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• 1) säännökset siitä, millainen saneerausmenettely jäsenvaltioissa tulee olla
tarjolla yrityksille, jotka eivät vielä ole maksukyvyttömiä (Title II)

• 2) säännökset siitä, missä ajassa maksukyvyttömiksi ajautuneiden yrittäjien
tulisi vapautua heille jääneestä henkilökohtaisesta velkavastuusta (Title III)

• 3) kaikkien maksukyvyttömyysmenettelyjen tehostamista koskevia yleisiä
säännöksiä (Title IV)

Muita elementtejä

• ”early warning tools” (3 artikla), joilla tarkoitus herätellä yrityksiä ryhtymään
ajoissa tarpeellisiin toimenpiteisiin (esim. hakeutumaan saneerausmenettelyyn)

• mittavat tilastotietojen keräämisvelvoitteet jäsenvaltioille

Direktiivin pääelementit



• Komission direktiiviehdotus 22.11.2016  (COM(2016) 723 final)

• Kansallinen kannanmuodostus: U 13/2017 vp; LaVL 5/2017 vp ja TaVL
13/2017 vp

• Neuvoston yleisnäkemys lokakuussa 2018 (kansallisesti UJ 19/2018 vp; LaVL
19/2018 vp)

• Trilogit syksyllä 2018, trilogisopu joulun alla 2018

• Direktiivin muodollinen hyväksyminen ja julkaisu kesäkuussa 2019

• Kansalliselle täytäntöönpanolle aikaa 2+1 vuotta

• Työryhmävaihe > työryhmän mietinnöstä lausuntokierros >
hallituksen esitys

Direktiivin vaiheista



Yleisiä tämän direktiivin ”lukuohjeita”

• Lue artiklojen rinnalla myös resitaaleja (johdanto-osan kappaleita), olivat
monien ongelmakohtien ratkaisussa tärkeässä roolissa

• Lue erityisesti englanninkielistä versiota

• Huomaa ”Member States shall/may”

• (resitaaleissa vastaavasti ”Member States should / should be able to”)

• Jäsenvaltioiden vapaus päättää siitä, muutetaanko kansallisia olemassa
olevia menettelyjä vai luodaanko kokonaan uusi (tai mainittujen yhdistelmä)

• Saneerauksen (Title II) osalta tämä käy ilmi 4 artiklan 5 kohdasta

• Velkavastuusta vapautumisen (Title III) osalta vapaus päättää,
tapahtuuko vapautuminen esim. konkurssin yhteydessä vai
maksuohjelman sisältävässä (velkajärjestely)menettelyssä



I. Yrityssaneeraus (preventive restructuring framework)

• Pääsyedellytykset ja muut perussäännökset (4 artikla)

• Velallisen määräysvalta ja selvittäjä (5 artikla)

• Saneerausneuvottelut rauhoittava perintäkielto (6–7 artikla)

• Saneerausohjelma ja sen hyväksyminen

• Saneerausohjelman sisältö (8 artikla)

• Ohjelman hyväksyminen ja vahvistaminen (9–12 artikla)

• Arvonmääritykset, ohjelman vaikutukset ja muutoksenhaku (14 – 16 artikla)

• Tiettyjen oikeustoimien suoja takaisinsaantia vastaan (17–18 artikla)

• Työntekijöiden asema (13 artikla)

• Johdon velvollisuudet (19 artikla)
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• Menettelyyn pääsyn edellytykset ja muut perussäännökset (4 artikla)

• Ennaltaehkäisevä näkökulma: direktiivi koskee saneerausta nimenomaan
siinä vaiheessa, kun käsillä vasta ”likelihood of insolvency”

• Mahdollisuus evätä menettelyyn pääsy esim. elinkelvottomilta yrityksiltä

• Suomen esteperusteet pääosin linjassa direktiivin kanssa

• Hakijalegitimaatio: ainakin velallinen

• Velallisen määräysvalta ja selvittäjä (5 artikla)

• Velallisen voitava ainakin osittain säilyttää määräysvalta omaisuuteensa
ja päivittäiseen liiketoimintaansa

• vaikeaselkoiset säännökset siitä, milloin selvittäjä voidaan / ei voida / on
pakko nimittää



• Saneerausneuvottelut rauhoittava perintäkielto (6–7 artikla, ”stay”)

• Yksityiskohtaista sääntelyä, myös eroavaisuuksia Suomen lainsäädäntöön

• Etenkin stayn määräajat täysin uutta Suomelle: stay voidaan aluksi
määrätä enintään 4 kuukaudeksi, voimassaoloaikaa mahdollista pidentää
max 12 kuukauteen asti

• Tietyt stayn epäämisperusteet sallittuja; lisäksi oltava mahdollisuus
keskeyttää jo myönnetty stay tietyillä perusteilla

• Stayn vaikutukset (7 artikla)

