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1 Kolme uutta keskeistä julkaisua – tarve laajemmalle 

lainvalmistelulle? 

1.1 Johdannoksi 

Artikkelissa mietitään optimaalista suomalaista mallia yhtäältä yrityksen ja sen velkojien 
välisten oikeuksien sääntelyn ja toisaalta yrityksen keskeisten sidosryhmien – velkojien tai 
osakkaiden taikka näiden osaryhmien – keskinäisten oikeuksien sääntelyn kehittämiseksi. 
Aiheeseen liittyy komission viime vuoden lopulla antama direktiiviehdotus sekä tuoreet 
oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön muistiot osakeyhtiölain ja joukkovelkakirja-
markkinoita koskevan sääntelyn kehittämisestä. 

Useissa EU:n jäsenvaltioissa on viime vuosina kehitetty ennakoivia oikeudellisia mekanis-
meja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi erilaisissa yritystä ja sen rahoitusta tai 
omistusta koskevissa järjestelytilanteissa. Järjestelymallit koskevat käytännössä erityisesti 
keskisuuria ja suuria yhtiöitä, joilla on käytössä useampia eri velkainstrumentteja tai joiden 
osakkeet ovat listattuna säännellyllä tai monenkeskisellä markkinalla. Komission direktii-
viehdotuksen ymmärrettävä tavoite on pyrkiä harmonisoimaan eri maissa menettelyissä 
käytettäviä mekanismeja. 
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1.2 EU:n komission direktiiviehdotus  

Euroopan komissio antoi marraskuussa 2016 merkittävän direktiiviehdotuksen ennaltaeh-
käisevistä yrityssaneeraus- ja yritysjärjestelymenettelyistä (jälj. vuoden 2016 direktiivieh-
dotus). Direktiiviehdotuksen tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää jäsenmaiden yritysten ja 
niiden keskeisten sidosryhmien, toisin sanoen omistajien ja rahoittajien, välistä oikeusjär-
jestelmää.  

Ehdotus perustuu komission jo vuonna 2012 antamaan tiedonantoon uudesta eurooppalai-
sesta lähestymistavasta yritystoiminnan epäonnistumiseen ja maksukyvyttömyyteen (KOM 
(2012) 742 lopullinen) sekä komission vuonna 2014 antamaan suositukseen asiasta (KOM 
(2014) 1500 lopullinen, jälj. vuoden 2014 suositus).1 

Komission direktiiviehdotus on osa pääomamarkkinaunionin luomista koskevaa toiminta-
suunnitelmaa.2 Direktiivin tavoite, joka on myös mainittuna aikaisemmissa komission kan-
nanotoissa, on, että kansallisten ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteisiin olisi 
sisällytettävä joustavat menettelyt, joissa tuomioistuinmuodollisuudet rajoitetaan ainoastaan 
niihin, jotka ovat tarpeen ja oikeasuhtaiset velkojien ja muiden sellaisten asianosaisten etu-
jen suojaamiseksi, joihin tilanne todennäköisesti vaikuttaa.3 

1.3 Oikeusministeriön arviomuistio osakeyhtiölain kehittämisestä 

Komission direktiiviehdotuksen ohella aiheeseen liittyy keskeisesti oikeusministeriön ke-
väällä 2016 julkistama osakeyhtiölain muutostarvetta arvioiva arviomuistio sekä muistiosta 
saatu lausuntoyhteenveto.4 

Arviomuistiossa on mietitty tarpeita ja mahdollisuuksia osakeyhtiölakimme kehittämiseksi. 
Yhtenä mahdollisuutena muistiossa viitataan Ison-Britannian lainsäädäntöön sisältyvän 
Scheme of Arrangement -menettelyn kaltaisen yritysjärjestelymenettelyn sisällyttämistä 
osakeyhtiölakiin. Arviomuistiossa todetaan: 

”Finanssialan keskusliitto on esittänyt oikeusministeriölle harkittavaksi, että osake-
yhtiölakiin lisättäisiin Iso-Britannian yhtiölainsäädäntöä vastaavasti ns. ”Scheme of 
Arrangement” menettelyä koskevat säännökset, joita voitaisiin hyödyntää monilla 
eri tavoin muun muassa yritysten rahoituksen uudelleenjärjestelyyn. Tiettävästi 
Englannissa tietyt tuomioistuimet käsittelevät näitä kysymyksiä, saavat ratkaisun 
aikaan hyvin lyhyessä ajassa ja voivat ottaa kantaa myös liiketoimintakysymyksiin. 

Mainitut Iso-Britannian yhtiölain (”Companies Act”) säännökset sisältävät myös 
sellaista maksukyvyttömyyssääntelyä, jonka voidaan Suomessa arvioida kuuluvan 
pääosin yrityssaneerauslainsäädännön piiriin. Mahdollinen osakeyhtiölain ja yritys-
saneerauslain muutostarve arvioidaan erikseen. Myös tuomioistuinten erilainen 

                                                 
1 Euroopan komission 22.11.2016 tekemä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ennalta-
ehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta yrittäjyydelle, sekä toimenpi-
teistä uudelleenjärjestelyjä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehosta-
miseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta (KOM (2016) 723 lopullinen) / European Commission 
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring fra-
meworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge 
procedures and amending Directive 2012/30/EU, 22.11.2016, COM (2016) 723 final. 
2 KOM (2015) 468 lopullinen. 
3 Tavoite mainittuna sekä komission vuonna 2012 antamassa tiedonannossa uudesta eurooppalaisesta lähes-
tymistavasta yritystoiminnan epäonnistumiseen ja maksukyvyttömyyteen (KOM (2012) 742 lopullinen) sekä 
komission vuonna 2014 antamassa suosituksessa asiasta (KOM (2014) 1500 lopullinen). 
4 Osakeyhtiölain muutostarve, Arviomuistio. Oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 20/2016 sekä Osake-
yhtiölain muutostarve, lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 48/2016. 
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toimivalta, tuomioistuinkäytäntö ja resurssit on otettava huomioon, kun arvioidaan 
tällaisen menettelyn toimivuutta Suomessa.” 

Ministeriön lausuntoyhteenvedossa todetaan, että enemmistö asiasta lausuneista lähtökoh-
taisesti kannatti Scheme of Arrangement -menettelyn ottamista Suomen lainsäädäntöön 
ja/tai asian selvittämistä jatkovalmistelussa.5  

1.4 Valtiovarainministeriön työryhmän muistio 

joukkolainamarkkinoiden sääntelyn kehittämisestä 

Valtiovarainministeriö julkisti 2.1.2017 työryhmämuistion Joukkolainamarkkinoiden sään-
telyn kehittämisehdotukset.6 Tässä valtiovarainministeriön laaja-alaista lainsäädännön tar-
peen arvioimistyötä tehneen työryhmän muistiossa käsitellään seikkaperäisesti myös Sche-
me of Arrangement -yritysjärjestelymenettelyn mahdollista omaksumista Suomen oikeu-
teen. Muistiossa todetaan Scheme of Arrangement -järjestelmän toimivan Englannin hyvin 
monissa yhtiöoikeuden kysymyksissä. 

Muistio toteaa ”erillisten, maksukyvyttömyysoikeuden ulkopuolelle jäävien enna-
koivien ja joustavien yritysjärjestelymenettelyjen sisällyttämisellä lainsäädäntöön 
on näissä (kuvatuissa) jäsenvaltioissa arvioitu voitavan edistää sekä yritysten velko-
jien että osakkeenomistajien etua. Yksittäisen velan itsenäinen uudelleenjärjestely 
sen enemmistövelkojien tavoitteiden mukaisesti on prosessina koko yhtiön velkojia 
koskevaan raskaaseen maksukyvyttömyysmenettelyyn verrattuna huomattavasti yk-
sinkertaisempi ja prosessiekonomisempi menettely. Sääntelylle on siten myös kan-
santaloudellisesti merkittävä intressi.” 

