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Lakivaliokunnalle 
 
 
Asia E 46/2016 vp 
Valtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen maksukyvyttömyyssäännöstön kehittämisestä 
 
 
 
FK TOIVOO TARKOITUKSENMUKAISTA JA TOIMIVAT KANSALLISET RATKAISUT 
SÄILYTTÄVÄÄ HARMONISAATIOTA 

1 Soveltamisala 
FK pitää hyvinä komission kyselyn johdanto-osassa esitettyjä näkemyksiä toimivan ja 
tehokkaan maksukyvyttömyyssääntelyn merkityksestä yhteiskunnalle. Rajat ylittävän 
yritystoiminnan kasvaessa on syytä selvittää jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyssäännösten 
jonkinasteisen yhdenmukaistamisen edellytyksiä.  
 
FK kannattaa valtioneuvoston selvityksen mukaista ajatusta tuoda esiin Suomen oma malli 
esimerkiksi konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyjen valvonnassa. Suomen kansallinen 
maksukyvyttömyyslainsäädäntö on yleisemminkin ottaen toimiva ja nykyaikainen, ja sitä voi 
käyttää mallina myös mahdollisissa koko unionin kattavissa harmonisointihankkeissa. 
Yhdenmukaistamistoimet eivät saisi johtaa siihen, että kansallisesti hyviksi havaituista 
ratkaisuista jouduttaisiin luopumaan. 
 
FK panee merkille, että voimassa olevaa kansallista maksukyvyttömyyssääntelyä on 
päivitetty suhteellisen taajaan. Parhaillaankin on koolla muutostarpeita läpikäyviä 
työryhmiä, joiden puitteissa tarpeellisia muutoksia voidaan kartoittaa. Useat konsultaation 
kysymyksissä esitetyt vaihtoehdot on jo jossain muodossa toteutettu voimassa olevassa 
kansallisessa lainsäädännössä.  
 

2 Vaikeuksissa olevien elinkelpoisten yritysten pelastaminen 
FK yhtyy selvityksen mainintaan siitä, että vain aidosti elinkelpoisten yritysten tulisi päästä 
uudelleenjärjestelymahdollisuuksien piiriin. Yrityksen toiminnan jatkamiskelpoisuuden 
arviointi on toteuttava huolellisesti saneerauksen epäonnistumisen välttämiseksi. 
 
Selvityksessä todetulla tavalla kansallinen maksukyvyttömyyslainsäädäntö muodostaa 
muihin kullekin jäsenvaltiolle ominaisiin seikkoihin sidoksissa olevan kokonaisuuden. Tämä 
huomioiden olisi huolehdittava siitä, ettei tuomioistuinten ja muiden virallistoimijoiden 
osuutta maksukyvyttömyysmenettelyissä kavenneta sitovasti mahdollisten 
harmonisointitoimien yhteydessä. Tämä sysäisi vastuuta yksityisille toimijoille, joiden tulisi 
lisätä resurssejaan samassa suhteessa. FK kannattaa myös selvityksessä edellytettyä 
vakuusvelkojien aseman huomioimista. 
 

3 Toinen mahdollisuus ja velkojen takaisinperinnän tehokkuuden lisääminen 
Kuten selvityksessä mainitaan, ei Suomessa ole kansallista tarvetta toteuttaa 
harmonisointitoimin mahdollisuutta vapautua veloista. FK pitää hyvänä, että selvityksessä 
korostetaan, ettei veloista vapautumisen tulisi kohdistua moitittavalla tavalla 
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velkaantuneisiin. Edelleen FK kannattaa nykyisen takaisinperintänormiston tarkastelemista 
ja tätä seuraavaa mahdollisten puutteiden korjaamista sidosryhmäyhteistyössä laadittavalla 
uudella sääntelyllä. 
 
 

4 Mahdollisuus osakekonversioon parantaisi yritysrahoituksen saatavuutta 
 
Yleisten huomioidensa ohella FK haluaa nostaa esiin myös yhden tarkemmin rajatun 
maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvän seikan. Yritysrahoituksen saatavuuden 
varmistamiseksi ja eurooppalaisten joukkovelkakirjamarkkinoiden sijoituskelpoisuuden 
parantamiseksi tulisi säätää osakekonversion mahdollisuudesta (”debt-to-equity swap”). 
Yrityssaneerauksessa velkojan tulee voida muuntaa velkaa osakkeiksi ilman kohdeyhtiön 
suostumusta. Näin maksunsaantijärjestystä kunnioitettaisiin konkurssin lisäksi myös 
yrityssaneerauksessa. 
 
Vaikka osakekonversio sisältyykin eräiden jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, näin ei ole 
kaikissa jäsenvaltioissa. On tärkeää varmistaa pelikentän tasaisuus ja rahoituksen 
saatavuus jäsenvaltioiden välillä. Ulkomaisilla instituutiosijoittajilla on tapana toteuttaa 
potentiaalisista kohdemarkkinoista oikeudellinen tarkastus. Oikeudellisessa tarkastuksessa 
osakekonversion puuttuminen lainsäädännöstä on omiaan olennaisesti heikentämään 
asianomaisen joukkovelkakirjamarkkinan houkuttelevuutta sijoittajille ja siten rahoituksen 
saatavuutta yrityksille. Lakia yrityksen saneerauksesta tulisikin tältä osin muuttaa 
kansallisesti jo ennen mahdollista harmonisaatiota. 
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