• lähtökohtainen konkurssin estyminen stayn aikana

• vaikutukset sopimussuhteisiin (saneerausvelan perusteella ei saa
esim. irtisanoa sopimusta stayn aikana)

• ipso facto -ehtojen (saneerauksen varaisten ehtojen) kielto



• Saneerausohjelman hyväksyminen ja vahvistaminen (9–10 artikla)

• Säännös velkojien jakamisesta äänestysryhmiin (vähimmäisvaatimuksena erotella
vakuusvelkojat ja vakuudettomat velkojat)

• Vähimmäissäännökset saneerausohjelman vahvistamisedellytyksistä (jäsenvaltiot
saavat säätää lisäedellytyksiä)

• Ryhmän sisällä ohjelmaa vastustaneita velkojia suojaa ”best interest of creditors”-
testi, joka tarkoittaa kansallisen valinnan mukaan joko

• konkurssivertailua (= FI nykytila) tai

• ”next best”-skenaariota

• Yhdenvertaisen kohtelun vaatimus saman äänestysryhmän sisällä

• Vaatimus siitä, että mahdollinen uusi rahoitus on saneerausohjelman
toteuttamisen kannalta tarpeellista eikä aiheuta muille velkojille kohtuutonta
haittaa

• Prosessuaalisia vaatimuksia, kuten asianosaisten kuuleminen ohjelmaehdotuksesta



• Ryhmäpakkovahvistaminen (11 artikla, ”cross-class cram-down”)

• Saneerausohjelma on voitava vahvistaa vasten yhden tai useamman
äänestysryhmän tahtoa, jos:

• velallinen suostuu tähän;

• ainakin yksi velkojaryhmä kannattaa (oltava ns. ”in-the-money”
ryhmä, eli sellainen ryhmä ei kelpaa, jonka voitaisiin olettaa velallisen
going concern -arvostuksessa jäävän ilman suorituksia);

• jäsenvaltio saa nostaa tätä vähimmäiskannatusvaatimusta

• yleiset ohjelman vahvistamisedellytykset täyttyvät (ks. edellä); ja

• kansallisen valinnan mukaan joko absolute priority (11 artiklan 2
kohta) tai relative priority (11 artiklan 1 kohdan c alakohta) -sääntöä
noudatetaan



Osakkaiden (equity holders) asema

Art. 2(1)(2):
Ovatko osakkaat

ylipäänsä ’affected
parties’

(eli ulottuvatko
ohjelman vaikutukset
heidän oikeuksiinsa)?

Eivät

Kyllä

12(1) artiklan yleisperiaate
à ”…not allowed to unreasonably

prevent…”

Osakkaiden käsittely velkojien tavoin
äänestysryhmänä/-ryhminä 9–11
artiklan mukaisessa systeemissä
- Tällöin osakkaiden oikeuksia suojaa se, että
ryhmäpakkovahvistamiseen lähteminen
edellyttää velallisyhtiön suostumusta (resitaali:
yhtiökokous tai yhtiön johto kansallisen
valinnan mukaan)

tai

”…and, where applicable under
national law, equity holders…”

Joustavuutta muutoinkin, esim. resitaali 50: “Member States should be able to add
other conditions which need to be complied with in order to confirm a restructuring
plan, such as whether equity holders are adequately protected.”



• Työntekijöiden asema (13 artikla)

• Euroopan parlamentin kantojen vuoksi yksi keskeinen huolenaihe
trilogivaiheessa

• Kompromissiratkaisuna ”workers’ rights, under Union and national labour
law, such as the following, are not affected by the preventive restructuring
framework…”

• Johdon velvollisuudet (19 artikla)

• Kompromissiratkaisuna artiklan melko joustava draftaus (”…that directors
have due regard to… the interests of creditors, equity holders and other
stakeholders; the need to take steps to avoid insolvency; and the need to
avoid deliberate or grossly negligent conduct…”)

• + eräät lieventävät kirjaukset resitaalissa: ”Tällä direktiivillä ei ole tarkoitus
asettaa tärkeysjärjestykseen eri osapuolia, joiden edut on otettava
asianmukaisesti huomioon. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava päättää
tällaisen tärkeysjärjestyksen käyttöönottamisesta. Tämä direktiivi ei saisi
vaikuttaa jäsenvaltioiden kansallisiin sääntöihin, jotka koskevat
päätöksentekoa yrityksissä.”



• Uuden rahoituksen ja tiettyjen oikeustoimien suoja takaisinsaantia vastaan (17–18 artikla)

• Mitä nauttii suojaa?

• uusi rahoitus

• väliaikainen rahoitus

• eräät saneerausohjelman neuvottelemisen kannalta tarpeelliset kohtuulliset oikeustoimet

• saneerausohjelman mukaiset kohtuulliset, ohjelman toteuttamisen kannalta välittömästi tarpeelliset
oikeustoimet

• Mihin takaisinsaantiperusteisiin suoja liittyy / ei liity?

