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MUISTIO 
 
 
Neuvottelu Yritys Oy:n saneerausmenettelyssä 

 
Aika:  
Paikka:  
Läsnäolijat: 
Saneeraustuomioistuin: 
Saneerausmenettelyn alkamisajankohta: 
 
 
  

1. Saneerausvelalliselle annettava esite 

Konkurssiasiain neuvottelukunta on antanut saneerausvelalliselle 
annettavaksi tarkoitetun esitteen, joka on selvittäjään asemaa ja 
tehtäviä koskevan neuvottelukunnan suosituksen nro 16 liitteenä.  
 
Esite on annettu velallisen edustaja/t X 

 
2. Yrityssaneerausprosessi 

Aikataulu: 

- MINKÄ käräjäoikeuden päätös PVM  

- Velkojien vaatimusten ilmoittaminen PVM; 

- Perusselvitys PVM; 

- Ehdotus saneerausohjelmaksi PVM. 

 
 

3. Saneerausvelka, maksukielto 

Saneerausvelkoja ovat kaikki ne velat, jotka Yritys Oy:llä oli 
Vireilletulopäivän edellinen päivä tai jotka perustuvat sitä 
edeltäneeseen aikaan.  

Jos yhtiö on maksanut saneerausvelkaa ennen KO:n päätöspvm klo 
xx.xx, nämä eivät kuitenkaan ole saneerausvelkaa.  

Saneerausvelkaa ei tietyin poikkeuksin saa maksaa. Velat, jotka ovat 
syntyneet hakemuksen vireilletulopvm tai sen jälkeen, eivät ole 
saneerausvelkoja ja ne on maksettava normaalisti.  

       

4. Tarvittavat selvitykset  
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4.2 Yhtiön saneerausvelkojat, heidän yhteystietonsa ja saneerausvelkojensa 
määrä per KO:n päätöspvm.  

4.3 Välitilinpäätös per KO:n päätöspvm  

4.4 Pidettävä reskontraa ajantasaisesti, jota kautta nähtävissä uusien 
velkojen mahdollinen kertymä  

4.5   Selvitys yhtiön omaisuudesta ja sen arvosta  

4.6  Omistaako yhtiö kiinteää omaisuutta? 

4.7 Leasing- ja osamaksuvelat sekä vakuuttaminen 

4.8 Kassavirtalaskelma PVM (6 kk päähän) saakka  

4.9  Seuraavat asiakirjakopiot: 

a) Kaikki velkasitoumukset  

b) Panttaussitoumukset 

          4.10 Budjetti vuodelle X. 

          4.11 Missä yhtiön asiakirjat 

- Kirjanpito 

- Kokouspöytäkirjat ym. 

         4.12. Selvitys lähipiiristä ja omistussuhteista 

         4.13  Rekisteri-ilmoitusta varten tiedot  

         4.14 Liiketoimintasuunnitelma ellei jo ole valmis   

 

5. Velallisen tietojenanto ja - myötävaikutusvelvollisuus, velallisen määräysvalta ja sen 
rajoitukset    

Ks. esite. 
 
Selvittäjän suostumusta edellyttäviin toimiin pyydettävä selvittäjän 
kirjallinen suostumus etukäteen. 
 

3. Arvio saneerauskustannuksista ja ennakko 

Selvittäjän veloitus perustuu tuntiveloitukseen eli  X euroa/tunti + alv.  

Alustava arvio on noin ______+ alv + kulut.  

Ennakkolasku _______ + alv). 

Erityistilintarkastuksen tekemisestä ulkopuolinen riippumaton 
tilintarkastaja veloittaa suoraan yhtiöltä (ei mukana em. arviossa).  
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Muita kuluja:  

Kokonaiskustannukset arviolta XX euroa. 

Selvittäjä ilmoittaa, mikäli kustannusarvio näyttää ylittyvän ja tekee uuden 
kustannusarvion.  

 

6. Selvitysten laatimisajankohdat  

 

8. Toimet yhtiön tervehdyttämiseksi 

Velallisen näkemykset 

Selvittäjän alustavat näkemykset 

 

9. Tiedottaminen 

Tarvetta tiedottaa sidosryhmille, tiedotusvälineille? Kuka hoitaa? 
 

10. Seuraava tapaaminen 

 

11. Yhteyshenkilöt 

 