Edelleen päätelmänä todetaan: ”Maksukyvyttömyyssääntelyn kehittämisen jatko-
työssä olisi tarkoituksenmukaista tarkastella myös yhtiöoikeuden kehitystä sekä yh-
tiö- ja maksukyvyttömyysoikeuden rajapintaa. Sääntelylle luontevin lainpaikka ei 
ole rahoitusmarkkinoiden lainsäädännössä. Konkreettisia säännösehdotuksia ei siksi 
ole tarkoituksenmukaista valmistella ennen kuin on tiedossa, arvioiko yhtiö- ja 
maksukyvyttömyysoikeudellisesta lainsäädännöstä vastaava OM sen hyödyllisek-
si.” 

Työryhmän keskeisin ehdotus liittyy kuitenkin maksukyvyttömyysoikeuteen, ja sillä pyri-
tään täsmentämään edellytyksiä niin sanottuun velkakonversioon eli yhtiön velan muutta-
miseen osakkeiksi (debt-to-equity swap) saneerausmenettelyyn asetetussa osakeyhtiössä. 
Velkakonversio toteutettaisiin ehdotuksen mukaan lisäämällä yrityssaneerauslain (47/1993, 
jälj. YrSanL) 44 §:ään uusi 5 momentti. Sen mukaisesti saneerausohjelmassa voitaisiin yh-
tenä vaihtoehtona määrätä, että muilla kuin vakuusvelkojilla on oikeus saada saneerausvel-
koihin perustuvat saatavansa muunnetuiksi velallisyhtiön osakkeiksi.  

Ehdotuksessa on valmisteltu asiasta myös vaihtoehtoinen muutosehdotus, jossa edellä mai-
nittu yrityssaneerauslain muutos korvattaisiin rahoitusmarkkinasäädösten muuttamisella. 
Tällöin muutos koskisi vain pörssiyhtiötä tai liikkeeseenlaskijaa, jonka joukkolaina on otet-
tu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijär-
jestelmässä (työryhmän ”Ehdotus velkakonversiosta”). Ehdotus velkakonversiosta ei ollut 
työryhmässä yksimielinen, vaan asiasta esitettiin eriäviä mielipiteitä.7  

                                                 
5 Ks. annetut lausunnot lausuntotiivistelmän mukaisesti mainitulla kannalla KKK, FK, EK, STM, TEM, Yh-
tiöoikeusyhdistys, PwC, Villa, Vahtera ja SVA. 
6 Valtiovarainministeriö 2.1.2017, joukkolainamarkkinoiden sääntelyn kehittämisehdotukset, Valtiovarainmi-
nisteriön julkaisu – 5/2017. 
7 Mietinnössä eriävät mielipiteet seuraavia tahoja edustavilta jäseniltä: OM, Suomen Yrittäjät, Perheyritysten 
Liitto, Pörssisäätiö. 
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1.5 Suomalainen malli? 

Artikkelin tavoitteena on edellä mainittuihin julkaisuihin perustuen hahmottaa suomalaista 
mallia, jolla kehitettäisiin yhtiöoikeuttamme lisäämällä osakeyhtiölakiin Scheme of Arran-
gement -menettelyn kaltaisia yritysjärjestelymenettelyjä koskevat säännökset sekä muutet-
taisiin direktiiviehdotuksen perusteella muilta osin yrityssaneerauslakia. Direktiiviehdotuk-
seen perustuen tulisi harkittavaksi myös Suomeen soveltuva menettely, joka mahdollistaisi 
– erikseen perustelluissa tilanteissa – myös velkakonversion käyttämisen saneerausmenette-
lyssä. 

Tässä artikkelissa pitäydytään keskeisissä säännöksissä, jotka liittyvät toisaalta yrityksen ja 
sen velkojien välisten oikeuksien sääntelyyn ja toisaalta yrityksen keskeisten sidosryhmien 
osallisten keskinäisten oikeuksien sääntelyyn. Komission direktiiviehdotukseen sisältyy 
merkittäviä muitakin ehdotuksia, esimerkiksi kolmannessa luvussa olevat säännökset, jotka 
koskevat yrittäjän mahdollisuutta käynnistää uudelleen liiketoimintaansa, ja neljännessä 
luvussa olevat insolvenssimenettelyjen tehostamista koskevat säännökset. Mainitut sään-
nökset on rajattu artikkelin ulkopuolelle.  

Mielestäni suomalaisen mallin lainsäädäntövalmistelu tapahtuisi parhaiten miettimällä vuo-
den 2016 direktiiviehdotuksen pohjalta kokonaisvaltaisesti sekä yhtiö- että maksukyvyttö-
myysoikeutemme kehittämistä ottaen kansallisessa implementoinnissa huomioon oikeus-
ministeriön ja valtiovarainministeriön julkaisuissa mainitut aihealueet. Oikeusministeriön 
direktiiviluonnosta koskeviin neuvottelutavoitteisiin kuuluu, että kansallisen yrityssanee-
raus- ja yhtiöoikeuden rajapinnan arviointiin tulisi jättää riittävästi liikkumavaraa. Tämä 
tavoite on viisaasti mietitty lähtökohta, joka luo pohjaa myös hyvälle omalle lainsäädäntö-
työllemme.8 

Joka tapauksessa lainsäädäntövalmistelussa on ennakoitava tulevan direktiivin velvoittavat 
säännökset. Direktiiviehdotuksen huomiointi velkakonversiosäädösten valmistelussa saattaa 
myös keventää niitä huolia, jotka näkyvät edellä mainittuun joukkolainamarkkinoiden ke-
hittämistyöryhmän muistioon liitetyistä eriävistä mielipiteistä yhtiön osakkaiden oi-
keusasemaan liittyen. 

Komission direktiiviehdotus velkakonversion osalta on muotoiltu niin, että velkakonversio 
katsotaan sinänsä mahdolliseksi menettelyksi säädetyin edellytyksin. Ehdotus konversioksi 
tulee kuitenkin direktiiviluonnoksen 11 ja 12 artiklan mukaisesti olla lähtökohtaisesti velal-
lisen tekemä tai hyväksymä. Tämän lisäedellytyksen mukaisen ehdon sisällyttämisen la-
kiehdotukseen – direktiivin mukaisten muiden edellytysten ohella – voisi arvioida merkit-
tävästi pienentävän työryhmän mietinnöstä jätettyihin eriäviin mielipiteisiin sisältyviä epäi-
lyjä velkakonversion toimivuudesta yhtiön omistajien oikeussuojan näkökulmasta. Konver-
siota koskevien käyttötilanteiden riittävän huolellinen kuvaaminen lain perusteluissa palve-
lisi myös tavoitetta, jonka mukaisesti lainkäyttäjille tulisi myös selkeämpi ymmärrys velka-
konversion käytöstä enemmänkin poikkeuksellisissa tilanteissa. 

Mahdollista velkakonversiota koskeva lainvalmistelu on ymmärrettävästi haastavaa, onhan 
aiheesta käyty vuosikymmeniä keskustelua kansainvälisten insolvenssioikeuden asiantunti-
joiden parissa.9 Keskustelun keskeisin ongelma ei liity niinkään siihen, mikä maksunsaan-
timielessä olisi niin kutsuttu ”absolute priority rule”, vaan siihen, käytetäänkö periaatetta 
ennen varsinaista konkurssimenettelyä, sekä käyttöön liittyvään arvonmäärityksen haasteel-

                                                 
8 Oikeusministeriö 27.1.2017, Valtioneuvosto, Valtioneuvoston U-kirjelmä U 13/2017 vp.  
9 Ks. esimerkiksi Douglas Baird & Donald S. Bernstein, Absolute Priority, Valuation Uncertainty, and the 
Reorganization Bargain, Yale Law Journal 8/2006, s. 1930–1970. 
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lisuuteen silloin, kun yritys jatkaa toimintaansa lähtökohtaisesti myös ilman järjestelyyn 
liittyvää myyntiprosessia. 

Velkakonversioon liittyvää mallia harkittaessa sitä koskeva lainvalmistelu on tärkeää to-
teuttaa keskeisten eri intressiryhmien näkemyksiä tasapainoisesti huomioiden ja yhtiöoi-
keudellisia sekä maksukyvyttömyysoikeudellisia kysymyksiä arvioiden. Sekä velkakonver-
sioon että Scheme of Arrangement -yritysjärjestelymenettelyyn liittyy niin yhtiöoikeudelli-
sia kuin maksukyvyttömyysoikeudellisia kytkentöjä. 

