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TAUSTAA VN-TEAS HANKKEESTA

• Kansainvälinen selvitys velkakonversion ulottuvuuksista 

yritysjärjestelyiden ja maksukyvyttömyystilanteiden näkökulmasta

• Kansainvälisen selvityksen päätavoitteet:

• Tarjota valtioneuvostolle realistinen kuva keskeisten verrokkivaltioiden 

oikeudellisista kehyksistä velkakonversion edellytyksiin, keinoihin ja 

hyötyihin liittyen

• Selvityksen avulla valtioneuvosto ja muut intressiryhmät voivat paremmin 

arvioida Suomen oikeusjärjestyksen tarjoamien keinojen riittävyyttä ja 

joustavuutta nykytilanteessa

• Oikeusministeriö ja seurantaryhmä

• Yhteistyössä Baker & McKenzie ja Bech-Bruun

• Borenius laatii raportin, joka valmistuu joulukuussa 2017
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VELKAKONVERSIO YHTEENVETO
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SUOMEN NYKYINEN OIKEUSTILA

• Maksunsaantijärjestys konkurssissa ja yrityssaneerauksessa

• Mitä on velkakonversio?

• Velkakonversio velkajärjestelyn keinona

• Oikeuskäytännöstä
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TAUSTAA VERROKKIMAIDEN ERI MENETTELYISTÄ

• Insolvenssioikeudelliset menettelyt

• Konkurssit 

• Saneeraukset (Chapter 11, Sauvegarde, Composition proceedings)

• Pre-insolvenssimenettelyt (Debtor-in-Possession, Mandat ad hoc)

• Yhtiöoikeudelliset menettelyt

• Scheme of Arrangement, Company voluntary arrangements

• Vapaaehtoiset menettelyt, jotka säännelty ainoastaan sopimusoikeuden yleisillä 
periaatteilla (Work-Out)

• Velkojien maksunsaantijärjestys
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TAUSTAA LAINSÄÄDÄNNÖN KEHITYKSESTÄ

• Euroopan komission Direktiiviehdotus COM(2016) 723/30/EU

Useissa maissa vireillä lainsäädäntöhankkeita

• Saksa: ESUG

• Hollanti: Act on the confirmation of a private restructuring plan in order to prevent 
bankruptcy

• Ranskan, Puolan ja Espanjan lakiuudistukset

• Ruotsi: SOU 2010:2 ja 2016:72 

• Perustuslailliset näkökulmat

• Lainvalmistelussa huomioitu

• Perustuslakituomioistuimen kannanotot saneerausohjelmia vahvistettaessa
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VELKAKONVERSIO KÄYTÄNNÖSSÄ

• Velkakonversio saneeraustyökaluna legaalisessa saneerauksessa, pre-
insolvenssimenetelyssä tai yhtiöoikeudellisessa menettelyssä

• Menettelyn yleiset tunnusmerkit
• Velallisaloitteinen, velkoja-aloitteinen tai jopa yleinen syyttäjä

• Perintäkielto/ Rauhoitusaika

• Selvittäjä/valvoja

• Velkojatoimikunta

• Menettelyn lyhytkestoisuus

• Sopimusten ennenaikainen päättäminen

• Velkojen käsittely / arvostaminen

• (Liiketoiminnan myynti) 

• Saneerausohjelma tai ”sovintosopimus” ja siitä äänestäminen

• Tuomioistuimen rooli
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VELKAKONVERSIO SANEERAUSTYÖKALUNA 

• Velkakonversion käyttö ei yleensä ole päätoimintamalli 

• Velkojien suostumus ja siitä poikkeaminen

• Vaadittavat äänimäärät hyväksynnälle vaihtelevat

• Cross-class cram down

• Konvertoitavan saatavan arvo: Nimellisarvo vai käypä arvo

• ”Vanhojen” osakkeenomistajien asema

• Oma ryhmä

• Osakkenomistajien myötävaikutus? 

• New value exception / adequate contribution -oppi

• Distress Investors (debt-to-equity strategiat)
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VELKAKONVERSION EDUT JA HAITAT

+ Oikeushenkilön jatkuvuus

+ Ylivelkaisuus korjaantuu

+ Oma pääoma vahvistuu

+ Uudet omistajat ja heille parempi lopputulos kuin konkurssissa

+ Rahoituskulut laskevat ja luottoluokitus paranee

+ Change-of-Control ehdot eivät astu voimaan

+ Sitouttaa velkojia ja heidän merkitys liiketoimintaan

+ Rahoitusteorian mukainen maksunsaantijärjestys
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VELKAKONVERSION EDUT JA HAITAT

- Velallisen motivaation laskeminen omistuksen dilutoinnin myötä

- Käyttö osin harvinaista, joten oikeuskäytäntö puutteellista

- Selvittäjä/velkoja voi kyseenalaistaa velkakonversion

- Fair and equitable / does not discriminate unfairly- oppi

- Compliance-ongelmat velkojan kannalta

- Velkojaa voidaan pitää kvasi-osakkeenomistajana (saatavien

viimesijaisuus)

- Takeover–lainsäädäntö listatuissa yhtiöissä (30 %)

- Menettelyn kalleus ja suunnitelmien pitkäkestoisuus

- /+ Hallitusjäsenyys
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Yhtiöoikeudellinen Scheme of 
Arrangement menettely sekä 

yrityssaneerausmenettelyn kehittäminen
- yritysjärjestelymahdollisuudet²

Matti Engelberg
Lokakuu 2017



Preventive Restructuring ?