• ”on the [sole] ground that such [financing/transaction] is detrimental to the general body of
creditors, unless other additional grounds laid down by national law are present” à lopulta varsin
maltillista sääntelyä

• Resitaali: ”[Sallittuja takaisinsaanti]perusteita voisivat olla muun muassa petos, vilpillinen mieli,
osapuolten välinen tietyntyyppinen suhde, joka voisi synnyttää eturistiriidan… ja liiketoimet, joissa
osapuoli on saanut sellaista taloudellista hyötyä tai sellaisen vakuuden, johon sillä ei ollut oikeutta
liiketoimen ajankohtana tai liiketoimen toteuttamistavan vuoksi.”



Early warning tools (3 artikla)
• ”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velallisilla on käytettävissään ainakin yksi selkeä ja

läpinäkyvä varhaisvaroitusväline, jonka avulla voidaan havaita maksukyvyttömyyden
todennäköisyyteen mahdollisesti johtavia seikkoja ja joka voi ilmaista velallisille, että
toimenpiteisiin on ryhdyttävä viipymättä.

• ---

• 2. Varhaisvaroitusvälineet voivat sisältää

• a) mekanismeja, jotka varoittavat, jos velallinen ei ole suorittanut tietyntyyppisiä
maksuja;

• b) julkisten tai yksityisten organisaatioiden tarjoamia neuvontapalveluja;

• c) kansallisen oikeuden mukaisia kannustimia kolmansille osapuolille, joilla on hallussaan
merkityksellistä tietoa velallisesta, kuten kirjanpitäjille sekä vero- ja
sosiaaliturvaviranomaisille,  joilla näitä kannustetaan ilmoittamaan velalliselle
negatiivisesta kehityksestä. ---”

• Resitaali: ”Joko jäsenvaltiot tai yksityiset yhteisöt voisivat kehittää tällaiset välineet,
kunhan kyseinen tavoite saavutetaan.”



II. Second chance: veloista ja elinkeinotoiminnan
harjoittamiskielloista vapauttaminen

• Maksukyvyttömien rehellisten yrittäjien on voitava vapautua
henkilökohtaisesta velkavastuusta kolmen vuoden kuluessa joko konkurssiin
asettamisesta tai maksuohjelman vahvistamisesta/alkamisesta

• Maksukyvyttömyyden käsite määräytyy kansallisesti

• Jäsenvaltio saa itse valita, minkä menettelyn yhteydessä vapautuminen
tapahtuu (konkurssi vai velkajärjestelymenettely)

• Veloista vapautumisen hetkellä on lopetettava myös sellaiset kiellot, jotka
rajoittavat elinkeinotoiminnan harjoittamista puhtaasti maksukyvyttömyyden
(esim. aiemman konkurssin) perusteella

• Huom. ei koske Suomen liiketoimintakieltoa (jonka perustana on aina
jotakin moitittavaa; ei määrätä ’puhtaasti maksukyvyttömyyden
perusteella’)



• Melko joustavaa sääntelyä, jäsenvaltiolla laajahkot mahdolliset rajoittaa pääsyä
vapauttamismenettelyyn tai pidentää ohjelman kestoa (esim. vilpillisen menettelyn,
maksusuoritusten laiminlyönnin tms. perusteella, ks. lähemmin 23 artikla)

• Maksuohjelman pidentämismahdollisuus, jos velallinen säilyttää omistusasuntonsa

• Myös tiettyjä velkakategorioita, kuten vakuusvelat, saa jättää vapauttamisen
ulkopuolelle

• Toisaalta Suomessakin todennäköisesti joitakin muutostarpeita

• VJL:n mukaan aiemmin myönnetty velkajärjestely toimii esteperusteena
määrittämättömän ajan (direktiivin mukaan ajan pitää olla kestoltaan rajattu)

• VJL 9 a §:n mukaisen väliaikainen syy -esteen suhde direktiiviin?

• Elinkeinolainsäädännössämme voi olla yli 3 vuoden mittaisia aiempaan konkurssiin
perustuvia kieltoja

• Veloista vapautuminen koskee vain en siä yri äjiä → kulu ajien osalta ei suoranaisia 
velvoitteita jäsenvaltioille (ks. kuitenkin 24 artikla)



III. Maksukyvyttömyysmenettelyjen tehostaminen

• Tuomareiden asiantuntemus ja kouluttaminen

• Pesänhoitajien ja selvittäjien koulutus ja ammatilliset edellytykset

• Melko joustavia minimisäännöksiä pesänhoitajien ja selvittäjien valinnasta,
palkkioista ja valvonnasta

• Sähköinen asiointi

• Jäsenvaltioiden kerättävä tilastotietoa maksukyvyttömyysmenettelyistä
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KIITOS!
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