Koko aihealueeseen liittyy myös valtiosääntöoikeudellisia, Suomen ja EU:n lainsäädännön 
mukaisiin perusoikeuksiin kytkeytyviä ulottuvuuksia erityisesti oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin ja omaisuuden suojan näkökulmasta. Jälkimmäisen kysymyksen osalta tulisi 
Scheme-menettelyn kaltaisia säännöksiä arvioida perustellusti myös saman ryhmän merkit-
tävän enemmistön oikeussuojan näkökulmasta. Kysymys voidaankin tältä osin poleemisesti 
tiivistää seuraavasti: kumpi katsotaan tärkeämmäksi, enemmistön vai vähemmistön omai-
suusarvojen suojaaminen?  

2 Scheme of Arrangement -menettelyn taustaa 

Keskuskauppakamari, Suomen yhtiöoikeusyhdistys ja Suomen insolvenssioikeusyhdistys 
järjestivät syyskuussa 2016 ajankohtaisen seminaarin Englannin oikeuden Scheme of Ar-
rangement -menettelystä (jäljempänä ”Scheme”). Seminaarin tarkoituksena oli tutustuttaa 
yleisö viime vuosina varsin merkittävästi käytettyyn Englannin yhtiöoikeuden mukaiseen 
yritysjärjestelymenettelyyn sekä miettiä järjestelmän soveltuvuutta Suomen oikeuden osak-
si.  

Tehokas enemmistöperusteinen velkojien päätöksenteko on ollut suomalaiselle – ja ehkä 
laajemminkin pohjoismaiselle – osakeyhtiöoikeudelle vierasta. Toisaalta OYL 16:5, 17:15 
ja 19:8 ovat taanneet velkojille oikeuden vastustaa yhtiön sulautumisia, jakautumisia ja 
yritysmuodon muutoksia, mahdollistaen käytännössä velkojalle oikeuden saada suoritus 
saatavalleen. Englannin oikeuden mukainen yhtiöoikeudellinen menettely, jolla voidaan 
velvoittaa samaan velkoja- tai osakeryhmään kuuluva pienempi vähemmistöryhmä tuo-
mioistuinmenettelyn kautta hyväksymään yhtiön sekä sen merkittävän yli 75 prosentin ta-
loudellista arvoa edustavan, saman velka- tai osakeryhmän enemmistön tukema järjestely, 
on osoittautunut viime vuosina erittäin toimivaksi menettelyksi. Scheme-menettely turvaa 
sekä omistajien yritysvarallisuuden että velkojien saatavien arvon säilymistä.  

Oxfordin yliopiston yhtiöoikeuden professori Jennifer Payne kuvaa Scheme-menettelyä 
hyödylliseksi ja joustavaksi tavaksi järjestellä yhtiön omaa ja vierasta pääomaa. Menettely 
on tunnettu Englannin yhtiöoikeudessa yli vuosisadan. Nykyiset säännökset ovat yhtiölaissa 
(Companies Act, 2006), 26 luvun 895–899 §:ssä. Luvun 895 § määrittää Schemen komp-
romissiksi tai järjestelyksi yhtiön ja sen velkojien tai jonkin velkojaryhmän välillä tai yhti-
ön ja sen osakkaiden tai jonkin osakasryhmän välillä. Scheme-menettely pitää näin ollen 
sisällään mahdollisuuden varsin erilaisiin menettelyihin, joita voidaan toteuttaa lakisäätei-
sen menettelyn kautta. Varsinaiset lain säännökset ovat suppeat, joten oikeudenalue on ke-
hittynyt myös paljon tuomioistuinratkaisujen kautta.10 Menettelylle on kuitenkin keskeistä, 
että kunkin ryhmän, jota mahdollinen järjestely koskee, on hyväksyttävä menettely 75 pro-
sentin enemmistöllä koko ryhmän taloudellisesta arvosta määriteltynä (sekä lukumääräisel-
                                                 
10 Jennifer Payne, Schemes of Arrangement, Theory, Structure and Operation, Cambridge University Press 
2014. 
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lä enemmistöllä). Tämän lisäksi menettely on hyväksyttävä erillisessä tuomioistuinmenette-
lyssä. 

Scheme-menettelyn osalta on keskeistä ymmärtää, että kysymyksessä on yhtiöoikeudelli-
nen menettely, jonka käyttö soveltuu myös silloin, kun yhtiö on maksukyvytön. Lähtökoh-
taisesti menettely ei kuitenkaan edellytä selvitystä esimerkiksi uhkaavasta maksukyvyttö-
myydestä. Kyseessä on varsin joustava mekanismi, joka voi koskea vain yhtä yhtiön velka-
järjestelyä mutta myös kaikkia yhtiön velkoja tai vaihtoehtoisesti kaikkia yhtiön osakkeita 
tai osaa niistä. 

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeisessä maailmassa Scheme-menettelyn kaltainen järjes-
telmä on osoittautunut tärkeäksi velkojen uudelleenjärjestelyissä sekä julkisten yhtiöiden 
omistusten uudelleenjärjestelyissä. Englannin lain ja tuomioistuinten merkittävä sopimus-
perusteinen käyttö valtaosassa kansainvälisiä rahoitussopimuksia on mahdollistanut Sche-
me-menettelyjen käytön myös useiden (Englannin näkökulmasta) ulkomaisten yhtiöiden 
kohdalla. Todettakoon, että Latham & Watkins -asianajotoimisto on listannut yli 30 merkit-
tävää Scheme-menettelyä, jotka ovat liittyneet ulkomaisia yhtiöitä koskeviin järjestelyi-
hin.11 

Esimerkkeinä transaktioista voidaan yhtiön osakkeita koskevien järjestelyjen osalta mainita 
vuoden 2016 transaktio, jossa Royal Dutch Shell sopi ostavansa julkisesti listatun BG 
Group Plc:n osakkeet markkinoilta Scheme-menettelyn kautta. Järjestely toteutti suunnil-
leen 50 miljardin Yhdysvaltain dollarin määräisen akvisition varsin tehokkaasti.12 Scheme-
menettelyä käytetäänkin perinteisen tarjousmenettelyn ja sitä seuraavan lunastusmenettelyn 
sijaan Englannissa lähes pääasiallisena menettelynä toteutettaessa takeover-transaktioita. 
Harkittaessa Scheme-tyyppistä lainsäädäntöä yhtiöoikeuden osaksi on tärkeä ymmärtää 
menettelyn soveltuvuus myös muun muassa takeover-tilanteisiin. 

Scheme-menettelyn omaksuminen yhtiöoikeuteemme mahdollistaisi menettelyn soveltu-
vuuden myös koko yrityksen osakkeita tai niiden osaa koskeviin järjestelyihin. Se mahdol-
listaisi nykyistä huomattavasti yksinkertaisemman menettelyn julkiselta markkinalta pois-
tumiselle yhtiön itse sitä esittäessä tai kannattaessa, ei siis hostile takeover -tyyppisissä ti-
lanteissa. Pyrittäessä kehittämään erityisesti kasvavien yritysten pääoman hankintamahdol-
lisuuksia on varsin tärkeää miettiä helpompia juridisia menettelyjä de-listing-prosesseille. 
Mikäli yrityksen taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden odotukset poikkeavat merkittävästi 
siitä, kun yritys on hakeutunut listatuksi julkiselle markkinalle tai monenkeskiselle markki-
napaikalle, olisi kaikkien osakkaiden intressin kannalta tärkeää, että yhtiöllä olisi helpotettu 
mahdollisuus listalta poistumiselle.  

Voidaan perustellusti argumentoida, että nykytilanteessa – jossa listalta poistuminen edel-
lyttää lähtökohtaisesti ensin yhtiöstä tehtävää julkista ostotarjousta, jonka jälkeen tarjouk-
sen tekijän on saavutettava 90 prosentin omistus yhtiön osakkeista ja äänivallasta voidak-
seen käynnistää OYL:n mukaisen osakkeiden lunastusmenettelyn ja tähän liittyvän väli-
miesmenettelyn – eli listalta poistuminen on menettelyllisesti pitkäkestoinen ja raskas pro-
sessi. Näin on erityisesti huonommassa taloudellisessa tilanteessa olevien yhtiöiden kohdal-
la, joille julkisen noteerauksen päättäminen olisi myös taloudellisesti merkityksellistä. 
OYL:n nykyisillä säännöksillä voidaan katsoa luotavan paremminkin edellytyksiä käyttää 
vähemmistöasemaa yhteisen taloudellisen intressin vastaisesti kuin turvattavan kaikkien 
osakkeiden markkina-arvon säilymistä. 

