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- KÄRÄJÄTUOMARIN NÄKÖKULMA
KÄRÄJÄTUOMARI JUHA PIHLAMAA / LÄNSI-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS



JOHDANTO
LÄNSI-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS

• Saneerausasioiden osalta Länsi- ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuksien
tuomiopiirit

• HS-asioita saapuneet
• 2017: 67
• 2018: 64
• 2019* 39 *tilanne 28.8.2019
• Esim. vuonna 2018 koko Suomessa vireille tuli noin 400 yrityssaneerausasiaa.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–kesäkuussa 2019 pantiin vireille 183
yrityssaneerausta, mikä on 33 yrityssaneerausta (15,3 prosenttia) vähemmän kuin
vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin

• 55 jutun otos v. 2018: aloitettu 20, hylätty 15, tutkimatta/sillensä/siirretty 20
• à ns. tutkittujen juttujen osalta 57 prosenttia hakemuksista johtaa aloittamiseen



HAVAINTOJA SANEERAUSHAKEMUKSISTA

• Usein vireillä jo konkurssihakemus, hakemus puutteellinen

• Väliaikaisten kieltojen pyytäminen yleistä

• Verottaja, vakuutusyhtiöt ja rahoitusyhtiöt tyypillisesti suurimmat velkojat

• Hakijat usein pk-yrityksiä, painopiste pienissä yrityksissä

• Suurempien yhtiöiden kohdalla tavanomaisempaa esim.
puoltohakemukset ja ennen konkurssihakemusta vireille tuleminen



ESTEPERUSTEIDEN TUTKIMISESTA

• Esteiden tutkiminen lähtökohtaisesti väitteenvaraista (HE 152/2006)

• Yrityssaneerauslaki edellyttää, että tuomioistuin ottaa kantaa yksilöityihin esteväitteisiin
eikä se voi perustaa ratkaisuaan siihen, että saneerauskelpoisuus selvitetään
menettelyn aikana. (HE 152/2006)

• Mahdollista varata hakijalle tilaisuus lausua kirjallisesti velkojien väitteistä tai asian
jouduttamiseksi kutsua suoraan istuntoon, jossa saa tarkemmin perustella kantaansa

• Istunto mahdollista järjestää asian selvittämiseksi, vaikka sitä ei olisi pyydetty.
Järjestettävä kuitenkin henkilön kuulemiseksi tai jos asiaan osallinen pyytää (OK 8:3 §)

• Omalla kohdalla lähes aina käsitellään istunnossa, jos hakemusta vastustettu

• Harvoin vedotaan vain yhteen esteperusteeseen

• Voi tulla ratkaistavaksi saneerausmenettelyn aloittamisen jälkeenkin (YSL 7 § 3 mom.)



YSL 7 §:N 1 MOM. 1-3 K. ESTEET

• Saneerausmenettelyä ei voida aloittaa, jos:

• 1) velallinen on maksukyvytön ja on todennäköistä, että maksukyvyttömyyttä
ei saneerausohjelman avulla voida poistaa tai että sen uusiutumista ei voida
torjua muuten kuin lyhytaikaisesti;

• 2) on todennäköistä, että velallisen varat eivät riitä saneerausmenettelystä
aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä kukaan muu ole sitoutunut
vastaamaan näistä kustannuksista;

• 3) on todennäköistä, että velallinen ei kykene maksamaan menettelyn
alkamisen jälkeen syntyviä velkoja



YSL 7 §:N 1 MOM. 1-3 K. ESTEET

• Estekohdat nivoutuvat usein yhteen etenkin silloin, kun velallinen ei edes
väitä, että yritys olisi saamassa ulkopuolista rahoitusta, ts. kysymys siitä, että
yrittäjä väittää kykenevänsä maksamaan saneerauskustannukset ja
juoksevat menonsa tulorahoituksellaan

• Saneerauskustannukset harvoin pienenkään yrityksen kohdalla alle 10.000
euroa

• Kysymys edellä mainitussa tilanteessa tyypillisesti siitä, onko yrityksen
liiketoiminta saatavissa kannattavaksi vai onko todennäköistä, että
maksukyvyttömyyttä ei ylipäätään voida poistaa



