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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 68/1998 vp laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi

siihen liittyviksi laeiksi. Eduskunta, jolle
lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä
n:o 8/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yrityksen saneerauksesta 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (4711993)
8 §:n 4 momentti, 10 §:n 4 momentti, 25 §:n 1 momentti, 27 §:n 1 momentti, 32 §:n 2 momentti, 53 §:n 2 momentin 3 kohta, 63 §:n 1 ja 3 momentti, 71 §:n 3 momentti, 78 ja 79 §,
87 §:n 5 momentti ja 100 a §, sellaisena kuin niistä on 100 a § laissa 102911993, sekä
lisätään 18 §:n 2 momenttiin uusi 2 a kohta, seuraavasti:
8§

18 §

Selvittäjä

Poikkeukset maksukieltoon

Selvittäjän tehtävä kestää saneerausmenettelyn lakkaamiseen saakka ja sen jälkeenkin
siinä laajuudessa kuin on tarpeen menettelyn
lakkaamiseen liittyvien tiedoksiautojen ja
ilmoitusten tekemiseksi sekä 1 momentin 4
ja 5 kohdassa tarkoitettujen tehtävien loppuun saattamiseksi.

Edellä 17 §:ssä säädetyn kiellon estämättä:
2 a) on maksettava työnantajan huoltokonttoritoimintaan llerustuvasta työntekijän
saatavasta määrä, Joka vastaa menettelyn
alkamista edeltäneen kolmen kuukauden aikana työsuhteesta johtuneesta palkasta tai
eläkkeestä erotettuja varoja;

10 §

Velkojatoimikunta
25 §
Jos velallisen palveluksessa työsuhteen
perusteella olevan henkilöstön määrä säännöllisesti on vähintään 50, velallisen kotipaikan työvoima- ja elinkeinokeskuksella on
oikeus nimetä velkojatoimikuntaan yksi työvoima-asiain hallintoa edustava henkilö, joka
saa osallistua toimikunnan työhön ilman äänivaltaa.
280803

Velkajan oikeus periä saatava kolmannelta
Saneerausmenettelyn alkaminen ei estä
saneerausvelan perimistä takaajalta taikka
kolmannen henkilön asettaman vakuuden
arvosta eikä irtisanomasta tai muuten eräännyttämästä velkaa takaajan tai edellä tarkoitetun vakuuden asettajan osalta, jos takaus-
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sitoumus on annettu tai vakuus asetettu liike- tai siihen rinnastettavassa toiminnassa.
Mitä edellä on sanottu takaajasta koskee
myös kanssavelallista. Suorituksen vaatiminen takaajalta ei edellytä velalliseen kohdistettua eräännyttämistointa.

27 §
Eräiden sopimusten asema

Vuokra- tai vuokrausluottosopimus, jossa
velallinen on vuokralleottajana, voidaan menettelyn alettua velallisen puolelta irtisanoa
29 ja 30 §:n säännöksiä noudattaen päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta sopimuksen kestoa tai irtisanomista
koskevien ehtojen estämättä. Korvaus sopimuksen ennenaikaisen päättymisen vuoksi
käsittää omaisuuden hallinnan palauttamisesta aiheutuneet välttämättömät kustannukset
sekä kohtuullisen korvauksen muusta vahingosta, jonka vuokralleantaja osoittaa hänelle
aiheutuvan. Vuokrausluottosopimuksen osalta noudatetaan lisäksi, mitä 26 §:ssä säädetään käyttämättä jäävään luottoaikaan kohdistuvien luottokustannusten lukemisesta
velallisen hyväksi.

32 §

Menettelyn aikana syntynyt velka

Jos velallinen asetetaan konkurssiin ennen
saneerausohjelman päättymistä tai kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun saneerausmenettely on ilman saneerausohjelman vahvistamista lakannut, menettelyn alkamisen ja
lakkaamisen välisenä aikana syntyneet saatavat ja niille varojen tilittämiseen kertyvä
korko maksetaan konkurssissa velkojien
maksunsaantijärjestyksestä annetun lain
(1578/1992) 3 §:ssä tarkoitettujen saatavien
jälkeen parhaalla etuoikeudella. Maksamatta
oleva selvittäjän ja valvojan palkkio ja korvaus sekä niille varojen tilittämiseen kertyvä
korko maksetaan kuitenkin ensin.
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53§
Vahvistamisen esteet