                                                 
11 Latham & Watkins UK Schemes of Arrangement Overview / Sanctioned Schemes of Foreign Companies. 
12 The Wall Street Journal / Business 15 February 2016 / Shell completes acquisition of BG Group 
(http://www.wsj.com/articles/shell-completes-buy-of-bg-group-1455541779). 
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Vaikka Scheme-menettelystä on viime vuosina tullut varsin merkittävä (lähes puolessa kai-
kista takeover-menettelyistä käytetty menetelmä Englannissa), Scheme-menettelyjen kes-
keisin käyttö liittyy kuitenkin yhtiöiden tietyn velan uudelleenjärjestelytilanteisiin tai vel-
kojen kokonaisvaltaiseen järjestelyyn.13 

Yhtiön velkoja koskevasta järjestelystä voidaan pohjoismaista yritystä koskevana transak-
tioesimerkkinä mainita tanskalainen kattotuoteyhtiö Icopal Group A/S, joka vuonna 2013 
sai luvan Scheme-prosessin kautta jatkaa tiettyjen lainojensa maturiteettia. Vuonna 2016 
amerikkalainen kattovalmistaja GAF Inc teki siitä tarjouksen ja osti yhtiön noin yhden mil-
jardin euron markkina-arvosta.14 Näin kyettiin selvästi turvaamaan yhtiön going concern -
arvo. 

Scheme-menettely voidaan toteuttaa joustavasti joko yhtiön yksittäistä velkajärjestelyä, 
esimerkiksi tiettyä syndikoitua lainasopimusta, koskevana järjestelynä tai yhtiön kaikkien 
velkojen uudelleenjärjestelynä. Komission direktiiviehdotuksen keskeinen tavoite siitä, että 
”tuomioistuinmuodollisuudet rajoitetaan ainoastaan niihin, jotka ovat tarpeen ja oikeasuh-
taiset velkojien ja muiden sellaisten asianosaisten etujen suojaamiseksi, joihin tilanne to-
dennäköisesti vaikuttaa”, toteutuukin Scheme-menettelyssä erittäin hyvin. 

Suomen lain osalta on nähtävissä kaksi vaihtoehtoa oman lainsäädäntömme kehittämiseksi 
mainitun direktiiviehdotuksen tavoitteen mukaiseksi yhtiön velkoja koskevien järjestelyjen 
osalta. Ensimmäinen mahdollinen malli on Scheme-menettelyä koskevien säännösten li-
sääminen osakeyhtiölakiin, jolloin voitaisiin samalla harkita säännösten kattavan, Englan-
nin oikeuden tapaan, myös yhtiön osakkeisiin liittyviä järjestelyjä. Toinen mahdollinen 
malli on harkita, Hollannissa parhaillaan vireillä olevan mallin kaltaisesti, säännösten sisäl-
lyttämistä erityislakiin. Hollannin mallissa on luonnosteltu erillistä ”Continuity of Enterpri-
ses Act” -nimistä lakia Hollannin konkurssilain yhteyteen.15 Lakiehdotus sisältää Scheme-
menettelyn mukaisesti mahdollisuuden yhtiön omaa pääomaa koskeviin järjestelyihin.  

Oikeudellisen systematiikan kannalta olisi perusteltua pyrkiä sisällyttämään mahdollisuuk-
sien mukaan kaikki osakkeita koskevat, insolvenssimenettelyn ulkopuolelle jäävät säännök-
set asianomaiseen substanssilakiin. Osakeyhtiölain sääntelyä puoltaisi yksittäisten osake- 
tai velkainstrumentin enemmistön oikeussuojaa korostavien säännösten sijoittuminen osa-
keyhtiölakiin. Maksukyvyttömyysmenettelyä koskevien säädösten ulkopuolelle jääminen 
voi myös ehkäistä yhtiön Scheme-menettelyn ulkopuolelle jäävien velkojen mahdollista 
ennenaikaista erääntymistä niihin sisältyvien lainaehtojen (insolvency proceedings and 
cross default provisions) perusteella. Tällä seikalla on keskeinen merkitys käytännön prak-
tiikan kannalta arvioitaessa menettelyyn liittyviä ulkopuolisia riskitekijöitä.  

Niin kutsutuissa syndikoiduissa lainajärjestelyissä, joissa useampi pankki (tai muu rahoitta-
ja) on antanut yritykselle rahoitusta samaan lainasopimukseen perustuen yhteisillä ehdoilla, 
Scheme-tyyppinen järjestelymahdollisuus mahdollistaisi järkevän neuvotteluprosessin sekä 
turvatun aseman hyväksikäyttömahdollisuuksia vastaan esimerkiksi haastavammissa uudel-

                                                 
13 Jennifer Payne, Schemes of Arrangement, Theory, Structure and Operation, Cambridge University Press 
2014, ks. sivut 82–85 member schemes ja sivut 175–191 creditor schemes. 
14 Bloomberg, Articles 10 September 2013 Investcorp’s Icopal gets U.K. Court backing to extend loans and 
GAF Inc., press release 4 April 2016 (http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-09-10/investcorp-s-
icopal-gets-u-k-court-backing-to-extend-loans-1- and 
http://www.gaf.com/about_gaf/press_room/press_releases/816939010). 
15 De Brown Blackstone Westbroek, Draft Bill Continuity of Companies Act; unofficial English translation of 
the Draft Bill as well as of the Explanatory Memorandum 5 November 2013 
(http://www.debrauw.com/alert/draft-bill-introduce-state-art-restructuring-legislation-netherlands/). 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-09-10/investcorp-s-icopal-gets-u-k-court-backing-to-extend-loans-1-
http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-09-10/investcorp-s-icopal-gets-u-k-court-backing-to-extend-loans-1-
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leenjärjestelyneuvotteluissa, joissa jokin rahoittajista yrittää päästä eroon rahoituksesta 
muun pankkiryhmän intressin vastaisesti.16 

3 Scheme of Arrangement -menettelyn ja 

yrityssaneerauksen keskeisistä eroista 

Suomen oikeuden yrityssaneeraus on 1990-luvun alussa talouslaman tarpeeseen rakennettu 
kokonaisvaltainen, yhtiön kaikkia vastuita koskeva, insolvenssioikeuteen kuuluva laki. Lain 
tarkoituksena oli luoda oikeudelliset edellytykset elinkelpoisten yritysten saneeraukselle ja 
tarpeettomien konkurssien välttämiselle.17 Prosessuaalisesti yrityssaneeraus on varsin ras-
kas menettely verrattuna Ison-Britannian Scheme-menettelyyn. Risto Koulu on jakanut yri-
tyssaneerauslain menettelykokonaisuuden viiteen vaiheeseen: aloittaminen, suunnittelu, 
velkojen järjestely, vahvistaminen ja toteutus.18  

Ison-Britannian Scheme-menettely on puolestaan tuomioistuimen valvoma osakeyhtiön 
pääomarakenteen uudelleenjärjestelyä koskeva päätöksentekomenettely, jota voidaan käyt-
tää joko sellaisenaan tai muuhun lainsäädäntöön perustuvan uudelleenjärjestelyn ohella.19 
Menettelyllisesti Scheme-prosessi koostuu kolmesta vaiheesta: koollekutsumiskäsittely, 
Scheme-kokoukset ja vahvistuskäsittely.20  

Sen ohella, että Scheme-menettelyt voivat koskea myös kaikkia osakasoikeuksia tai näiden 
osaa, keskeisin rakenteellinen ero yrityssaneerausmenettelyyn on, että Scheme-menettely 
voi joustavasti koskea ainoastaan tiettyä osaa yhtiön velkoja. Tämän edellytyksenä on, että 
muiden velkojien tai osakkeenomistajien oikeusasema ei järjestelyssä muutu. Menettelyssä 
varmistetaan lähtökohtaisesti adekvaatisti myös niiden velkojien, joihin järjestelyn ei ole 
katsottu vaikuttavan, oikeus tulla menettelyn yhteydessä kuulluksi.21  

Velkarahoituksen järjestelyjen osalta mahdollisuus suppeaan kohdentamisratkaisuun ja tä-
hän liittyen suppeaan selvitykseen lisää ymmärrettävästi taloudellista tehokkuutta. Lähtö-
kohtaisesti (give and take -ajattelun mukaisesti) järjestelyihin liittyy molempia osapuolia 
koskevia myönnytyksiä, mutta käytännössä poikkeamat velkajärjestelyissä kaventavat vel-
kojien etua. Tällöin asiassa on vaikea nähdä muita yhtiön velkojia koskevia kysymyksiä. 
Jos jonkin muun velkojan oikeuksiin kuitenkin puututtaisiin, tuomioistuimen tulisi lähtö-
kohtaisesti määrittää tämä velkojataho prosessissa mukana olevaksi luokaksi. 

