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Lausunto Oikeusministeriölle työryhmän välimietinnöstä yrityksen sanee-rauksesta annetun lain
muuttamiseksi (”Yrityssaneerauslain muuttaminen:
maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpano”).
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ALUKSI

Oikeusministeriö on pyytänyt Finnvera Oyj:ltä (jäljempänä ”Finnvera”) lausuntoa työryhmän
välimietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamiseksi (jäljempänä ”Mietintö”).
Finnvera kiittää oikeusministeriötä tilaisuudesta antaa asiaa koskeva lausunto ja toteaa mietinnön
olevan perusteellisen ja hyvin pohditun. Lausumme Mietinnöstä ja lainsäädännön keskeisistä
muutosehdotuksista kunnioittaen seuraavaa.
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YLEISET KOMMENTIT

Finnvera pitää mietintöä yleisesti erinomaisena ja kannattaa erityisesti seuraavia esitettyjä
lainsäädäntömuutoksia:
Direktiivin tavoitetta mahdollisuudesta hakeutua saneeraukseen varhaisessa vaiheessa.
Toteamme tosin, että Suomen lainsäädännössä tämä on ollut mahdollista jo aiemminkin. Siitä
huolimatta saneeraukseen hakeudutaan yleisesti ottaen liian myöhään.
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Finnvera pitää kannatettavana ehdotusta Early Warning -toiminnasta, jonka avulla varsinkin
pk-yritykset ja pienemmät yritykset saisivat tukea talousasioissa ja maksuvaikeuksien
hallinnoimisessa. Suurin osa suomalaisista saneerauksista koskee kyseisen sektorin toimijoita.
Yrityssaneerauksista jopa noin puolet keskeytyvät, joten olisi hyvä, että apua olisi saatavilla
mahdollisimman aikaisin.
Erittäin kannatettavaa on sellaisen rekisterin perustaminen, johon pesänhoitajan ja
saneerausselvittäjän kelpoisuusedellytykset täyttävät ja tehtäviin nimitettävissä olevat henkilöt
merkittäisiin. Rekisteriin merkitseminen olisi myös edellytys sille, että henkilö voitaisiin määrätä
pesänhoitajaksi tai selvittäjäksi. Muutoinkin selvittäjän ammattitaitoon tulisi kiinnittää huomiota
esim. erilaisin sertifioinnein.
Finnveran näkemyksen mukaan velallisyhtiön hallituksen tulisi päättää ensisijaisesti
yrityssaneeraukseen hakeutumisesta, mutta yhtiökokouksellakin tulisi olla toissijaisesti mahdollisuus
päättää asiasta.
Ehdotus muodostaa kaksi erilaista tapaa edetä saneerausmenettelyyn (direktiivin mukaisen
varhainen saneerausmenettely ja perusmuotoinen saneerausmenettely) on kannatettava.
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FINNVERAN EHDOTUKSIA JATKOVALMISTELUKSI

Finnvera esittää, että jatkovalmistelussa yrityssaneerauslainsäädäntö käytäisiin läpi kaikilta osin ja
esittää erityisesti seuraavien seikkojen läpikäymistä.
-

Pääomalainojen käytettävyyttä tulisi pohtia yrityssaneerauksissa.

-

Konsernitilien ja luotollisten tilien käyttöä tulisi selkeyttää ja joustavoittaa lainsäädännöllä.

Menettelyn aikaisen rahoituksen asemaa tulisi entisestään parantaa pysyvästi, myös
mahdollisen jälkikonkurssin sattuessa.
Yhtiön johdon vastuuta yrityssaneeraustilanteissa tulisi pohtia laajemmin, kuin mitä
nykyisessä lainsäädännössä on.
Erityisesti tulisi pohtia velkakonversion (debt-to-equity) toteuttamismahdollisuutta ja sen
vaatimia lainmuutostarpeita myös muun lainsäädännön osalta.
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LOPUKSI

Finnvera katsoo, että Mietintö on ansiokkaasti laadittu ja esitetyt lainsäädäntömuutokset ovat hyvin
perusteltuja. Edellä mainitut esittämänsä muutosehdotukset ja kommentit Finnvera jättää
kunnioittaen oikeusministeriön harkittavaksi lopullisen asiaa koskevan hallituksen esityksen
laadinnassa.

Helsingissä, 30. päivänä kesäkuuta 2021
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