YSL 7 §:N 1 MOM. 1-3 K. ESTEET

• Mikäli jo hakemusta käsiteltäessä voidaan arvioida, että velallisen
taloudellinen tilanne sekä sen kehitysnäkymät ja korjausmahdollisuudet
ovat niin huonot, että saneerausohjelman avulla voitaisiin saavuttaa
korkeintaan tilapäinen parannus velallisen toimintaedellytyksiin, päätöstä
saneerausmenettelyn aloittamisesta ei saisi tehdä (HE 182/ 1992)

• velallisen varoista maksettavia menettelyn kustannuksia ovat selvittäjän
palkkio sekä muut selvittäjän tehtävistä aiheutuvat kustannukset

• Jos 3 kohdan ”uhkakuva” realisoituu aloittamisen jälkeen, voidaan asettaa
konkurssiin (YSL 24 § 4 mom).



YSL 7 §:N 1 MOM. 1-3 K. ESTEET

• Tyyppitilanteessa velkoja vetoaa siihen, että hakijan liiketoiminta ollut pitkään tappiollista
(verotarkastuskertomus tms. selvitys)

• Tyyppitilanne kuvattu hyvin lain esitöissä (HE 152/2006 vp s. 19)
Mikäli velkoja vetoaa saneeraushakemuksen hylkäämiseen sillä perusteella, että yrityksen
maksukyvyttömyyttä ei voida saneerausohjelmalla poistaa, velkojan tulee esittää väitettään tukevat seikat
tuomioistuimelle. Velkoja voi vedota esimerkiksi siihen, että velallisen liiketoiminnan käyttökate, joka
saadaan, kun tuloslaskelman liiketulokseen lisätään sitä ennen tehdyt poistot ja arvonalennukset, on ollut
edellisenä ja kuluvana vuonna pieni tai negatiivinen.

• Väitteen johdosta velallisen tehtävänä on esittää selvitystä siitä, millaisilla toimilla liiketoiminta tulisi
kannattavaksi. Vastaavasti velkoja voi esittää, että velallisen kassavirta on huomattavan vähäinen eikä
menettelyä voida aloittaa, jollei velallinen esitä selvitystä, miten toiminta menettelyn aikana rahoitetaan.

• Johtaa siihen, että velallisen tulee esittää vastaselvitystä siitä, että yrityksessä mahdollisesti jo toteutetut ja
suunnitellut toimenpiteet huomioon ottaen yhtiön kannattavalle liiketoiminnalle on riittävät edellytykset.
Mitä tappiollisempaa velallisen aikaisempi toiminta on ollut, sitä suurempi merkitys on sillä, että velallinen
pystyy tuomaan esiin tappiollisuuden syyt ja konkreettisia toimenpiteitä kannattavuutensa parantamiseksi



YSL 7 §:N 1 MOM. 1-3 K. ESTEET
TYYPPITILANTEITA KÄRÄJÄOIKEUDESSA

• Esimerkkejä, mitä esitetään maksukyvyttömyyden syiksi:

• Luottotappiot, vakioasiakkaiden menettäminen/konkurssi

• Liian korkeat henkilöstökustannukset tai muut kustannukset

• Liikevaihdon laskeminen, kiristynyt kilpailu, taloudellinen suhdanne

• Kannattamattomat osat, epäonnistuneet yrityskaupat

• Yrittäjän henk. koht. vaikeudet

• Virheet verotuksessa / arvioverotus



YSL 7 §:N 1 MOM. 1-3 K. ESTEET
TYYPPITILANTEITA KÄRÄJÄOIKEUDESSA

• Esimerkkejä velallisen esittämistä tervehdyttämiskeinoista
• Kannattamattomien osien alas ajaminen

• Ulkoistaminen, irtisanomiset, tavarantoimittajien vaihtaminen

• ”sama liikevaihto vähemmällä henkilöstöllä”, yrittäjä työskentelee palkatta

• Tilintarkastajan vaihtaminen

• Tuotteen kehittäminen, lisäpalvelut

• Markkinoinnin lisääminen



YSL 7 §:N 1 MOM. 1-3 K. ESTEET
TYYPPITILANTEITA KÄRÄJÄOIKEUDESSA

• Kysymys lopulta usein selvityksen riittävyydestä, istunnossa yleensä yhtiön
edustajaa kuullaan

