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Vakuuksien arvon määritys
yrityssaneerauksessa
• Vakuuksien arvon määritys on teknis-taloudellista

asiantuntijatoimintaa
• Minkään vakuusomaisuuden arvoa ei säännellä laissa
• Sääntelyn kohteina enintään arvonmäärityksen

olennaisimmat perusteet
• YSL:ssa vakuusomaisuuden arvostusperuste ilmenee

vakuusvelan määritelmästä (YSL 3.1 §, 7 kohta):
vakuusvelkaa on saneerausvelka,

”jonka vakuudeksi velkojalla on kolmansiin nähden tehokas
esinevakuusoikeus velalliselle kuuluvaan tai velallisen hallinnassa
olevaan omaisuuteen, siltä osin kuin vakuuden arvo menettelyn alkaessa
olisi riittänyt kattamaan velkojan saatavan määrän
rahaksimuuttokustannusten ja paremmalla etuoikeudella suoritettavien
saatavien vähentämisen jälkeen”



Vakuuksien arvon määritys…
• YSL 3.1 §:n 7 kohta on legaalimääritelmä

• Lainkohta säätää suoraan siitä, mikä on vakuusvelkaa
• Samalla (mutta epäsuoremmin) myös siitä, miten vakuuden arvo on lain

mukaan määrättävä

• Määritelmä on ehdoton
• Ei harkinnanvaraa / konditionaaleja / jos-muotoja

• Oikeastaan ei edes tulkinnanvaraa

• Kaksi peruskriteeriä: menettelyn alkaminen ja nettoarvo
• Vakuuden arvo on määritettävä saneerausmenettelyn alkuhetken

nettoarvoksi
• Muita arvostusperusteita tai arvostushetkiä ei saa soveltaa

• Koska laissa niin säädetään, eikä säännöksessä ole harkinnanvaraa
• Mikä nettoarvo on menettelyn alkaessa, ei ole juridinen kysymys



Yrityskiinnitys ja muut vakuudet
• Yrityskiinnitystä ei ole säädetty YSL:ssa erityisasemaan

• Erityisasema perustuu MJL 5.1 §:iin, joka sekään ei sääntele
omaisuuden arvoa tai sen määrittämistä

• Sääntelyn kohteena ainoastaan:
• yrityskiinnityksen tuottama etuoikeus ja
• etuoikeuden kohdistuminen kiinnitetyn omaisuuden arvon

puolikkaaseen

• Kaikkien vakuuksien arvo on yrityssaneerauksessa
määritettävä YSL 3.1 §:n 7 kohdan mukaisesti



KKO:n ratkaisut 2015:2 ja 3
• Kysymys yrityskiinnityksen alaisen omaisuuden arvon

määrittämisestä
• Selvittäjän ohjelmaehdotuksen mukaan yrityskiinnityksen alaisen

omaisuuden arvo määritettiin liiketoiminnan jatkumisperiaatteen
perusteella (going concern-arvo)

• Vakuudeton velkoja äänesti ei, koska arvo olisi pitänyt määritellä
realisointiarvon perusteella (YSL 3.1 §, 7 k)

• Alemmat oikeudet: going concern-periaate on
saneerauskäytännössä yleinen ja tällä perusteella ohjelma
vahvistettiin selvittäjän ehdotuksen mukaisena



KKO:n ratkaisut 2015:2 ja 3
• KKO:n kanta ja molempien ratkaisujen lopputulos:

• Vakuuden arvo on jo lain sanamuodon perusteella määritettävä
menettelyn alkuhetken mukaisena realisointiarvona

• Arvostusperusteen on oltava sama sekä maksuohjelmassa että
konkurssivertailussa

• Realisointiarvo osoittaa myös vakuusvelan määrän

• Perusteluja:
• Arvostusratkaisu on perustettava kyseisen vakuusomaisuuden

”normaaliin” realisointikeinoon tai, jos näitä on useita,
todennäköisimpään keinoon

• Liiketoiminnan jatkumisperiaate ei ole kielletty arvostusperuste, jos
liiketoiminnan tai sen osan myynti on todennäköisin vaihtoehto
• Konkurssivertailussa myös going concern-arvo on realisointiarvo



Prejudikaattien ”opetuksia”
• Vakuuden going concern-arvostus on lain vastainen, jos sitä

noudatetaan pääsääntönä
• Saneerauskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa going concern-

arvostus on otettu itsestäänselvyytenä ilman perusteellista analyysiä
• Laillinen arvostusperuste on realisointiarvo

• Myös going concern-arvostus on realisointiperusteinen
• Hypoteettinen liiketoimintakauppa

• Todennäköisin realisointitapa saneerauksen vaihtoehtona on
omaisuuden myynti konkurssissa
• Tämä tiedettiin jo aiemmin
• Arvostuksessa huomioitava kaikki KonkL:n mukaiset realisointikeinot

• Vakuuden arvolla ja vakuusvelan määrällä pelaaminen
saneerausohjelmassa ja konkurssivertailussa on lain vastaista
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