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KÄYTÖSTÄ
Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry -

Insolvenssiseminaari 14.12.2017
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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 julkaistaan Q1/2018
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SUOMEN NYKYINEN OIKEUSTILA

• Maksunsaantijärjestys konkurssissa ja yrityssaneerauksessa

• Mitä on velkakonversio?

• Velkakonversio velkajärjestelyn keinona (YSL 44 § 2. mom 2k)

• 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-
insolvenssimenettelyssä 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

14.12.2017Asianajaja Robert Peldán7



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

• Osakkeenomistajien myötävaikutus? 

• New value exception / adequate contribution -oppi

• Distress Investors (Loan to own strategiat)
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VELKAKONVERSION EDUT

+ Oikeushenkilön jatkuvuus

+ Ylivelkaisuus korjaantuu

+ Oma pääoma vahvistuu ja luottoluokitus paranee

+ 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 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

- /+ Tuomioistuimen ja tuomarien rooli

- /+ Hallitusjäsenyys
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KESKEISIÄ HAVAINTOJA MAHDOLLISTA 

JATKOVALMISTELUA VARTEN (1/2)

1) Velkakonversion soveltuvuus – markkinaehtoisuus vai sääntely

2) Yhtiö- vai insolvenssioikeudellinen sääntely

1) YSL päivittäminen (myös OyL)

2) Insolvenssilainsäädännön kokonaisuudistus

3) Scheme-of-Arrangement lisäys OyL:in

3) Arvostuskysymykset Velkakonversiossa

1) saatavan arvo

2) osakkeen arvo

4) Velkakonversion ajankohta; ennen saneerausohjelman vahvistamista vai sen 
jälkeen 
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KESKEISIÄ HAVAINTOJA MAHDOLLISTA 

JATKOVALMISTELUA VARTEN (2/2)

5) Kuittausta koskeva problematiikka

• Perimiskelpoisuus 

• Samanlaatuinen

• Vastakkaisuus

6) Osakkeenomistajien osallistuminen velkakonversiopäätökseen

• Yhtiöoikeudelliset päätökset

• Osakkeenomistajat äänestyksessä omana ryhmänään

• Tuomioistuimen päätös 

7) Liian myöhäisen hakeutumisen ongelma 

• Sopiva tasapaino omistajien ja velkojien väliseen riskinjakoon (KKO 2003:120)
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CONTACT INFORMATION

Robert Peldán

Counsel

Direct +358 20 713 3448

Mobile +358 50 341 5481

robert.peldan@borenius.com
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CONTACT

INFORMATION

BORENIUS ATTORNEYS LTD

Eteläesplanadi 2, FI-00130 HELSINKI, FINLAND

Office: +358 20 713 33

Fax: +358 20 713 3499

Email: info@borenius.com

Web: www.borenius.com


