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NOPEUTETTU SANEERAUSMENETTELY  

 
Yrityssaneeraukseen liittyy edelleen niitä ongelmia, jotka ovat tul-
leet esille yrityksen saneerauksesta annetun lain (yrityssanee-
rauslaki, YSL) ja sen muutosten valmistelussa. Saneerausmenet-
telyyn hakeudutaan liian myöhään, hakemukset ovat puutteellisia, 
saneerausmenettely kestää eri syistä liian kauan ja saneerausoh-
jelmissa keskitytään pitkälti vain yrityksen velkojen järjestelyyn.  
 
Ongelmat ovat monelta osin ratkaistavissa asioiden hyvällä val-
mistelulla sekä vapaaehtoisen ja lakisääteisen yrityssaneerauk-
sen keinoja yhdistämällä. Neuvottelukunta antaa suosituksen mal-
lista, jolla taloudellisiin vaikeuksiin joutuneelle mutta elinkelpoisel-
le yritykselle pyritään vahvistamaan saneerausohjelma mahdolli-
simman nopeasti.  
 
Yrityksen maksuvaikeudet johtuvat yleensä pitkään jatkuneesta 
toiminnan kannattamattomuudesta tai nopeista muutoksista yri-
tyksen toiminnassa tai toimintaympäristössä. Tappiollinen tulos tai 
oman pääoman menettäminen saattavat olla varoitusmerkkejä tu-
levaisuudessa uhkaavasta maksukyvyttömyydestä. Kun yritys ei 
enää pysty maksamaan velkojaan eräpäivinä, yritystä pidetään 
maksukyvyttömänä. 
  
On tärkeää, että yrityksen maksuvaikeuksiin reagoidaan mahdol-
lisimman varhaisessa vaiheessa. Kun maksuvaikeudet havaitaan 
ja niihin puututaan riittävän ajoissa, yrityksellä on paremmat mah-
dollisuudet korjata maksuvaikeuksien syyt. Erilaisista järjestelyistä 
voidaan myös helpommin sopia velkojien kanssa, jos yritys lähtee 
etsimään ratkaisuja ongelmiinsa ajoissa, viimeistään maksukyvyt-
tömyyden uhatessa. 
 
Yrityksessä ei aina tunnisteta uhkaavaa tai jo alkanutta maksuky-
vyttömyyttä, koska yrityksen kirjanpito ja seurantajärjestelmät ovat 
puutteelliset. Seurannan puuttuessa yritys voi ajautua niin vaka-
viin maksuvaikeuksiin, ettei sen syitä voida enää korjata siinä vai-
heessa, kun yrityksen johto asian havaitsee. Joskus ongelma on 
siinä, että yrityksen johto ei osaa reagoida yrityksen maksuvai-
keuksiin oikealla tavalla. Siksi on tärkeää, että yrityksen tilintar-
kastaja, kirjanpitäjä ja neuvonantaja kiinnittävät yritysjohdon huo-
miota havaitsemiinsa maksuvaikeuksiin. Myös velkoja voi ehdot-
taa yritykselle taloudellisen tilanteen selvittämistä, jos arvelee 
maksukyvyttömyyden uhkaavan yritystä. 
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Yrityksen saneeraukselle on käytännössä kolme menettelytapaa: 
vapaaehtoinen sopimus yrityksen ja velkojien välillä, yrityssanee-
rauslain mukainen lakisääteinen yrityssaneeraus sekä näiden 
kahden yhdistelmä. Vapaaehtoinen saneeraus on käytettävissä 
yleensä silloin, kun yrityksen talousvaikeuksiin pyritään hakemaan 
ratkaisua jo varhaisessa vaiheessa, ennen kuin yritys on tullut 
maksukyvyttömäksi. Lakisääteinen yrityssaneeraus sopii lähinnä 
niihin tilanteisiin, joissa yritys on jo maksukyvytön, se ei pysty 
enää sopimaan velkojien kanssa riittävistä maksujärjestelyistä ja 
se tarvitsee välitöntä suojaa velkojien perintätoimenpiteiltä. Tä-
män suosituksen tarkoittama vapaaehtoisen saneerauksen ja la-
kisääteisen yrityssaneerauksen yhdistelmä on käyttökelpoinen 
niissä tilanteissa, joissa yritys pystyy uhkaavasta tai alkaneesta 
maksukyvyttömyydestä huolimatta vielä sopimaan velkajärjeste-
lyistä ja liiketoiminnan saneeraustoimista merkittävimpien velko-
jiensa kanssa, vaikka ei enää pystykään vastaamaan kaikista vel-
voitteistaan. 
 
Yrityksen maksukyvyttömyyttä ei aina voida korjata edes yrityssa-
neerauksella, vaan joissakin tilanteissa on tarkoituksenmukaisinta 
päättää maksukyvyttömän yrityksen toiminta konkurssimenette-
lyssä. 
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Liite. Nopeutetun saneerausmenettelyn malli 
 


