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Liiketoimintakauppa
} Yrityskauppa on usein osa yritysjärjestelyjen kokonaisuutta (pk-yritykset?)
} Yrityskaupat tavanomaisesti jaotellaan toteutustavan mukaan kahteen

pääryhmään: liiketoimintakauppaan ja osakekauppaan
} Liiketoiminta- tai substanssikaupalla tarkoitetaan vakiintuneesti kauppaa,

jossa yrityksen liiketoiminta tai sen osa ja siihen sitoutunut omaisuus
myydään

} Liiketoimintakaupassa myydään tavanomaisesti koneet, laitteet, kalusto,
varasto, liikearvo ja mahdollisia tulonodotuksia ym.
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Takaisinsaantiriskistä yrityskaupoissa yleisesti
} Maksuvaikeuksissa olevan yrityksen osakkeita harvoin myydään (pl.

saattohoitajat)
à käytännössä takaisinsaantiriidat ovat liittyneet yrityskauppaympäristössä juuri
liiketoimintakauppoihin ja osakkeiden luovutuksia koskevat riidat ovat taas keskittyneet
konkurssiyhtiön omistamien ”terveiden” yhtiöiden osakkeiden myyntiin läheisille

} Takaisinsaantiriski liittyy pääasiassa sellaisiin kauppoihin, joissa myyjä on
ylivelkainen ja/tai maksukyvytön taikka myyjä kaupan vuoksi joutuu tai on
vaarassa joutua tällaiseen tilaan

} Takaisinsaantiriskiä voidaan tarkastella usean eri tahon näkökulmasta (velkojat,
ostaja tai esim. takaajat)

} Myyjän maksukyvyttömyyteen liittyviä riskejä ei insolvenssijuristin näkökulmasta
monesti ole otettu huomioon liiketoimintakauppasopimuksissa
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Maksukyvyttömyys ja ylivelkaisuus
takaisinsaannin edellytyksenä
}Maksukyvyttömyys

} Myyjäyhtiö tulee maksukyvyttömäksi viimeistään liiketoiminnan myyntihetkellä, jos
kaupasta saaduilla varoilla ei saada maksettua kaikkia siihen mennessä erääntyneitä
velkoja (KKO 1995:208, KKO 1999:117 ja KKO 2000:125)

} Ylivelkaisuus
} Legaalimääritelmä: ”velat suuremmat kuin varat”

} Omaisuuserien arvostamisperusteet?

} Ongelmia käytännössä ainakin takausvelkojen sekä piilevien vero- ja muiden velkojen
tai epävarmojen saamisten osalta
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Tyyppitapauksia

1. Kauppahinta on niin alhainen, että se on osittain katsottava lahjaksi.

2. Sovitaan poikkeuksellisen pitkästä maksuajasta.

3. Kauppahinnan sovitaan olevan riippuvainen erinäisistä tulevaisuuden
tapahtumista.

4. Kauppahinta sovitaan maksettavaksi niin, että ostaja ottaa vastattavaksi
myyjäyhtiön veloista tai vastuista.

5. Liikeomaisuus myydään velkojalle.

6. Kaupasta saaduilla varoilla suoritetaan velan maksuja valikoiden.
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1. Lahjanluontoinen liiketoimintakauppa 1/2

} Lahjanluontoisuuden arviointiajankohta:

} TakSL 6.3 §: sopimusta tehtäessä eli kaupantekohetki (vrt. TakSL 7 §)à tarkalleen
ottaen se hetki, kun liiketoimintakauppa tulee vähintään inter partes -sitovaksi (ks.
esim. HHO 30.9.2004, S 01/3569)

}Myydyn omaisuuden arvostaminen:

} Juristien tehtävänä selvittää arvonmäärityksen olennaiset perusteet

} Esinekohtainen likvidaatioarvo vai going concern -arvo (KKO 2004:28 vrt. KKO
2004:77)

} Arvostus tapahtunee ostajan näkökulmasta
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1. Lahjanluontoinen liiketoimintakauppa 2/2

} Kokonaisvaltaisuuden periaate ja sopimusten liityntä
} Omaisuuserien arvostaminen tapahtuu tarkoituksenmukaisten kokonaisuuksien

perusteella:

} I-SHO 7.6.2005, S 04/929: konkurssiin mennyt yhtiö myi samalla kauppakirjalla kiinteää ja
samalla kiinteistöllä sijainnutta irtainta omaisuutta, jotka oli arvostettu kauppakirjassa
verotussyistä erikseen. Konkurssipesä vaati vain kiinteän omaisuuden myynnin
peräyttämistä lahjanluontoisena. Kanne hylättiin, sillä kauppahinta oli käypä, kun kauppaa
arviointiin yhtenä kokonaisuutena.

