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SULAUTUMINEN
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Sulautuminen / Fuusio

Määritelmä OYL 16:1 §.
o Osakeyhtiö (sulautuva yhtiö) voi sulautua toiseen osakeyhtiöön (vastaanottava

yhtiö), jolloin sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle
o Sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena vastaanottavan

yhtiön osakkeita. Sulautumisvastike saa olla myös rahaa, muuta omaisuutta ja
sitoumuksia.

o Sulautuminen on yleisseuraanto
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Sulautumis- ja jakautumismenettelyn päävaiheet
1/2

o Suunnitelman allekirjoittaminen
o Suunnitelman rekisteröinti-ilmoitus (max. 1 kk allekirjoituksesta)
o Yhtiökokouksen päätös menettelystä (viim. 4 kk suunnitelman rekisteröimisestä)
o Kuulutuksen hakeminen (viim. 4 kk suunnitelman rekisteröimisestä)

Ø Voidaan hakea samaan aikaan suunnitelman rekisteröinti-ilmoituksen kanssa
Ø Yrityssaneerausmenettely korvaa OYL 16:6 §:n mukaisen kuulutuksen

o Yhtiön ilmoitus velkojille (viim. 1 kk ennen määräpäivää)
o Määräpäivä (3 - 3 ½ kuulutuksesta)
o Täytäntöönpanoilmoitus (viim. 6 kk päätöksestä)
o Täytäntöönpano (suunnitelman mukaan, jos mahdollista)
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Sulautumis- ja jakautumismenettelyn päävaiheet
2/2

o Lopputilitys (mahd. pian täytäntöönpanon jälkeen)
o Osakkeenomistajien kokous (mahd. pian)
o Lopputilityksen rekisteröiminen (2 kk vahvistamisesta)
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Sulautumisen toteuttamistavat 1/4

o Yksi tai useampi yhtiö sulautuu vastaanottavaan yhtiöön
= Absorptiosulautuminen
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Sulautumisen toteuttamistavat 2/4

o Tytäryhtiösulautumisella tarkoitetaan absorptiosulautumista, jossa sulautumiseen
osallistuvat yhtiöt omistavat kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet sekä mahdolliset optio-
oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet.

o Huom. MBO-kaupat
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Sulautumisen toteuttamistavat 3/4

o Kolmikantasulautumisella tarkoitetaan absorptiosulautumista, jossa muu taho kuin
vastaanottava yhtiö antaa sulautumisvastiketta.
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Sulautumisen toteuttamistavat 4/4

o Vähintään kaksi sulautuvaa yhtiötä sulautuu perustamalla yhdessä vastaanottavan
yhtiön
= kombinaatiosulautuminen
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SULAUTUMINEN SANEERAUSMENETTELYSSÄ
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Juridiset lähtökohdat sulautumiselle
saneerausmenettelyssä 1/2

o Sovelletaan normaalisti OYL 16 luvun säännöksiä
o Yrityssaneerausmenettely korvaa OYL 16:6 §:n mukaisen kuulutuksen
o Velkojalla ei ole oikeutta vastustaa sulautumista OYL:n nojalla, jos;

Ø Sulautuvat yhtiöt kuuluvat samaan konserniin.
Ø Näiden saneerausohjelmat on vahvistettava yhtä aikaa.
Ø Saneerausohjelma sisältää sulautumissuunnitelman (liite)

o Laki ei tunne konsernisaneerausta. Konserniyhtiöt ovat itsenäisiä velallisia.
Ø Sekä velkojiin, että toisiinsa nähden

ü KKO 2004:69; Kansa Int. ja Eläke-Kansan konkurssi. Eläke-Kansan vapautti
Vahinko-Kansan luottovakuutuksiin perustavasta vastuusta. KKO:”Suomen
konkurssioikeus ei tunne konsernin konkurssia.”

ü KKO 2004:115;  Ekan yrityssaneeraus ja Renlundin konkurssi. Ekan myöntämän
konserniavustuksen peräyttäminen. KKO: ”…itsenäisiä oikeushenkilöitä…”

ü KKO 1997:17; ilmentää itsenäisyyttä yleisemmin. KKO: ”Osakeyhtiöt ovat itsenäisiä
oikeushenkilöitä, joilla on oma, osakkaittensa varallisuudesta erillinen
omaisuutensa.