Edellä on korostettu käytännön velkojen uudelleenjärjestelytilanteiden kannalta Scheme-
säännösten oikeussystemaattista sijoittumista yhtiöoikeuden puolelle maksukyvyttömyys-
oikeuden sijaan. Kuten todettiin, maksukyvyttömyysmenettelyä koskevien säännösten ul-
kopuolelle jääminen voi myös ehkäistä yhtiön Scheme-menettelyn ulkopuolelle jäävien 
velkojen mahdollista ennenaikaista erääntymistä niihin sisältyvien lainaehtojen (insolvency 
proceedings and cross default provisions) perusteella. 
                                                 
16 Engelberg, “Scheme of Arrangement” -menettely Suomen osakeyhtiölakiin, Defensor Legis N:o 4, 2015, 
sivut 808–812.  
17 HE 182/1992 vp s.1. 
18 Risto Koulu, Uudistettu Yrityssaneeraus, WSOY 2007. 
19 Jennifer Payne, Schemes of Arrangement, Theory, Structure and Operation, Cambridge University Press 
2014, pages 1–7. 
20 Sir Richard Snowden, esitelmä Keskuskauppakamarin, Suomen yhtiöoikeusyhdistyksen ja Suomen insol-
venssioikeusyhdistyksen seminaarissa 19.9.2016.  
21 High Court Chancery Division: Practise Statement (companies: Schemes of Arrangement), 15 April 2002 
(2002 WL 347191). 
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Tämä kysymys on keskeinen myös yrityksen tekemien johdannaissopimusten jatkuvuuden 
näkökulmasta. Johdannaissopimusten ennenaikainen sopimusoikeudellinen keskeytysmah-
dollisuus perustuen yleisesti sopimuskäytännössä käytettyihin eräännyttämislausekkeisiin 
voi aikaansaada varsin merkittäviä taloudellisia tilitysvelvoitteita tilanteissa, joissa yhtiöllä 
itsellään ei mahdollisesti ole vastaavaa keskeytysoikeutta omiin sopimuksiinsa nähden. 
Sopimuksilla tavanomaisesti suojataan yritysten korko-, valuutta-, hyödyke- tai luottoriske-
jä, ja yksittäisten sopimusten ennenaikainen keskeytyminen sopimusperusteisen irtisano-
misoikeuden ja siihen liittyvän tilitysmenettelyn kautta voi aikaansaada merkittäviä, ennalta 
vaikeasti ennakoitavia maksuvelvoitteita.22 Scheme-menettelyt voivat jäädä lähtökohtaisesti 
eräännyttämislausekkeiden ulkopuolelle, mikä turvaa merkittävästi sopimusjatkuvuutta.  

4 Direktiiviluonnoksen ennakoiviin menettelyihin 

liittyvistä lähtökohdista  

Vuoden 2016 direktiiviehdotus määrittää direktiivin pääasiallisiksi tavoitteiksi alentaa es-
teitä pääoman liikkumiselle, jotka aiheutuvat jäsenmaiden erilaisista malleista uudelleenjär-
jestely- ja maksukyvyttömyysmenettelyille. Tavoitteena on aikaansaada keskeiset yhtenäi-
set periaatteet, jotka koskevat ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelymenettelyjä sekä toi-
saalta yrittäjien mahdollisuutta käynnistää uudelleen yritystoimintaa. Direktiiviehdotuksen 
4 artiklassa korostetaan, että direktiivin määrittämiä menettelyjä voidaan toteuttaa myös 
useamman prosessuaalisen menettelyn kautta edellyttäen, että velallinen voi yhdistää niihin 
liittyviä elementtejä voidakseen tehokkaasti neuvotella ja ottaa käyttöön suunnitelman jär-
jestely(i)stä. Ehdotuksen 4 artiklan mukaisena voidaan näin pitää mallia, jossa direktiivin 
edellyttämiä tai sen tavoitteiden mukaisia menettelyjä sijoitettaisiin osin yhtiöoikeudellisik-
si menettelyiksi, jotka voivat koskea myös vain osaa yhtiön osakkeita tai velkoja, ja jossa 
yrityssaneerausmenettely säilytettäisiin nykyisen kaltaisena yhtiön kaikkiin velkojiin koh-
distuvana kokonaisvaltaisena maksukyvyttömyysoikeudellisena menettelynä. 

Direktiiviehdotuksen johdanto-osan 18 kohdassa määritetään direktiivin lähtökohdaksi seu-
raava keskeinen periaate: 

”kansallisten ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteisiin olisi sisällytettävä 
joustavat menettelyt, joissa tuomioistuinmuodollisuudet rajoitetaan ainoastaan nii-
hin, jotka ovat tarpeen ja oikeasuhtaiset velkojien ja muiden sellaisten asianosaisten 
etujen suojaamiseksi, joihin tilanne todennäköisesti vaikuttaa.” 

Mietittäessä mainittua perustelua voimassa olevan yrityssaneerauslakimme kannalta on 
huomattava, että suomalainen yrityssaneerausmenettely on nykyisellään kokonaisvaltainen 
kaikkiin yrityksen velkojiin kohdistuva menettely. Direktiiviehdotuksen keskeisen tavoit-
teen mukaisesti pitäisi sitä näin ollen edelleen kehittää mahdollistaen esimerkiksi yksittäi-
seen yhtiön velkaan kohdistuva menettely tilanteessa, jossa muiden yhtiön velkojien ase-
maan ei lainkaan puututtaisi. Vaihtoehtoisena mallina, jonka mieltäisin parempana mahdol-
lisuutena, olisi säätää Suomen yhtiöoikeuden puolelle Scheme-tyyppinen menettely, joka 
toimisi edellisessä jaksossa kuvatulla tavalla myös yhtiön osakkeita koskevissa uudelleen-
järjestelytilanteissa. 
                                                 
22 Ks. sopimuskäytännöstä yleisesti ISDA-International Swaps and Derivatives Association, Inc. 
(www.isda.org); Englantilaisessa oikeuskirjallisuudessa kysymystä käsittelee muun muassa Simon Firth, 
Derivatives Law and Practise, Sweet and Maxwell 2004, 11–38: ”However, an agreement reached with a 
particular class of creditors probably cannot be said to amount to a “general” assignment, arrangement or 
composition unless it involves substantially all the company´s creditors.” 

http://www.isda.org/
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Direktiiviehdotuksen 2 luvun mukaisesti velallisella on oltava pääsy tehokkaaseen sanee-
raukseen, jos on olemassa todennäköisyys velallisen maksukyvyttömyydelle. Suomen Yr-
SanL 6.2 §:ssä viitataan edellytyksenä uhkaavaan maksukyvyttömyyteen, jonka perusteella 
saneerausmenettely voidaan velkojan tai todennäköisen velkojan hakemuksesta aloittaa. 
Kun arvioidaan nykyisten, erityisesti kansainvälisten rahoitussopimusten käytäntöjä, on 
varsin yleistä, että rahoitussopimusten yritysten toimintaan ja taloudelliseen asemaan liitty-
vät kovenanttitasot ennakoivat käytännössä suhteellisen varhaisessa vaiheessa mahdollisia 
yrityksen talousasemaan liittyviä häiriöitä. Mahdollinen tarve rahoitussopimuksen uudel-
leenjärjestelyyn saattaakin syntyä jo aikaisessa vaiheessa. Tammikuussa Amsterdamissa 
pidetyssä, komission direktiiviluonnosta käsittelevässä asiantuntijakonferenssissa sanee-
rauksen prosessuaalista menettelyä käsittelevä asiantuntijapaneeli suositti, että lakiin ei 
tarvittaisi mitään erillistä testiä velallisaloitteisen saneerausmenettelyn aloittamiselle.23 