} Edellytetään kiinteää ajallista ja asiallista yhteyttä sinänsä erillisten sopimusten välillä,
jotta niitä voidaan arvioida yhtenä kokonaisuutena lahjanluotoisuuden ja
vahinkoedellytyksen näkökulmasta
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2. Kauppahinnan maksuaika sovitaan
poikkeuksellisen pitkäksi
} Pitkä maksuaika ei lähtökohtaisesti tee kaupasta lahjanluontoista, kunhan

vastike on käypä (huom! korot ja vakuudet)

} TakSL 5 § kuitenkin soveltunee

} Ongelmana kokonaisperäyttämisdoktriini eli koko liiketoimintakauppa peräytyy

àkonkurssipesällä ei normaalisti intressiä ottaa vastaan luovutettua omaisuutta,
työntekijöitä, aineettomia oikeuksia tms. (pl. ostajan insolvenssitilanne) ja lisäksi mm.
arvonkorvauskysymykset sekä osittaisen palautuksen ongelma

àHovioikeuskäytäntö: ”liiketoiminta ei ole luonteensa vuoksi palautettavissa” (ks. esim. THO
13.2.2015 nro 128, S 14/604)
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3. Kauppahinta on riippuvainen tulevaisuuden
tapahtumista
} Liiketoimintakaupoissa on tavanomaista, että osa kauppahinnasta sovitaan

maksettavaksi tulevaisuuteen kohdistuvien taloudellisten indikaattorien (esim.
myyntikate) perusteella.

} Arvostusajankohta:
} Suomessa lahjanluontoisuuden ja vahinkoedellytyksen osalta kaupantekohetki eli ei

”jälkiviisastelua” (ks. kuitenkin esim. KKO 2004:77)

} Arvostusperuste

} Kuka kantaa riskin vastikkeen tai sen osan kertymättä jäämisestä?
à ovatko sovitut indikaattorit realistisesti saavutettavissa?

} Ostajan maksukyvyttömyyteen liittyvä riski
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4. Kauppahinnan maksu velkoja vastattavaksi
ottamalla 1/3
} Lähtökohta: kauppahinta on käypä

}Myyjän velkojen vastattavaksi ottaminen sinänsä normaali maksutapa
liiketoimintakaupoissa

} Kyse lähinnä velkojien yhdenvertaisuuden loukkaamista koskevasta
ongelmasta eli TakSL 5 ja 10 §:ien soveltamisesta

à lähes poikkeuksetta vastattavaksi otetaan vain osa veloista

}Maallikot ja asiaan vihkiytymättömät juristitkin usein ajattelevat, että
riittävää olisi kauppahinnan käypyys
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4. Kauppahinnan maksu velkoja vastattavaksi
ottamalla 2/3
} Vahinkoedellytys:

} Esim. aineettomien oikeuksien ja siirtokelvottomien vuokrasopimusten osalta monesti
alioikeuksissa hahmotettu kysymykseksi siitä, olisiko kuulunut pesään tai ollut pesän
vapaasti luovutettavissaà virhepäätelmä?

} Onko maksu peräisin velallisen varallisuuspiiristä?

} Kohdistuuko maksurasitus velalliseen (= vahinkoedellytys täyttyy) vai onko kyse vain
kauppahinnan uudelleenmäärittelystä:

} Kohdistuu jos 1) kauppa on toteutunut sopimuksen mukaisesti ja 2) ostajan (välillisestikin)
velkojalle tekemä suoritus vähentää myyjävelallisen kauppahintasaatavaa ostajalta

} Ks. etenkin KKO 2001:137, I-SHO 31.3.2010 nro 339, S 09/848 ja KKO 2009:21, joissa
vastaajien väitteet siitä, että maksurasitus ei kohdistunut velalliseen, eivät menestyneet.
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4. Kauppahinnan maksu velkoja vastattavaksi
ottamalla 3/3
} Palautus- ja korvausvastuukysymys:

} Tuleeko velkojan palauttaa liiketoiminnan arvo vai substanssikaupasta johtuva
kauppahintasaatava ostajalta?à jos epätavallinen maksuväline, liiketoiminnan arvo
(esim. KKO 1994:130 ja NJA 1985 A 9)

}Ostajan ja velkojan välinen suhde, jos peräytetty ostajalta:

} Perusteettoman edun palautusta (takaisinsaantikirjallisuus) vai ei sittenkään (KKO
1998:106)?
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5. Liikeomaisuuden myyminen velkojalle
} Epätavallinen maksuväline, jos velka maksetaan myymällä liikeomaisuus velkojalle

} Myös järjestelyt, joissa myyjäyhtiö perii kauppahintasaamisen ja maksaa saamillaan varoilla välittömästi
aiemmin syntyneen velkansa ostajayhtiölle, rinnastuvat omaisuuden suoraan luovuttamiseen velkojalle
(KKO 1994:130 ja VHO 12.10.2004 nro 1510, S 03/1534) à esim. loppuunmyynnistä saatujen varojen
käyttäminen velkojen maksuun ≠ epätavallinen maksuväline (KKO 2009:70)

} Epätavallisella maksuvälineellä suoritettu maksu vain poikkeuksellisesti (TakSL 10 §)
olosuhteisiin nähden tavanomainen

} Kolmikantajärjestelyissä (myyjävelallinen-ostaja-velkoja) merkityksellistä de lege lata lienee
edelleen velkojan myötävaikutus kauppaan

} Esim. vuokranantajan suostumus vuokraoikeuden siirtoon ≠ riittävää myötävaikutusta (KKO 1982 II 50)

} Vrt. Ruotsi NJA 1996 s. 333,  jossa TakSL 10 §:ää vastaavalla säännöksellä myötävaikutusta ei edellytetty,
koska kyse takaisinsaantiperusteesta, jossa tietoisuutta ei edellytetä
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5. Etsi eroavaisuudet?
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5. Liikeomaisuuden myyminen velkojalle ja
kauppahinnan maksu

Velan maksun vai kuittauksen peräyttäminen?

} KKO 23.3.2007 nro 536, S 2005/812 (julkaisematon) mukaan erottava tekijä on
aikakriteeri:

1. Velan maksu: kauppahinnan maksu tai siitä sopiminen samanaikaisesti vastasaatavan
synnyttämisen (= liikeomaisuuden luovutus) kanssa

2. Kuittaus: liikeomaisuuden kauppahinta sovittu maksettavaksi esim. rahana, mutta
myöhemmin päätetty kuitata

} Ylihintaisissa myynneissä ero on merkittävä:

} velan maksu peräytyy à palautuu liikeomaisuus tai sen arvo

} kuittaus peräytyy à velkasuhteet palautuvat, jolloin palautettavaksi tulee sovittu kauppahinta
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6. Kaupasta saaduilla varoilla tehdään velan
maksuja valikoiden
} Tällaiset maksut peräytyvät käytännössä automaattisesti TakSL 10 §:n

huomattavamääräisinä maksuina, jos ne on suoritettu kriittisenä aikana

} Takausvastuusta vapautuminen peräytettävissä suoraan läheistakaajilta
TakSL 5 §:n perusteella (KKO 2009:69)

} Takaisinsaantiriskin välttäminen: käytännössä maksaminen velkojien
maksunsaantijärjestyksen mukaisesti

} Ainoa ongelma käytännössä: maksu ei ylitä huomattavuuden rajaaà
epätavallinen maksuväline (myötävaikutus) tai tavanomaisetkin maksut
huomattavuusarviointiin mukaan
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7. Myyjää koskevat velvoitteet
kauppasopimuksissa

} Myyjän kauppasopimuksen mukaiset velvoiteoikeudelliset velvoitteet riskialttiita ostajan näkökulmasta

} Ongelmat usein liittyneet suoraan siirtyneisiin työsuhteisiin:

} I-SHO 31.3.2010 nro 339, S 09/848: A oli myynyt liiketoimintansa B:lle. Samana päivänä kauppakirjan allekirjoittamisen kanssa
osapuolet laativat erillisen sopimuksen, jonka mukaan A otti vastatakseen sellaisista lomapalkoista, joiden maksamisesta
työntekijöille B oli TSL:n mukaan vastuussa. A maksoi ns. kriittisenä aikana kahden siirtyneen työntekijän lomapalkat B:n nimissä
olevalle sulkutilille, josta ne sittemmin maksettiin eteenpäin työntekijöille. HO peräytti velan maksun B:lle TakSL 10 §:n perusteella.