Juridiset lähtökohdat sulautumiselle
saneerausmenettelyssä 2/2

o Konsernisuhde perustaa alueellisen toimivallan samalle tuomioistuimelle
Ø YSL 67.2 §; Tytäryhtiön saneeraus käsitellään TI:ssa, missä emoyhtiön

saneeraus on vireillä.
Ø KonkL 7:2 § 2 mom; Yhtiön konkurssi voidaan käsitellä sellaisessa TI:ssa, joka

on toimivaltainen samaan konserniin kuuluvan velallisen asiassa.
o Myös yhteinen selvittäjä mahdollinen

Ø Kysymys lähinnä esteellisyydestä (ks. myös KonkL 8:3)
Ø Tarkoituksenmukaisuus vs. intressiristiriidat yhtiöiden välillä
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Liiketaloudelliset lähtökohdat 1/2

o Konserni on omistukseen perustuva taloudellinen kokonaisuus
Ø Kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yrityksen muodostama taloudellinen

kokonaisuus, jossa yhdellä yrityksillä on määräysvalta muihin
Ø Määräysvalta yksin tai yhdessä muiden tytäryhtiöiden kautta (KPL 1:5 §)

ü ”enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien
tuottamasta äänimäärästä…”

ü ”oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa…”
Ø Osakeyhtiölaki / Kirjanpitolaki

o Konserniyritysten liiketoiminta usein samankaltaista (liiketoiminnallinen kokonaisuus /
riippuvuus), muttei välttämättä

o Saneerauksen edellytykset ja esteet ratkaistaan yhtiökohtaisesti (riippuvuus muista
konserniyhtiöistä)

o Konsernisuhde voi vaikuttaa yksittäisen yhtiön maksukykyyn ja saneerauskelpoisuuteen
Ø Jos vaikuttaa, tämä otettava aloitusharkinnassa huomioon
Ø Konsernitili
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Liiketaloudelliset lähtökohdat 2/2

o Jokaiselle konserniyhtiölle laadittava myös oma saneerausohjelma
Ø Konsernisuhde voi vaikuttaa ohjelman sisältöön eri tavoin

- Kiinteä liiketoiminnallinen yhteys voi johtaa jopa identtisiin ohjelmiin. (Huom.
hakemuksen sisältö, velkojien lausumat, sekä aloituspäätös –
liiketoiminnallinen yhteys)

- Esim. velkajärjestelyn jyrkkyys ja –keinot voidaan mitoittaa konsernin
yhteisen tarpeen mukaan

- Vaikka ohjelman kirjallinen osio identtinen, on maksuohjelmat laadittava
jokaiselle yhtiölle erikseen

- Taserakenne / vertailulaskelma
o Vahvistamisharkinta sekä yhtiökohtaisesti että konsernin kannalta

Ø Ohjelmiin voidaan ottaa ’konsernitason’ määräyksiä
- Konsernitason tunnusluvut raukeamisperusteina
- Lisäjako-osuusmääräys
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MBO-järjestelyt

o Omien varojen käyttö osakekannan ostamiseen
Ø emo – tytär / omistus – liiketoiminta
Ø sulautuminen

o Pääomadirektiivin 23 artikla soveltuu vain julkisiin osakeyhtiöihin
o Direktiivin tavoitteiden epäselvyys

Ø Estää varojen jakaminen osakkeenomistajille
Ø Estää lähipiirilainojen kiertäminen
Ø Estää yhdenvertaisuusperiaatteen kiertäminen
Ø Pörssikurssien manipulointi

o OYL 13:10.1; ”Yhtiö ei saa antaa rahalainaa, varoja tai vakuutta käytettäväksi siihen
tarkoitukseen, että ulkopuolinen voi hankkia yhtiön tai sen emoyhtiön osakkeita”

o OYL ei estä MBO-järjestelyitä sinällään
Ø OYL:n velkojiensuojamenettely

- Vastavirtasulautumisen ongelma / sulautuvan yhtiön velkojien oikeus vastustaa
sulautumista

- Tilintarkastajan lausunto vastaanottavan yhtiön velkojille (vaarantaa maksun –
vastaanottavan yhtiön velkojilla sama oikeus vastustaa sulautumista)

Ø Vertailulaskelma yrityssaneerauksessa (taserakenne)