Englannin oikeudessa Scheme-menettelyn käynnistämiselle ei myöskään Companies Act -
säädöksessä ole asetettu mitään erityistä testiä. Englannin oikeuden Scheme-menettely 
edellyttää kysymyksessä olevan ”kompromissi tai järjestely” yhtiön ja sen asianomaisen 
sidosryhmän välillä, joiden molempien on oikeuskäytännössä katsottu edellyttävän jonkin-
asteisia molemminpuolisia myönnytyksiä (give and take). Edelleen mainitun lain 26 luvus-
sa edellytetään, että yhtiö on aina osapuolena järjestelyssä. Tuomioistuin ei toisin sanoen 
voi hyväksyä kompromissia tai järjestelyä, jossa yhtiö ei ole mukana. Professori Paynen 
mukaan tuomioistuimet ovat näillä edellytyksillä tietoisesti välttäneet antamasta termeille 
kompromissi tai järjestely suppeaa merkitystä – pikemminkin ne ovat hyväksyneet monen 
tyyppiset järjestelyt.24 

Scheme-menettelyn tuomioistuinprosessissa on hyvät edellytykset tutkia, että menettelyä ei 
myöskään käytetä väärin, esimerkiksi tietyn osakas- tai velkojaryhmän muun kuin yhtiöön 
liittyvän intressin edistämiseksi. Tuntuisi kohtuulliselta myös Suomen oikeuden kannalta, 
että vastaavan menettelyn käynnistämiselle ei tarvitsisi asettaa Englannin oikeudesta poik-
keavia edellytyksiä.  

5 Velkakonversio eli debt to equity swap -menettely 

Komission direktiiviehdotus sisältää edellä mainitun mukaisesti myös menettelyllisen mal-
lin niin kutsutulle cross-class cram-down -menettelylle. Cross-class cram-down on markki-
na-ammattilaisten käyttämä termi, jolla lähtökohtaisesti tarkoitetaan mahdollisuutta velvoit-
taa tietty heikommassa etuoikeusasemassa oleva intressiryhmä aiottuun järjestelyyn myös 
ryhmän enemmistön kannan vastaisesti, eli esimerkiksi dilutoimaan osakkaiden omistusta 
velkojien hyväksi. Väärinkäsitysten välttämiseksi on hyvä tiedostaa, että Scheme-
menettelyyn ei lähtökohtaisesti sisälly cross-class cram-down mahdollisuutta; Scheme-
menettelylle on lähtökohtaisesti saatava kaikkien menettelyä koskevien ryhmien kvalifioi-
tujen enemmistöjen suostumus.  

Direktiiviehdotuksen 11 ja 12 artikloissa käsitellään direktiiviehdotuksessa määritellyn 
cross-class cram-down -menettelyn edellytyksiä. Erityisesti yhtiön osakkeiden velkakon-
version osalta on tärkeä huomata direktiiviluonnoksen 11 artiklaan sisältyvä edellytys me-

                                                 
23 Eyes on Insolvency Conference, 27.1.2017, www.eyesoninsolvency.com, Panel 1, The Procedure. 
24 Jennifer Payne, Schemes of Arrangement, Theory, Structure and Operation, Cambridge University Press 
2014, pages 20–28. 

http://www.eyesoninsolvency.com/
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nettelylle, jonka mukaisesti menettelyn tulee lähtökohtaisesti perustua velallisen ehdotuk-
seen tai velkojan ehdotukseen, jonka velallinen on hyväksynyt.  

Direktiiviehdotuksen 12 artiklan perustelujen mukaisesti edellytetään edelleen osakkeen-
omistajien legitiimien oikeuksien suojaamista. Tällä voitaneen ymmärtää edellytyksenä 
erityisesti toteutettavien velkakonversioiden osalta markkinahintaperusteisuutta. Konversi-
ot, jotka poikkeaisivat omistajien vahingoksi markkinahintaperusteisuudesta, eivät direktii-
viehdotuksen perustelujen valossa olisi mahdollisia.  

Osakkeiden konvertointi saneerausmenettelyssä ilman velallisen myötävaikutusta ei näyt-
täisi lähtökohtaisesti komission direktiiviehdotuksen mukaisesti olevan mahdollista. On 
kuitenkin huomioitava, että direktiiviehdotuksen johdanto-osassa korostetaan, että ohjelma 
pitäisi pystyä toteuttamaan myös silloin, kun omistajat toimivat asiassa perusteettomasti 
yhteisen intressin vastaisesti.25  

Tammikuussa 2017 Amsterdamissa järjestetyssä komission direktiiviluonnosta käsittele-
vässä ajankohtaisseminaarissa26 keskusteltiin vilkkaasti saneeraus- ja konkurssimenettelyi-
hin liittyvästä yli luokkien tapahtuvasta cross-class cram-down -mekanismista, erityisesti 
siihen liittyvästä absolute priority rule -periaatteen toteutumisesta joko jo saneerausmenet-
telyssä tai vasta konkurssimenettelyssä. Vaikka mallin oikeutus tuntuu erityisesti konkurssi-
tilanteessa selvältä, jolloin jäljellä olevista varoista yksinkertaisesti tilitetään laillisen etuoi-
keusjärjestyksen mukaisesti yhtiön velkojille (ja tilanteen mahdollistaessa osakkaille) kul-
lekin kuuluvat osuudet, absolute priority rule -periaatteen toteuttaminen ennen konkurssia 
on pelkästään eri arvonmääritysperusteiden lähtökohdista haasteellinen kysymys. Sitä kos-
keva lainsäädäntövalmistelu olisi tärkeä toteuttaa eri intressiryhmien kantoja yhteen sovit-
taen, pyrkien löytämään direktiiviluonnokseen pohjautuen kunkin maan nykyiseen lainsää-
däntöön sopiva menettely.  

Asiasta on käyty merkittävää keskustelua myös uudelleenjärjestelymenettelyjä koskevissa 
kansainvälissä tutkimuksissa.27 Hyvän lainvalmistelun lähtökohta on ymmärtää luontainen 
intressivastakohta omistaja–velkoja-välisessä suhteessa. Yhtiön merkittävillä velkojilla on 
saneerausmenettelyssä oikeus vastustaa esitettyjä ohjelmaehdotuksia. Siinä tapauksessa 
yhtiö käytännössä ajautuu konkurssiin, jossa velkojat ovat aina paremmassa asemassa 
omistajiin nähden, mutta myös velkojien tällöin usein menettäessä arvon, joka liittyy yhtiön 
toiminnan jatkumiseen going concern -perusteisesti. Toisaalta erityisesti silloin, kun yhtiön 
taseen oma pääoma on menetetty ja velkojien kannalta tuntuisi kohtuulliselta päästä jo sa-
neerausvaiheessa toteuttamaan konkurssimenettelyn kaltaista ”absolute priority rule” -
periaatteen mukaista omistajien arvon leikkausta, velkojien näkökulmasta voi tuntua koh-
tuuttomalta saneerausmenettelystä normaalisti aiheutuva saatavien maksun lykkääntyminen 
tai leikkautuminen ja osakasoikeuksien säilyminen muuttumattomana.  

Velkakonversion osalta on tärkeä huomata, että Scheme-menettelyyn ei lähtökohtaisesti 
liity velkakonversiota, koska menettely edellyttää kaikkien niiden ryhmien hyväksymistä, 
joita järjestely koskee. Oikeussystematiikan kannalta Scheme-menettely voisi näin luonte-
vasti sijoittua yhtiöoikeuden puolelle. Mahdollisessa suomalaisessa mallissa velkakonversio 
tulisi lähtökohtaisesti laadittavaksi direktiiviehdotuksen mallin mukaisesti osaksi kokonais-
valtaista maksukyvyttömyysoikeudellista saneerausmenettelyä.  