} Takaisinsaantiin perustuvaa velkaa tai palautusvastuuta vastaan ei voi kuitata millään vastasaatavalla (esim. KKO
2014:99)

} Muun muassa velvoitteen erääntyminen joskus ratkaisevaa:

} THO 16.11.2009 nro 2751, S 08/2778: liiketoimintakaupassa oli sittemmin konkurssiin menneen yhtiö A:n velvoitteiden täyttämistä
koskeva sopimussakkoehto (30.000 €). Toisaalta A:lla oli sopimuksen mukaan velvollisuus suorittaa 8.000 euroa ostaja B:lle
palkkavelkoja. B jätti koko kauppahinnan maksamatta ja vetosi sopimussakkoehtoon ja siihen, että A oli jättänyt sovitut palkkavelat
maksamatta. Koska liiketoimintakaupan kauppahinnan katsottiin erääntyneen ennen A:n palkkavelkoihin liittyvää
suoritusvelvollisuutta B:lle, HO katsoi KauppaL 51.1 analogisesti soveltaen, että B oli velvollinen maksamaan koko kauppahinnan
A:n konkurssipesälle.
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8. Sananen muista substanssikaupan
insolvenssiliitännäisistä kysymyksistä
} Kuuma peruna eli ympäristövastuut: päässee edelleen eroon myymällä esim. jätteiden

hävittämisvastuineen (esim. HHO 6.8.2008 nro 2165, S 07/866)

} Liiketoimintakauppa on useimmiten TSL:n tarkoittama liikkeen luovutus

} Käsittääkseni testaamatta, katsotaanko ennen pre pack -konkurssia tehty kauppa liikkeen
luovutukseksi kaupantekohetkellä velkojainkokouksen hyväksymisehdosta huolimatta, jos
hallinta luovutetaan kaupantekohetkellä.

} DLF: Ruotsissa – myös LL-direktiivin lähtökohta – pesän luovuttaessa työsuhteet eivät siirry
lainkaan. Omien kokemusten ja kv. tutkimusten mukaan tällainen järjestelmä turvaisi kaikkien
osapuolten asemaa paremmin kuin kotimainen.

} Erinäiset muut sopimusehdot ja niiden merkitys:

} KKO 2016:100: Konkurssin varaisen ehdon tulkinta ainakin perustelujen mukaan varsin tiukkaa:
velkojalle ei voi sopimuksin perustaa saatavaa, ”joka olisi ehtojensa mukaan suoritettava vain
konkurssissa tai tosiasiallisesti lähinnä vain siinä”
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9. Yhteenvetoa
} Käytännössä liiketoimintakaupan ja erityisesti maksujärjestelyiden toteuttamistavalla jopa ratkaiseva

merkitys takaisinsaantiriskeihin

} Checklist liiketoimintakaupan takaisinsaantiriskien välttämiseksi:

q Arvostusperusteet kirjoitettu avoimesti ostajan näkökulmasta auki

q Tulevaisuuteen kohdistuvien kauppahintaerien määräytymisen perusteet realistisia ja kirjoitettu auki

q Omaisuuden mahdollisimman täsmällinen yksilöinti (valokuvat > 1t sanaa)

q Hinnan määräytymiseen vaikuttaneet tai vaikuttavat seikat tyhjentävästi kauppakirjaan

q Erityistä huomiota tulee kiinnittää maksutapaan sekä kauppahinnan käyttämiseen velkojien yhdenvertaisuutta turvaavalla
tavalla

} Velkojen vastattavaksi ottaminen ostajan kannalta erityisen riskialtis maksutapa

} Omaisuuden myyminen velkojalle riskialtista

} Minkä tahansa velan maksaminen ostajalle kaupan jälkeen riskialtista
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Kiitos!
Kysymyksiä tai kommentteja?

Asianajaja Peter Huhanantti
Asianajotoimisto Tuomaala & Co Oy

Puh: 096877380
Sähköposti: peter.huhanantti@aatt.fi