• Velkoja voi haastaa tervehdyttämistoimia

• ”Todennäköisyyskynnys”

• Ns. ”toivotaan, toivotaan-tapaukset” vst. liiketoiminnan pitkäaikainen
tappiollisuus

• Alustavien suunnitelmien realistisuus, liiketaloudelliset perusedellytykset (esim.
onko tuotteelle markkinoita jne)

• Tervehdyttämistoimien realistisuus, onko tervehdyttämistoimiin varoja

• Hakemuksessa oleva alustava talousarvio vrt. toimialan yleiset näkymät



YSL 7 §:N 1 MOM. 1-3 K. ESTEET

• Auttavatko säästötoimenpiteet poistamaan maksukyvyttömyyttä
pysyvästi?

• Rahoituksen realistisuus?

• Suunnitellut toteuttamistoimet ja jo tehdyt saneeraustoimet

• Selvitys hakemuksen vireilletulon jälkeen tapahtuneesta kehityksestä

• Seikkaperäistä suunnitelmaa ei hakemusvaiheessa edellytetä, toisaalta
alustavia kaavailuja / päälinjoja voidaan edellyttää heikossa
taloudellisessa tilanteessa (Koskelo:  Yrityssaneeraus, 1994)



YSL 7 §:N 1 MOM. 4 KOHTA

• Saneerausmenettelyä ei voida aloittaa, jos on perusteltua syytä olettaa,
että hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena on velkojan perintätoimien
estäminen tai muu velkojan taikka velallisen oikeuden loukkaaminen

• Menettelyn väärinkäytöstä on kysymys, jos on perusteltua syytä olettaa,
että hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena ei ole saneerausohjelman
aikaansaaminen ja perintäkiellon voimaan saattaminen
saneerausedellytysten turvaamiseksi, vaan nimenomaan velkojan
perintätoimien estäminen ainakin tilapäisesti.



YSL 7 §:N 1 MOM. 4 KOHTA

• velallisen tai yrityksen omistajien tai johdon aikaisempi käyttäytyminen velkojia kohtaan tai näiden
käyttäytyminen menettelyn aloittamisen jälkeen voivat olla perusteena säännöksessä tarkoitetulle

• Esim. ilmeisen perusteeton velkojan saatavan kiistäminen tai muu hakemusta edeltänyt menettely, jolla
velallinen on pyrkinyt välttämään velkojan oikeutettuja toimia selvän saatavan perimiseksi…

• …voi olla riittävä syy olettaa, että hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena on perintätoimien estäminen,
varsinkin jos ei ole näyttöä siitä, että velallinen on jo uskottavalla tavalla valmistellut tai valmistelemassa
suunnitelmallista ohjelmaa saneeraus- ja velkajärjestelyiksi.

• perusteltu epäily siitä, että velallinen on ennen hakemuksen tekemistä siirtänyt omaisuuttaan pois velkojien
ulottuvilta tai tehnyt muita toimia, jotka ovat ilmeisessä ristiriidassa suunnitelmallisten saneerauspyrkimysten
kanssa

• Velallisen taikka velallisyrityksen omistajien tai johdon aikaisemmin harjoittamassa muussa toiminnassa
todetut väärinkäytökset velkojien vahingoittamiseksi … jollei tätä vastaan puhuvia seikkoja ole käsillä.



YSL 7 §:N 1 MOM. 4 KOHTA

• Liittyy lähes aina esteperusteisiin 1-3, voisiko tulla kysymykseen itsenäisenä
esteperusteena?

• ”Moitittavien toimien” ajallinen yhteys saneerauksen hakemiseen?

• Useasti vedotaan tiettyjen velkojien suosimiseen toisten kustannuksella,
samoin vireillä olevaan konkurssihakemukseen

• Toisaalta, jos maksukyvyttömyyden syyt ja suunnitellut
tervehdyttämistoimet selvitetään riittävän seikkaperäisesti niin, että 1-3
kohtien esteitä ei voida katsoa olevan käsillä (eikä näyttöä, että olisi
toimittu vastoin tervehdyttämissuunnitelmaa)?



YSL 7 §:N 1 MOM. 4 KOHTA

• Onko hakemukseen nähty vaivaa / esitetty varteenotettavia
tervehdyttämistoimia?