                                                 
25 Direktiiviluonnos Ennaltaehkäisevistä Yrityssaneeraus- ja Yritysjärjestelymenettelyistä, perustelu 29 
”Member States should ensure that shareholders cannot unreasonably block the adoption of restructuring 
plans which would bring the debtor back to viability.” 
26 Eyes on Insolvency Conference, 27.1.2017, www.eyesoninsolvency.com 
27 Douglas Baird & Donald S. Bernstein, Absolute Priority, Valuation Uncertainty, and the 
Reorganization Bargain, Yale Law Journal 8/2006, s. 1930–1970. 
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Suomen lain osalta on huomattava YrSanL 54 §, joka jo nykyisellään sisältää tietyn tyyppi-
sen pakkovahvistamismenettelyn. Sen mukaisesti, vaikka vaadittava enemmistö yhdessä tai 
useammassa velkojaryhmässä jää saavuttamatta, saneerausohjelma voidaan ehdotuksen 
laatijan, selvittäjän tai velallisen vaatimuksesta vahvistaa erikseen pykälässä mainituilla 
edellytyksillä. Suomen oikeuden vaikeaselkoista YrSanL 54 §:n 5 kohtaa on kuvattu lie-
vennetyksi muodoksi Yhdysvaltojen oikeudessa omaksutusta absolute priority -
periaatteesta. Risto Koulun mukaan nykyisen YrSanL 54 §:n 4 ja 5 kohdan välisenä erona 
on, että 4 kohdan soveltaminen ei riipu siitä, onko paremmalla etuoikeudella varustettu vel-
kojaryhmä vastustanut ohjelmaa, kun taas 5 kohta suojaa pelkästään aktiivista ryhmää. 
Koulu viittaa edelleen mainitun 5 kohdan rationa olevan, että sen ansiosta ohjelmaehdotuk-
sen hyväksymistä ei voida ostaa lupaamalla suorituksia viimesijaisille velkojaryhmille; täl-
lainen ryhmä olisi todennäköisesti saatavissa pienelläkin jako-osuudella ohjelman taakse.28  

6 Ennakoivien menettelyjen kehitys sekä eurooppalainen 

malliosakeyhtiölaki 

Euroopan komission julkaisema tutkimus uudesta lähestymisestä maksukyvyttömyyteen, 
jonka toteutti maksukyvyttömyysoikeuden asiantuntijajärjestö INSOL, antaa kattavan käsi-
tyksen eri maiden yritysten velkojen uudelleenjärjestelymenettelyistä, kuvaten myös hyvin 
eri maiden eroavuuksia. Vuonna 2014 toteutettu tutkimus ei ole enää täysin ajantasainen, 
koska tämän jälkeen on myös toteutettu tai pantu vireille uusia lainsäädäntöhankkeita useis-
sa maissa.29 INSOL-raporttiin sisältyvä karttakuva kuvaa kuitenkin hyvin niin kutsutun 
velallishallintaisen menettelyn (Debtor-in-Possession) mahdollisuutta kunkin maan enna-
koivissa maksukyvyttömyysmenettelyissä (Pre-Insolvency Proceedings). Karttakuvassa on 
kuvattuna ainoastaan Tanska pohjoismaisena maana, jossa mainittu menettely on käytössä. 

Komission tutkimuksessa viitataan myös lukuisiin lainsäädäntöhankkeisiin jäsenmaissa, 
joilla pyritään kehittämään jäsenmaiden ennakoivia menettelyjä maksukyvyttömyysoikeu-
den osaksi. Freshfields-asianajotoimisto on myös tehnyt vertailua keskeisistä ”kansainväli-
sistä Scheme of Arrangement -menettelyistä”, verraten menettelyjä, joita on käytössä tai 
suunnitteilla Hollannissa, Saksassa ja Espanjassa.30 Mainittujen maiden järjestelmistä on 
huomattava, että erityisesti saksalainen järjestelmä poikkeaa merkittävästi Ison-Britannian 
Scheme-menettelystä.  

Myös Ranskassa on säädetty uusi, 1.7.2014 voimaan tullut, yrityksiä suojaavasta menette-
lystä annettu laki (sauvegarde accélérée)31. Ranskan malli eroaa Scheme-menettelystä 
muun muassa siten, että menettelyn kunkin velkojaluokan päätösten läpimenokynnys on 
Scheme-menettelyä alhaisempi (kahden kolmasosan enemmistö kunkin luokan velkojista 
riittää) ja myös velkojaluokkien koostumus poikkeaa englantilaisesta mallista. Ranskassa 
                                                 
28 Risto Koulu, Saneerausohjelman Vahvistamien, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja A-Sarja N:o 
203, 1995, s. 311–312 sekä Risto Koulu, Uudistettu yrityssaneeraus, WSOY Pro, 2007 s. 266–269. 
29 European Commission Study on a new approach to business failure and insolvency – comparative legal 
analysis of the Member States relevant provisions and practices submitted by INSOL Europe, the European 
association of insolvency professionals, Tender No. JUST/2012/JCIV/CT/0194/A4, dated 12/05/2014. 
30 Freshfields Bruckhaus Deringer International ”Schemes of Arrangement” – a brief comparison, October 
2014 
(http://www.freshfields.com/uploadedFiles/SiteWide/Campaigns/R_and_I/Content/Scheme.like.procedures.co
mparison.chart.pdf). 
31 Emma Gateaud, Richard Tett and Katharina Crinson, “La scheme á la francaise”: a new restructuring tool 
for French debtors, Butterworths Journal of International Bankin and Financial Law, March 2015. 
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pankkivelkojat nimittäin muodostavat yhden luokan riippumatta siitä, onko kysymys va-
kuudellisesta tai vakuudettomasta velasta, samoin oman luokan muodostavat myös joukko-
lainavelkojat. Britannian järjestelmä puolestaan jakaa velkojat, joilla on toisistaan eroavat 
oikeudet, erillisiksi luokiksi. 

Hollanti toimii hyvänä esimerkkinä perusteellisesta lainvalmistelusta, jonka tavoitteena on 
Scheme-tyyppisen lainsäädännön säätäminen. Hollannin oikeusministeriön koordinoima 
lainvalmistelu on kestänyt useamman vuoden. Valmistelussa on ilmeisesti odotettu julkis-
tettua Euroopan komission direktiiviehdotusta tai sen perusteella tulevaa lopullista direktii-
viä. Hollannin luonnos on nimetty “yritystoiminnan jatkamista” koskevaksi lainsäädännök-
si (”Continuity of Enterprises Act”).32 Lakiehdotus on luonnos täydentäväksi osaksi kon-
kurssilainsäädäntöä. Sitä voidaan kuvata vielä joustavammaksi kuin Englannin lain säädök-
siä, koska menettelyyn ei sisälly esimerkiksi Englannin oikeuden mukaista kvalifioitua 
enemmistövaatimusta velkojaluokista. Lakiluonnoksen perusteluissa korostetaan toteutettua 
laajaa kuulemismenettelyä lainvalmistelussa. Konsultaatiossa nähtiin nykykäytännön on-
gelmana erityisesti yksittäisen velkojatahon mahdollisuus estää suunniteltu järjestely. Kon-
sultaatiokierroksen lausuntojen perusteella oli nähtävissä myös keskeisten elinkeinoelämän 
järjestöjen kannatus ehdotetulle lainsäädännölle. 

Euroopan unionin jäsenvaltioissa on edellisen lyhyen kuvauksen mukaisesti ollut vireillä 
useita hankkeita teknisesti melko erisisältöisistä ennakoivista maksukyvyttömyysmenette-
lyistä. Tätä taustaa vasten tuntuu ymmärrettävältä, että komissio pyrkii direktiivin kautta 
yhtenäistämään menettelyihin liittyviä keskeisiä piirteitä. Komission lähtökohdan mieltä-
minen auttaa myös ymmärtämään direktiiviehdotuksen haastavaa rakennetta. Tuntuisi, että 
vaikeassa tehtävässään komissio on myös onnistunut, mahdollistaen edelleen myös kansal-
lisen liikkumavaran säilymisen. Direktiiviehdotuksen 4 artiklan perusteella jäsenmailla voi 
esimerkiksi olla käytettävänään lainsäädännössään useita eri menettelyjä. Ehdotuksessa ei 
tuntuisi olevan näin ollen estettä esimerkiksi säädösten osan sijoittumiselle yhtiöoikeuden 
puolelle.  