Jollei erityisiä vastasyitä ole, ohjelma on
myös jätettävä vahvistamatta, jos:
3) velallinen, velallisyhtiön henkilökohtaisesti vastuunalainen yhtiömies tai velallisyhteisön johtoon kuuluva henkilö on syyllistynyt tai on perusteltua syytä epäillä hänen
syyllistyneen menettelyyn, jonka perusteella
hänet voitaisiin määrätä liiketOlmintakieltoon.
63 §
Ohjelman muuttaminen

V ahvistetussa ohjelmassa olevan kirjoitustai laskuvirheen tai muun niihin rinnastettavan selvän virheen korjaamisesta on voimassa, mitä tuomion korjaamisesta säädetään.
Sama on voimassa, jos velan määrä on velan
lyhennyksen vuoksi tai muusta siihen rionastettavasta syystä merkitty virheellisesti maksuohjelmaan. Tuomioistuin voi myös oikaista ohjelmassa olevan muunlaisen virheen,
jos ne, joiden asemaan asia vaikuttaa, siihen
suostuvat.
Jos saneerausvelan määrä tai velkojan oikeus vahvistetaan toisenlaiseksi kuin millaisena se on 47 §:n 1 momentin nojalla otettu
saneerausohjelmassa huomioon, ohjelmaa on
velkojan tai velallisen vaatimuksesta muutettava sikäli kuin velkojan oikeutta koskeva
ratkaisu vaikuttaa ohjelman mukaisen velkajärjestelyn tai maksuohjelman sisältöön. Sama on vastaavasti voimassa, jos veikajalle
maksun takaisinsaannin vuoksi syntyy
38 §:ssä tarkoitettu saatava.
71 §
Päätös menettelyn aloittamisesta

Selvittäjän on viipymättä annettava päätös
tiedoksi velallisen hakemuksesta tai selvityksestä ilmeneville velkojille sekä takaajille,
kanssavelallisille ja vakuuden asettajille. Jos
kysymyksessä on 10 §:n 4 momentissa tarkoitettu velallinen, päätös on annettava tie-
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doksi myös asianomaiselle työvoima- ja elinkeinokeskukselle.

87 §

78 §

Selvittäjän palkkio ja kustannusten
korvaaminen

Päätös menettelyn lakkaamisesta ilman
saneerausohjelman vahvistamista
Jos tehdään vaatimus menettelyn keskeyttämisestä tai saneerausvelan velkoja vaatii
velallisen asettamista konkurssiin, tuomioistuimen on varattava velalliselle, selvittäjille
ja saataviensa suuruuden perusteella merkittävinä pidettäville velkojille sekä muillekin
velkojille, joita tuomioistuin katsoo tarpeelliseksi kuulla hakemuksesta, tilaisuus antaa
määräpäivään mennessä kirjallinen lausuma
tai kutsuttava asiaan osallinen kuultavaksi
istuntoon. Kehotuksen ja kutsun sekä vaatimuksen tiedoksiannosta velalliselle ja velkojille huolehtii selvittäjä.
Selvittäjän on viipymättä annettava saneerausmenettelyn lakkaamista tarkoittava päätös tiedoksi kaikille asiaan osallisille.
79 §

Päätös velkajärjestelyn tai
saneerausohjelman raukeamisesta
Ennen kuin velkajärjestely tai saneerausohjelma määrätään 64 tai 65 §:n nojalla raukeamaan, tuomioistuimen on varattava velalliselle, valvojalle ja saataviensa suuruuden
perusteella merkittävinä pidettäville velkojille sekä muillekin velkojille, joita tuomioistuin katsoo tarpeelliseksi kuulla hakemuksesta, tilaisuus antaa asiasta kirjallinen lausuma
tai kutsuttava asiaan osallinen kuultavaksi
istuntoon.
Velkajärjestelyn raukeamisesta on viipymättä ilmoitettava velalliselle ja valvojalle
sekä myös velkojille siltä osin kuin tuomioistuin pitää sitä tarpeellisena. Saneerausohjelman raukeamisesta on ilmoitettava velalliselle, kaikille velkojille ja valvojalle.

