
Varhainen saneeraus, yrittäjän uusi alku ja
insolvenssimenettelyjen tehostaminen -

komission ehdotus direktiiviksi
Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry 15.12.2016

Tuula Linna, prosessioikeuden professori, LY



Komission ehdotus direktiiviksi
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• Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL on preventive restructuring frameworks, second chance and
measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and
discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU (jälj.
“saneerausdirektiiviehdotus, SanDirEhd”)

• http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/201
6-48/proposal_40046.pdf

• Taustalla:
• The Capital Markets Union (CMU) = a true single market for capital (mobilise capital =

edistää investointeja, rahoituksen ja investointien kohtaanto, rahoistusjärjestelmien
stabiliteetti, rahoitusalan integeraatio ja kilpailun lisääminen rahoitusmarkkinoilla);
RAHA + INVESTOINNIT

• The Single Market Strategy = komission suunnitelma sisämarkkinoiden
tehostamiseksi (unlock the full potential of the Single Market) = mm. SME ja start up,
business liikkuvuus rajojen yli (yritykset ja henkilöt), SISÄMARKKINAT KUNTOON
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Direktiiviehdotuksen tavoitteet

• Pyritään poistamaan epäyhtenäisten insolvenssijärjestelmien
aiheuttama este pääomien vapaalle liikkuvuudelle

• Saneerauskelpoisten yritysten varhainen ”pelastaminen”
rahoitusneuvottelut, saneeraus – jos ei saneerauskelpoinen -> nopea
likvidaatio

• Työpaikkojen ja osaamisen säilyttäminen (200.000 yritystä EU:ssa
vuosittain konkurssiin -> 1,7 milj. työpaikkaa menetetään)

• Velkojien maksunsaannin tehostaminen
• Rehellisen yrittäjän fresh start (-> 3 milj. uutta työpaikkaa)
• Yritysjohdon toimintavastuu
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Suhde maksukyvyttömyysasetukseen (MKA)
ja vuoden 2014 suositukseen

• MKA (EU 2015/848, sovelletaan 26.6.2017 alkaen – huom.
siirtymäsäännökset) koskee rajat ylittävissä tilanteissa toimivaltaa
(jurisdiction) ja lainvalintaa – ei harmonisoi kansallisia säännöksiä, eikä
edellytä, että jäsenvaltioissa on esimerkiksi saneerausjärjestelmiä -
SanDirEhd täydentää MKA:sta

• SanDirEhd menee pidemmälle kuin vuoden 2014 suositus
(Recommendation on a new approach to business failure and insolvency,
SWD(2014) 61 final, 12.3.2014 )

• Dir 2008/94 (protection of emplyees) otettu huomioon
• Dir 2012/30 (company law) väistyy tietyin osin (yhtiökokous ja osakkeen

omistajien etuosto-oikeus)
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Mitä direktiiviehdotus ei harmonisoi?

• SanDirEhd ei harmonisoi mm. seuraavia ydinalueita:
• Insolvenssimenettelyn aloittamisen edellytykset
• Maksukyvyttömyyden määritelmä
• Etuoikeudet
• Takaisinsaantikanteet

• Liian erilaiset kansalliset järjestelmät ja niiden yhteydet kansalliseen
verotus-, työ- ja sosiaalilainsäädäntöön

• Vaatisi pitkälle meneviä muutoksia kansalliseen kauppa- ja
siviililainsäädäntöön sekä yhtiölakeihin

• Sen sijaan lähtökohdaksi otettu seikat, joissa mm.
varhaissaneerauksen esteitä voidaan helpoiten lieventää
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SanDirEhd:n oikeusperusta ja pääosiot

• SEUT 53 ja 114 art. (sisämarkkinat) – menee oikeudellista yhteistyötä
pidemmälle, joten oikeusperustana ei SEUT 81 art.

• I luku: yleiset säännökset = horisontaalinen
• II luku: varhaissaneeraus (preventive restructuring)
• III luku: rehellisen yrittäjän uusi alku
• IV luku: saneeraus- ja insolvenssimenettelyjen tehostaminen =

horisontaalinen
• V luku: menettelyjen seuranta = horisontaalinen
• VI luku: loppusäännökset = horisontaalinen
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I luku: yleiset säännökset, soveltamisala

• SanDirEhd:n soveltamisala: koskee yrityksiä ja yksityisiä ammatin- ja
elinkeinonharjoittajia, ei koske yksityishenkilöitä

• Annetaan säännökset seuraavista seikoista (1 art.)
• Varhaissaneeraus, jos maksukyvyttömyyden todennäköisyys
• Veloista vapautuminen rehellisille yrittäjille (tämä kohta voidaan laajentaa

yksityishenkilöihin)
• Em. menettelyjen ja maksukyvyttömyysmenettelyjen tehostaminen
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I luku: yleiset säännökset,
määritelmiä (2 art.) & early warning (3 art.)

