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LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/1998 vp
Hallituksen esitys laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 19 päivänä toukokuuta 1998 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 68/1998 vp).
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki ja lainsäädäntösihteeri Helena Laine, oikeusministeriö
- hallitusneuvos Raili Hartikka, työministeriö
- puheenjohtaja, asianajaja Matti Nenonen,
konkurssiasiain neuvottelukunta

- toimistopäällikkö Eeva Arko-Koski, Konkurssiasiamiehen toimisto
- käräjätuomari Jukka Huunonen, Helsingin käräjäoikeus
- lainopillinen asiamies Juha Ahvenniemi, Suomen Yrittäjät
- varatuomari Hannu Ijäs, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto
- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys
- lainopillinen asiamies Jyrki Nikula, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT
- lakimies Arjo Suonperä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
- asianajaja Jyrki Tähtinen, Suomen Asianajajaliitto..

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan eräitä tarkistuksia yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin. Saneerausmenettelyn aikana syntyneiden velkojen
asemaa ehdotetaan selkeytettäväksi silloin, kun
velallinen asetetaan konkurssiin saneerausmenettelyn lakattua. Näillä veloilla ei enää olisi
konkurssissa massavelan asemaa, vaan ne olisivat valvottavia saatavia, joilla olisi kuitenkin
vahva etuoikeus velkojien maksunsaantijärjestyksessä. Selvittäjän ja valvojan saatavat olisi
niin ikään valvottava konkurssissa, mutta ne saisivat suorituksen ennen saneerausmenettelyn aikana syntyneitä velkoja. Velkojien maksunsaanHE 68/1998 vp

tijärjestyksestä annettua lakia ehdotetaan tarkistettavaksi saneerausmenettelyn yhteydessä syntyneiden saatavien etuoikeusaseman vuoksi.
Saneerausmenettelyn alkamiseen liittyvän velallisen maksukiellon estämättä työntekijälle
maksettaisiin huoltokonttoriin tehdyistä talletuksista se määrä, joka vastaa menettelyn alkamista edeltäneen kolmen kuukauden aikana
huoltokonttoritilille pidätettyjä varoja.
Lisäksi uudistettaisiin saneerausohjelman
muuttamista koskevia säännöksiä ja täsmennettäisiin eräitä menettelysäännöksiä.
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Takaisinsaannista konkurssipesään annettuun lakiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan
velkojilla säilyisi mahdollisuus vaatia takaisinsaantia, kun saneerausmenettelyä seuraa konkurssi. Samalla ehdotetaan, että yrityksen saneerauksen yhteydessä vireille pantua takaisinsaan-

tikannetta voitaisiin jatkaa konkurssipesän lukuun.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne
on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.
Esityksen tavoitteet
Hallituksen esityksellä pyritään selkeyttämään
eri saatavaryhmien keskinäistä asemaa niissä tapauksissa, joissa saneerausmenettelyssä oleva
yritys asetetaan konkurssiin. Saneerausmenettelyn aikana syntyneet saatavat sekä selvittäjän ja
valvojan palkkio- ja korvaussaatavat muuttuvat
konkurssissa valvottaviksi saataviksi. Näillä
saatavilla on korkea etuoikeus pantti- ja pidätysoikeuden perusteella etuoikeutettujen saatavien
jälkeen. Valiokunta pitää velkojien aseman selkeyttämistä ja saatavien aseman muuttamista perusteltuna, koska se yksinkertaistaa konkurssipesien selvittämistä.

2.

2. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä
annetun lain muuttamisesta
4 § Elatusavun etuoikeus. Lain 4 §:n 1 momenttia on muutettu 1 päivänä tammikuuta 1999 voimaan tulevalla lailla velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
(674/1998). Tämän vuoksi lakiehdotuksen 4 §:n
1 momenttiin ja lain johtolauseeseen on tehtävä
lainmuutoksesta johtuvat tarkistukset. Lisäksi
valiokunta ehdottaa, että "sosiaalilautakunta"
sanan sijasta säännöksessä viitataan sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n 1 momenttiin.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että 1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomina ja
että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

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§
(Kuten HE)
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4§
Elatusavun etuoikeus
Jos velallinen on tuomiolla velvoitettu tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:ssä tarkoitetun
kunnan määräämän monijäsenisen toimielimen
vahvistamalla sopimuksella sitoutunut
määräajoin suorittamaan lapselleen elatusapua,
suoritetaan (poist. ) konkurssin alkaessa erääntynyt sekä konkurssin alkamisen ja konkurssituomion välisenä aikana erääntynyt elatusapusaatava ja elatusturvalakiin (671/1998) perustuva kunnan takautumissaatava 3 ja 3 a §:ssä tarkoitettujen saatavien 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§
(Kuten HE)
Voimaantulosäännös
(Kuten HE)

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1998
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Henrik Lax /r
Matti Vähänäkki /sd
Sulo Aittoniemi /kesk
Juhani Alaranta /kesk
Janina Andersson /vihr (osittain)
Toimi Kankaanniemi /skl
Juha Karpio /kok

Anne Knaapi /kok
Pekka Kuosmanen /kok
Kari Myllyniemi /kesk
Reino Ojala /sd
Markku Pohjola /sd
Pekka Saarnio /vas
Jukka Tarkka /nuors.
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