• Toisaalta, onko velallisen toiminta ristiriidassa hakemuksessa esitettyyn?



YSL 7 §:N 1 MOM. 5 KOHTA

• Saneerausmenettelyä ei voida aloittaa, jos on perusteltua syytä olettaa,
että saneerausohjelman aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei ole
edellytyksiä

• jos jo ennalta on ilmeisen selvää, että velallinen perustellusta syystä ei
nauti sellaista vähimmäisluottamusta velkojien taholta, joka olisi
välttämätön saneerausohjelman vahvistamisedellytysten täyttymiseksi,
taikka että saneerausohjelman vahvistamiselle on velallisen tai
velallisyrityksen omistajan tai johdon rikoksiin perustuva este (HE 183/1992)

• ”sateenvarjosäännös” / laaja-alaisin esteperuste kattaen myös muut
esteperusteet (Koskelo: Yrityssaneeraus, 1994)



YSL 7 §:N 1 MOM. 5 KOHTA

• Väite saatettu esittää, jos velkojalla/velkojille yli 80 prosentin osuus veloista (YSL
54 § 1 mom. 2 kohta)

• KKO 2003:110 ja 109

• Velkojan tiedot velallisen toiminnasta ja sen tervehdyttämismahdollisuuksista
sekä saneerauksen vaikutuksista omaan asemaansa saattavat olla
olennaisesti toisenlaiset ohjelman vahvistamisvaiheessa kuin menettelyä
aloitettaessa. Siten pelkästään sen perusteella, että enemmistön saatavista
omaava velkoja vastustaa menettelyn aloittamista, ei vielä voida lähteä siitä,
ettei saneerausohjelman vahvistamiselle ole edellytyksiä.

• à vastustuksen perusteet?



YSL 7 §:N 1 MOM. 6 KOHTA

• Saneerausmenettelyä ei voida aloittaa, jos velallisen kirjanpito on
olennaisesti puutteellinen tai virheellinen, paitsi jos osoitetaan, että
kirjanpito voidaan vaikeuksitta saattaa asianmukaiseen ja luotettavaan
tilaan.

• Vähimmäisvaatimuksena, että kirjanpito antaa luotettavan kuvan
velallisen taloudellisesta asemasta.  Yksittäiset, merkitykseltään vähäiset
puutteet tai virheet eivät ole saneerausmenettelyn este

• Näyttötaakka ilmenee pykälästä



YSL 7 §:N 1 MOM. 6 KOHTA

• Tilanne saattaa olla huomattavan erilainen riippuen siitä, esitetäänkö
esteväite aloittamisharkinnan kohdalla vai keskeytyshakemuksessa (jolloin
selvittäjä tutustunut kirjanpitoon)

• Tilintarkastuspöytäkirja ja tilintarkastuskertomus hakemusvaiheessa?

• HHO 17.4.2019 nro 486
• Myyntireskontraa ei pidetty pitkältä ajalta, epäselvät saatavat 45.000 e suuret

suhteessa taseen loppusummaan, yhtiöllä huomattava määrä pientä laskutusta,
tilintarkastaja huomauttanut useaan otteeseen, korjaaminen oli ollut ongelmallista
ja tilinpäätöksen korjaaminen hidasta, selvittämättömiä laskusaatavia oli jouduttu
kirjaamaan pois, useita kuitteja jäi puuttumaan à este



YSL 7 §:N 2 MOM
SYYKSI LUETUT TALOUSRIKOKSET TAI RIKOSEPÄILYT

• Este, ellei erityisiä vastasyitä
• Teosta kulunut aika? Lieventävät asianhaarat?

• Syyksi luettu, syytteessä tai perusteltu epäily, että syyllistynyt: velallisen
epärehellisyys, törkeä velallisen epärehellisyys, velallisen petos, törkeä
velallisen petos, velkojansuosinta, kirjanpitorikos, törkeä kirjanpitorikos

• Liiketoimintakiellon rikkominen: syyksi luettu, syytteessä tai perusteltu epäily

• Syyllistynyt tai perusteltu syy epäillä syyllistyneen tekoon, josta voitaisiin
määrätä liiketoimintakielto



KYSYMYKSIÄ?