• Maksukyvyttömyysmenettely ”insolvency procedure” = likvidaatio
• Saneeraus (restructuring) = yrityksen jatkamisen mahdollistaminen
• Määritelmiä: affected parties - executory contracts - class formation -

cram-down of dissenting creditors - cross-class cram-down - best
interest of creditors test - absolute priority rule - new financing -
interim financing - over-indebted entrepreneur …

• Access to early warning tools
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II luku: (Varhais)saneeraus, sov.ala
(preventive restructuring frameworks)

• Jos maksukyvyttömyyden todennäköisyys -> velallisella oltava pääsy
tehokkaaseen saneeraukseen, joka mahdollistaa toiminnan
saneerauksen, velkojen järjestelyn, palauttaa toimintakyvyn ja jolla
voidaan välttää maksukyvyttömyys

• Vrt. YrSanL 6.2 §: Uhkaavan maksukyvyttömyyden perusteella
saneerausmenettely voidaan velkojan tai todennäköisen velkojan
hakemuksesta aloittaa vain, jos se on tarpeen hakijan huomattavan
taloudellisen edun turvaamiseksi tai sen vaarantumisen torjumiseksi – onko
liian korkea kynnys?
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• Viranomaistoimet rajoitettava välttämättömiin, hakijana velallinen tai
velkoja velallisen suostumuksella, DIP (debtor in possession)

• Ulosoton keskeytys (m.l. palkkaturva, ks. KKO 2012:59, Dir. 2008/94) mx 4,
lisämax yht. 12 kk

• Keskeneräiset sopimukset ja ipso facto -klausuulit
• Saneerausohjelman sisältö
• Äänestysryhmät (osakkeenomistajat kansallisen lain mukaan) ja 75 %:n

enemmistösääntö, cross-class cram-down (ryhmäpakkovahvistaminen)
• Tuomioistuimen vahvistaminen, jotta sitova, jos a) vaikuttaa vähemmistön

oikeusasemaan, b) määräyksiä uuden rahoituksen asemasta
• Uuden rahoituksen suojaaminen
• Johdon velvollisuudet
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III luku: yrittäjän uusi alku
(second chance for entrepreneurs)

• III luvun säännökset suositellaan laajennettavaksi myös
yksityishenkilöihin

• Pitää olla mahdollisuus maksuvelvollisuuden lakkaamiseen
(discharge)

• Jos anteeksianto ehdollinen niin, että tietty osa veloista maksettava,
suhteutettava velallisen maksukykyyn

• Maksuvelvollisuuden lakkaaminen 3 v. kuluessa menettelyn
aloittamisesta tai, jos maksuohjelma, sen alkamisesta

• VJL:n maksuohjelma, YrSanL saneeraus- ja maksuohjelma, konkurssi (ei
veloista vapauttavaa vaikutusta)
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• Liiketoimintakiellon päätyttävä 3 vuodessa
• Rajoituksia menettelyyn pääsylle tai pidempi maksuohjelma tietyissä

tarkoin määritellyissä tapauksissa, joissa julkinen intressi, erit:
• Yrittäjän epärehellisyys velkaantuessa tai perinnän aikana
• Maksuohjelman laiminlyönti
• Järjestelmän väärinkäyttö
• Uusintahakemus
• Pidempi maksuohjelma, jos velallinen säilyttää vakituisen asunnon

• Lupa sulkea tietyt velat menettelyn ulkopuolelle tai pidempi maksuohjelma
(kuten panttivelat, vahingonkorvaukset)

• Yksityisvelkoja ja yritysvelkoja koskevien menettelyjen samuus tai
konsolidaatio
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… III luku: yrittäjän uusi alku



IV luku: insolvenssimenettelyjen tehostaminen

• Tuomareiden ja pesänhoitajien koulutus
• Suositukset pesänhoitajille

• Hyvä Sami & muut Konkurssiasiain neuvottelukunnan jäsenet!

• Pesänhoitajien valinta selkeä ja avoin, velkojien konsultointi
mahdollinen

• Pesänhoitajien toiminnan valvonta
• Hyvä Helena & muut Konkurssiasiamiehen toimiston asiantuntijat!
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Kiitoksia!
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