Jos velallinen asetetaan konkurssiin, tässä
pykälässä tarkoitettu, maksamatta oleva
palkkio ja korvaus sekä niille varojen tilittämiseen kertyvä korko maksetaan konkurssissa velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettujen saatavien
jälkeen parhaalla etuoikeudella ja ennen
32 §:n 2 momentissa tarkoitettuja saatavia.
Ulosmittauksessa maksamatta olevalla P.alkkiolla ja korvauksella on sama etuoikeus
kuin velkojien maksunsaantijärjestyksestä
annetun lain 4 §:ssä tarkoitetuilla saatavilla.
100 a §

Yrityssaneerausrekisteri
Oikeusrekisterikeskus pitää rekisteriä saneerausmenettelyä koskevista asioista, siten
kuin asetuksella tarkemmin säädetään, velallista koskevien rekisteritietojen päivitystä,
tuomioistuimia, täytäntöönpanoa, luotanvalvontaa sekä tilasto- ja tutkimustoimintaa varten. Jokaisella on oikeus saada otteita rekisteriin merkityistä seikoista. Tietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden avulla
säädetään asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tämän lain 27 §:n 1 momenttia ei sovelleta saataviin, jotka kohdistuvat lain voimaantuloa edeltävään aikaan.
Tämän lain 18 §:n 2 momentin 2 a kohdan, 32 §:n 2 momentin ja 87 §:n 5 momentin säännöksiä ei sovelleta, jos päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta on tehty ennen
lain voimaantuloa.
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Laki
velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan velkojien maksunsaantijärjestyksestä 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain
(1578/1992) 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 1 momentti laissa 674/1998, sekä
lisätään lakiin uusi 3 a § seuraavasti:

3a§
Yrityksen saneerauksen yhtey_dessä syntyneen saatavan etumkeus
Saneerausmenettelyn alkamisen ja lakkaamisen välisenä aikana syntyneen saatavan
asemasta yrityksen saneerauksesta annetun
lain (47/1993) 32 §:n 2 momentissa tarkoitettuna ajankohtana alkaneessa konkurssissa
säädetään sanotussa lainkohdassa. SelvittäjälIe ja valvojalle suoritettavan palkkion ja korvauksen etuoikeudesta konkurssissa ja ulosotossa säädetään sanotun lain 87 §:n 5 momentissa.
4 §

Elatusavun etuoikeus
Jos velallinen on tuomiolla velvoitettu tai
sosiaalihuoltolain (71011982) 6 §:ssä tarkoitetun kunnan määräämän monijäsenisen toimielimen vahvistamalla sopimuksella sitoutunut määräajoin suorittamaan lapselleen
elatusapua, suoritetaan konkurssin alkaessa
erääntynyt sekä konkurssin alkamisen ja
konkurssituomion välisenä aikana erääntynyt
ja
elatusturvalakiin
elatusapusaatava
(671/1998) perustuva kunnan takautumissaatava 3 ja 3 a §:ssä tarkoitettujen saa-

tavien jälkeen. Ulosmittauksessa vastaava
etuoikeus on viimeisen vuoden aikana ennen
ulosmittauksen toimittamista erääntyneeseen
elatusapuun perustuvilla saatavilla. Kertyneen suorituksen jakamisesta elatusapuun oikeutetun lapsen saatavan ja kunnan takautumissaatavan kesken on voimassa, mitä elatusturvalaissa säädetään.

5§

Yrityskiinnityksen tuottama etuoikeus
Saatavalle, jonka vakuutena on yrityskiinnityslaissa (63411984) tarkoitettu yrityskiinnitys, jaetaan konkurssissa ennen muita saatavia 50 prosenttia kiinnitetyn omaisuuden
arvosta sen jälkeen, kun 3, 3 aja 4 §:ssä tarkoitetut saatavat on suoritettu. Loppuosalle
saatavaa maksu suoritetaan 2 §:stä ilmenevän perusteen mukaisesti, jollei 6 §:n
1 momentin 1 kohdasta muuta johdu.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tämän lain säännöksiä ei sovelleta, jos
päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta on
tehty ennen lain voimaantuloa.
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Laki
konkurssisäännön muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 9 päivänä marraskuuta 1868 annetun konkurssisäännön (31/1868) 19 §:n 3 momentti ja 24 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1027/1993, seuraavasti:
19 §
Tuomioistuimen on viipymättä ja vähintään kuukausi ennen määräpäivää julkaistava
koulutus julkisesta haasteesta virallisessa
lehdessä. Koulutuksessa on lisäksi mainittava konkurssin alkamispäivä, 35 §:ssä tarkoitettu määräpäivä valvontojen riitaottamiselle
sekä konkurssituomion antamisajankohta,
velallisen nimi ja kotipaikka, sekä henkilö-,
liike- tai yhteisötunnus ja kaupparekisterinumero. Jos velallisen osalta on ollut vireillä yrityksen saneerauksesta annetussa
laissa tarkoitettu menettely ja konkurssi alkaa ennen saneerausohjelman päättymistä tai
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun menettely on ilman saneerausohjelman vahvistamista lakannut, koulutuksessa on mainittava saneerausmenettelyn alkamispäivä ja lakkaamispäivä. Jos velallisen nimi tai kotipaikka on muuttunut kahden konkurssin alkamista edeltäneen vuoden aikana, on myös nämä
entiset nimet ja kotipaikat mainittava. Koulutuksessa on ilmoitettava myös pesänhoitajan nimi, osoite ja muut yhteystiedot
24 §
Valvontakirjelmässä on ilmoitettava saatavan määrä ja peruste. Valvontakirjelmässä
tulee ilmoittaa erikseen vaadituo koron mää-

