahatuloista ja -menoista FIM” (ilman jako-osia) 

 10. ”Yhteenveto konkurssipesän taloudesta 1989-2013”19.9.2014 (jako-osi-

neen) 

 11. ”Mikä mahdollisti 57,7 % jako-osien maksamisen etuoikeudettomille velko-

jille, yhteenveto” 2.6.2016/JP 

    VII. KONKURSSIPESÄN TALOUDELLINEN LOPPUTULOS V. 2013 



   - WM:n konkurssi 23.10.1989 herätti havaitsemaan konkurssisäädösten kiireellisen uudistamisen 

välttämättömyyden: säädettiin takaisinsaantilaki (758/91) ja maksujärjestyslaki (1578/92). Konkurssi-

sääntöä muutettiin v. 1990 alkaen lähes vuosittain v. 2003 asti ja säädettiin konkurssilaki (120/04). 

 - Säädettiin kiireellisesti yrityssaneerauslaki (47/93) ja velkajärjestelylaki (57/93). 

 - Ensimmäinen ajantasainen konkurssioikeudellinen perusteos Erkki Havansi, Suomen konkurssioi-

keus, 1990 ilmestyi syksyllä 1990. 

 - Nopeutettu palkkaturvamenettely omaksuttiin lakiin. 

 - WM:n konkurssilla karistettiin yhtiön toimintaa vaivanneet epäterveet piirteet ja laivanrakennusteolli-

suutta on sen jälkeen jatkettu tervein periaattein. Telakkatoiminta jatkuu nyt merkittävänä työllistäjänä  

 - Turun Pernoon telakalla ja Piikkiön hyttielementtitehtaalla sitoutuneen ja vakavaraisen alan 

ammattilaisen Meyer Werft –konsernin tytäryhtiöiden toimesta (risteilijät), sekä  

 - Hietalahden telakalla venäläisen emoyhtiön täysin omistaman Arctech Helsinki Shipyard Oy:n 

toimesta (jäänsärkijät ym. arktiset alukset). 

 - Monimutkaisen ja vaikean laivojen rakennusaikaisen rahoituksen perusteena oleva nykyinen esine-, 

insolvenssi- ja velvoiteoikeudellinen malli on kehitelty merkittävältä osalta WM:n konkurssista saatuja 

kokemuksia ja ajattelua hyödyntäen niin, että se vakiintui ja tuli yleisesti hyväksytyksi v. 2005 lukien. 

Siinä ovat keskeisessä asemassa mm. KonkurssiL 5:6 § (KS 54 §) sekä 3:8 § ja KauppaL 63 §. 

 - Hietalahden telakan konepajahalli  tullaan lähivuosina uudistamaan uusien toimintojen siihen sijoit-

tamiseksi  ja sen pohjoispuolella olevalle ranta-alueelle tullaan rakentamaan  asuinrakennuksia. 

 - Aalto-yliopiston konetekniikan laitoksen teollistumisen historian tutkimusalalta on lähivuosina tulossa  

Wärtsilä Meriteollisuus Oy:tä koskeva väitöskirja. 

  VII. WM:N KONKURSSIN JÄLKIMAININGEISTA 