> The Common features of pre-insolvency proceedings are that they: 

(1) aim solely of rescuing the debtors’ business 

(2) outside of traditional (formal) insolvency proceedings

> A study of European Law Institute (2017) recognizes pre-insolvency proceedings available in the 

following 10 countries: Austria, Belgium, Germany, Greece, Spain, France, Italy, Latvia, 

(Netherlands; proposal), Poland, United Kingdom

> The systems vary, but in general two types of proceedings can be distinguished: 

(1) procedures that facilitate workout negotiations by involving a court and 

(2) procedures that allow for a restructuring of the debtor with tools similar to formal insolvency proceedings

(source: European Law Institute; Rescue of Business in Insolvency Law, 2017)



Pre-insolvency Proceedings, overview
Member State Pre-insolvency

proceeeding

Type Court Involvement Tools

AT URG Proceedings 2 Yes Plan sanctioning

BE Formal amicable settlem. 1 Yes Moratorium

DE Bond Term restructuring 1 Optional Term sanctioning

EL Recovery Procedure (i.a.) 2 Yes Plan sanct., moratorium

ES Notice and

Judicial Homolgation

1 Yes Moratorium

FR Concilliation/

Proc. de Sauvegarde (i.a.)

1

2

Optional/Yes Moratorium/Plan Sanct.

IT Accordi (i.a.) 1 Yes Plan sanctioning

LV Out-of-court legal Protection 1 Yes Plan sanctioning

NL - (new proposal for consultation

in September, 2017)

Court Confirmation of 

Extrajudicial Restructuring

Plans to Avert Bankruptcy

PL Arrangement Approval (i.a.) 1 Yes Plan sanctioning, restructuring

advisor

UK Scheme of Arrangement

CVA

1 Yes Plan sanctioning



Scheme-menettely vs. muut pre-insolvency-mekanismit 

> Keskeisin erottava tekijä, Scheme-menettely koskee mitä tahansa yhtenäistä luokkaa yhtiön 

pääomasta, sekä oman että vieraan pääoman järjestelyjä

> Scheme on yhtiöoikeudellinen menettely, mikä vahvistaa menettelyn jäävän insolvenssi-menettelyjen 

ulkopuolelle (merkityksellistä nk. cross default –lausekkeiden suhteen)

> Yksinkertainen lähtökohta; menettely voidaan toteuttaa, jos 1) yhtiö esittää sitä (ei siis esimerkiksi hostile

takeover tilanteissa) 2) sitä kannattaa numeraalinen enemmistö instrumentinhaltijoista (tästä 

edellytyksestä tuoreen oikeustapauksen valossa ollaan luopumassa) sekä 75 prosenttia instrumentin 

(tai luokan) taloudellisesta arvosta ja 3) tuomioistuin vahvistaa menettelyn

> Lisää oikeusvarmuutta sekä nopeutta suunnitelluille järjestelyille, tärkeää erityisesti distress-tilanteessa 

olevien yhtiöiden kohdalla

> Scheme -menettelyä koskevat säädökset sisältyvät maaliskuussa 2017 julkistettuun, johtavien 

yhtiöoikeusasiantuntijoiden työn perusteella tuotettuun Eurooppalaiseen malliosakeyhtiölakiin EMCA:iin



Scheme ja yrityssaaneerauksen kehittäminen

> Englannin oikeudessa neljä vaihtoehtoista restructuring –menettelyä, Ranskassa viisi, Sveitsissä neljä, 

Saksassa erillinen bondeja koskeva pre-menettely

> Tuomioistuinprosessin nopeus ja luotettavuus keskeisessä asemassa, Suomessa tuomioistuinmenettely 

markkinaoikeudessa hyvä benchmark; tuomiot lähtökohtaisesti suoraan täytäntöönpantavia ja 

yksiportainen valitus KKO:een

> Direktiiviluonnos Ennaltaehkäisevistä uudelleenjärjestelymenettelyistä korostaa että jäsenmaissa voi olla 

useampia eri menettelyjä (4 artikla)

> Direktiivikeskusteluissa Suomen hyvä neuvottelupositio pyrkiä varmistamaan, että jäsenmailla on 

kansallisesti riittävästi liikkumavapautta määrittää ja kehittää yrityssaneeraus- ja yhtiöoikeuden rajapintaa 

> Suomen oikeuteen voisi hyvin ajatella sekä yhtiöoikeudellista Scheme -tyyppistä 

yritysjärjestelymenettelyä että edelleen kehitettyä insolvenssioikeudellista yrityssaneerausmenettelyä, 

jossa mukana direktiiviluonnoksen perusteella valmisteltu, intressejä huomioiva velkakonversiomenettely
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