Vahvistetut tappiot

o Vahvistetut tappiot varsin usein merkittäviä sulautumisen yhteydessä
o EVL 52 h §:ssä  säädetään veronkiertämisestä tai veron välttämisestä
o Aiemmin katsottu, että vahvistettujen tappioiden säilyttäminen haasteellista jopa

saneerausmenettelyn yhteydessä.
o Vahvistetut tappiot mahdollista säilyttää, mikäli sulautumiselle on:

Ø Aito ja oikea liiketaloudellinen perusta,
Ø Sulautumiselle on verotuksesta riippumattomia syitä
Ø Järjestelyiden yksinomaisena tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista ei ole veron

kiertäminen tai veron välttäminen.
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ESIMERKKITAPAUKSIA

28.8.2015 17



Esimerkki 1

Holding Oy
o Emoyhtiö / holding yhtiö
o Ei liiketoimintaa
o Kassavirta muodostui vähäisistä

hallinnointipalkkioista
o Perinteinen MBO järjestely taustalla
o Varat tasearvo 813 t€
o Varat realisointiarvo 5,3 t€
o Velat 805 t€, mistä vakuusvelkaa 3 t€
o Vakuudettoman velan akordi 72 %

Operatiivinen Oy
o Tytäryhtiö
o Liiketoiminnallinen yritys, lkv 1,1 M€
o Elektroninen suunnittelu, tekninen

konsultointi ja valmistus
o Varat tasearvo 637 t€
o Varat realisointiarvo 475 t€
o Velat 915 t€, mistä vakuusvelkaa 390 t€
o Vakuudettoman velan akordi 22 %

Sulautuminen mahdollista vasta
saneerausohjelmien lakkaamisen jälkeen.
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Esimerkki 2

Emo Oy
o Emoyhtiö
o LVI alan suunnittelu ja urakointitöitä LKV

1,3 M€,
o Yritys toimi Lappeenrannan alueella
o Varat tasearvo 1456 t€
o Varat realisointiarvo 402 t€

Ø Saamiset tyttäreltä 638 t€ + po laina
250 t€

o Velat 662 t€, mistä vakuusvelkaa 150 t€
o Akordi 52 %

Tytär Oy
o Tytäryhtiö
o LVI alan suunnittelu ja urakointitöitä

LKV t€
o Yritystoimi Imatran alueella
o Varat tasearvo 763 t€
o Varat realisointiarvo 338 t€

Ø Saamiset emolta 552 t€
o Velat yht 623 t€, vakuusvelkaa 80 t€
o Akordi 0 %

Sulautuminen ohjelmien vahvistamisen
jälkeen, jolloin vastasaatavat kuittaantui
kokonaisuudessaan pois.
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Esimerkki 3

Emoyhtiö Oy
o Emoyhtiö / holding yhtiö
o Konsernipalveluiden tuottaminen, lkv

421 t€
o Kassavirta muodostui vähäisistä

hallinnointipalkkioista
o Perinteinen MBO järjestely taustalla
o Varat tasearvo 4 918 t€
o Varat realisointiarvo 13 t€
o Velat 3320 t€, mistä vakuusvelkaa 6 t€
o Vakuudettoman velan akordi 90 %

Tytäryhtiö Oy
o Tytäryhtiö
o Liiketoiminnallinen yritys, lkv 10,2 M€
o Teollisuus- ja prosessisuunnittelu
o Varat tasearvo  2 837 t€
o Varat realisointiarvo 1 405 t€
o Velat 3 464 t€, mistä vakuusvelkaa

122 t€
o Vakuudettoman velan akordi 55 %

Ø Nopsa nopeutettu menettely
Ø Määräys sulautumisen

täytäntöönpanosta / rekisteröinnistä
välittömästi ohjelmien vahvistamisen
jälkeen.
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Esimerkki 4
Call Center – ryhmän yhtiöt menettelyn alussa

CALL-RYHMÄ
Contact Oy

A Oy

B Oy

C Oy

D Oy

E Oy

A1 Oy

A2 Oy

A3 Oy

A4 Ab

A5 Oy

A6 Oy

Sales Oy

Henkilöstövuokraus Oy



Call – ryhmän yhtiöt menettelyn loppuvaiheessa

Contact Oy

A Oy

B Oy

C Oy

D Oy

E Oy

Sales Oy

Henkilöstövuokraus Oy



Call – ryhmä toteutettavien sulautumisien jälkeen

Contact Oy

Sales Oy

Henkilöstövuokraus Oy
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