rä tai peruste sekä se aika, jolta korkoa vaaditaan. Kestovelkasuhteeseen perustuvan
saatavan osalta valvontakirjelmästä tulee
käydä ilmi, miltä osin saatava kohdistuu
konkurssin alkamista edeltäneeseen aikaan.
Jos velkoja vaatii etuoikeutta, kirjelmässä on
ilmoitettava, mihin vaatimus perustuu. Yrityksen saneerausmenettelyn alkamisen ja
lakkaamisen välisenä aikana syntyneen saatavan etuoikeus on otettava huomioon, vaikka velkoja ei olisi tehnyt sitä koskevaa vaatimusta, jos etuoikeuden peruste ilmenee
valvontakirjelmästä. Valvontakirjelmään on
liitettävä jäljennös asiakirjasta, johon velkoja
vetoaa. Valvontakirjelmässä on mainittava
velkojan nimi sekä postiosoite ja muut yhteystiedot.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tämän lain säännöksiä ei sovelleta, jos
päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta on
tehty ennen lain voimaantuloa.
Siitä poiketen, mitä 105 ja 106 §:ssä säädetään, toimitsijamiehellä ei ole vuoden
2001 loppuun asti velvollisuutta toimittaa
tuomioistuimelle tietoja konkurssipesän lopullisesta selvityksestä.

Laki
takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 ja 23 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan takaisinsaannista konkurssipesään 26 päivänä huhtikuuta 1991 annetun lain
(758/1991) 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 52/1993, sekä
lisätään 23 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

6
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2 §

23 §

Määräpäivä

Takaisinsaannin vaatiminen

Jos velallisen omaisuus luovutetaan konkurssiin hakemuksesta, joka on tehty yrityksen saneerauksesta annetussa laissa
(47/1993) tarkoitetun menettelyn vireillä
ollessa tai kolmen kuukauden kuluessa siitä,
kun menettely on muusta syystä kuin saneerausohjelman vahvistamisen vuoksi lakannut,
määräpäivänä pidetään lain 35 §:n 2 momentissa tarkoitettua päivää. Jos velallisen
omaisuus luovutetaan konkurssiin hakemuksesta, joka on tehty yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (5711993) tarkoitetun menettelyn vireillä ollessa tai kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun velkajärjestelyhakemus on hylätty tai jäänyt sillensä,
määräpäivänä pidetään mainitun lain 60 §:n
2 momentissa tarkoitettua päivää.

Jos velallinen asetetaan konkurssiin yrityksen saneerausmenettelyn tai saneerausohjelman aikana, uskotut miehet tai toimitsijamiehet voivat jatkaa konkurssipesän lukuun
tuolloin vireillä olevaa takaisinsaantikannetta
selvittäjän sijasta. Jos kanteen on pannut
vireille velkoja, velkoja voi jatkaa kannetta
konkurssipesän lukuun. Vastaavasti velkoja
voi jatkaa yksityishenkilön velkajärjestelyn
yhteydessä vireille panemaansa takaisinsaantikannetta. Edellytyksenä kanteen jatkamiselle on, että sitä koskeva ilmoitus tehdään takaisinsaantikannetta käsittelevälle
tuomioistuimelle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa paikalletulopäivästä.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