Direktiivin lähtökohtana on ”minimi-harmonisaatio”,33 joka kuitenkin on konstruktiona 
oikeudellisesti haastava. Jäsenmaan säädöksen poiketessa direktiivin mallista on keskeinen 
oikeudellinen kysymys, kumpaan mahdolliseen suuntaan tavoiteltu minimi-harmonisaatio 
vaikuttaa. Artikkelin käsittelemä kysymys velkakonversiota koskevista säännöksistä on 
tästä hyvä esimerkki; mikäli jäsenvaltio poikkeaisi direktiivissä omaksutusta rakenteesta, 
olisiko minimi-harmonisaatio katsottava toimivan velvoittavana velkojatahon vai velallis-
tahon intressin hyväksi? 

Keskeisten eurooppalaisten yhtiöoikeuden asiantuntijoiden keskuudessa Scheme of Arran-
gement -tyyppisen mekanismin sisällyttäminen osaksi yhtiöoikeutta on ollut useiden vuo-
sien ajan keskusteluteemana. Vuonna 2007 merkittävä joukko eurooppalaisia yhtiöoikeu-
den asiantuntijoita muodosti professoreiden Paul Krüger Andersenin ja Theodor Baumsin 
johdolla Aarhusissa, Tanskassa asiantuntijaryhmän, joka asetti tavoitteekseen saada aikaan 
mallin eurooppalaiseksi yhtiölaiksi – European Model Company Act (EMCA). Ryhmässä 
on ollut arvostettuja yhtiöoikeuden professoreita kustakin jäsenmaasta. Ryhmä on tämän 
jälkeen tehnyt luonnoksen universaalista yhtiöoikeusmallista, joka toimisi vapaasti käytet-
tävänä perustana jäsenvaltioille kehittää omaa yhtiölainsäädäntöään, joko perustuen täysin 

                                                 
32 De Brown Blackstone Westbroek, Draft Bill Continuity of Companies Act; unofficial English translation of 
the Draft Bill as well as of the Explanatory Memorandum 5 November 2013 
(http://www.debrauw.com/alert/draft-bill-introduce-state-art-restructuring-legislation-netherlands/). 
33 Direktiiviluonnos Ennaltaehkäisevistä Yrityssaneeraus- ja Yritysjärjestelymenettelyistä, s. 6 ”Instead the 
focus of this proposal is on addressing the most important problems that could be feasibly addressed by har-
monisation.”  
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kehitettyyn EMCA-malliin tai käyttäen hyväksi siihen sisältyviä osia. Lopullinen versio 
EMCA:sta julkistettiin Roomassa 31.3.2017.34 

 EMCA:ssa on mukana Schemes of Arrangement -menettelyä koskevat ehdot, joita ryhmä 
perustelee seuraavasti: ..whether the scheme of arrangement which is widely used in Ireland 
and the UK could serve as a model for other countries. The attractiveness of such schemes 
to businesses is demonstrated by high profile seat transfers from other Member States to 
the UK in order to benefit from the flexible rules they offer. Some group members, however, 
had difficulties to accept the idea that the principle of a majority decision should not only 
apply within the group of shareholders – where it is well-established in national company 
laws all over Europe – but also within the creditors as a group, which means that individu-
al creditors might lose their claim against their will. In English and Irish company law, 
however, this is balanced by the requirement that the scheme finally has to be approved by 
the court. The Group therefore considered the scheme of arrangement a useful instrument 
also for other legal systems, provided that the judges are sufficiently qualified for a role as 
a quasi- arbitrator responsible for reconciling potentially opposing interests amongst 
shareholders and creditors.35 

Seuraavassa on myös sisällytetty EMCA:n Schemes of Arrangement -menettelyä koskevat 
mallisäännökset, jotka vastaavat pitkälle Englannin Companies Act 2006 mukaisia säädök-
siä.36 Ehdoissa on poikettu muun muassa Englannin yhtiöoikeuden 75 prosentin taloudelli-
sesta määräenemmistövaatimuksesta ja edellytetään tämän sijaan 2/3 määräenemmistöä. 

PART 2 
RESTRUCTURING BY WAY OF SCHEME OF ARRANGEMENT 
Section 13.02 

Scheme of Arrangement 

(1) A compromise or arrangement (a scheme of arrangement) may be proposed between a 
company and its creditors, or any class of them, or its shareholders or any class of share-
holders and must be approved by a scheme meeting. 
(2) A “scheme meeting” is a meeting of creditors (or any class of creditors) or of share-
holders (or any class of shareholders), as the case may be, for the purpose of considering, 
and voting on, a resolution proposing that a scheme of arrangement be agreed. 
Section 13.03 

Scheme Meeting 

(1) Where an arrangement is proposed between a company and its creditors, or any class 
of them, or its shareholders or any class of them, the court may, on the application of the 
company or any creditor or shareholder or a liquidator or administrator, order a meeting 
of the shareholders or class of shareholders, or creditor or class of creditors, as the case 
may be, to be summoned in such a manner and subject to such disclosure requirements as 
the court directs. 
(2) Without prejudice to Section 3(1), every notice summoning a meeting must include an 
explanatory statement as to the proposed scheme, its general effect, and the specific effect 
of the scheme on vested rights of those shareholders or creditors affected. 

                                                 
34 Aarhus University Department of Law / Research/Projects/European Model Company Act (EMCA). 
35 The European Model Company Act (EMCA) final version, March 2017 
http://law.au.dk/fileadmin/Jura/dokumenter/forskning/projekter/EMCA/2017-03-30_EMCA_withlinks.pdf 
36 EMCA final version 2017, s 281–283. 
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(3) If a majority in number representing 2/3rds in value of shareholders or class of share-
holders or creditors or class of creditors, as the case may be, present and voting either in 
person or by proxy at the meeting, agree to the scheme of arrangement, the scheme shall, if 
sanctioned by the court, be binding on all the shareholders, or class of shareholders, or 
creditors or class of creditors, as the case may be, and also on the company.37 
(4) An order made under Section 3(3) shall have no effect until a copy of the order is deliv-
ered to the public registry for registration 
Section 13.04 

Court Decision 

(1) Where an application is made to the court for the sanctioning of a proposed arrange-
ment and it is shown to the court that the arrangement has been proposed for the purposes 
of or in connection with 
(i) a scheme for the reconstruction of any company or companies; or 
(ii) the amalgamation of any two or more companies; 
and that under the scheme the whole or any part of the undertaking or the property of any 
company concerned in the scheme (“the acquired company”) is to be transferred to anoth-
er company (“the acquiring company”), the court may, by the order sanctioning the ar-
rangement, make provision for all or any of the following matters: 
(a) the transfer to the acquiring company of the whole or any part of the undertaking (in-
cluding contractual rights and entitlements) and of the property or liabilities of any ac-
quired company; 
(b) the allotting or appropriation by the acquiring company of any shares, debentures, pol-
icies or other like interests in that company which under the arrangement are to be allotted 
or appropriated by that company to or for any person; 
(c) the continuation by or against the acquiring company of any legal proceedings pending 
by or against any acquired company; 
(d) the dissolution, without winding up, of any acquired company; 
(e) the provision to be made for any persons who, within such time and in such manner as 
the court directs, dissent from the arrangement; 
(f) such incidental, consequential and supplemental matters as are necessary to secure that 
the 
reconstruction or amalgamation shall be fully and effectively carried out. 
(2) Where an order under this Section provides for the transfer of property or liabilities, 
that property shall, by virtue of the order, be transferred to and vest in the acquiring com-
pany. Those liabilities shall, by virtue of the order, be transferred to and become the liabili-
ties of the acquiring company, and in the case of any property, it shall, if the order so di-
rects, be freed from any charge which, by virtue of the arrangement, ceases to have effect. 

                                                 
37 EMCA poikkeaa kvalifioidun taloudellisen määräenemmistön osalta Englannin Companies Act’n 75 pro-
sentin vaatimuksesta. Kahden kolmasosan enemmistövaatimus on toisaalta omaksuttu muun muassa Loan 
Market Associationin sopimuskäytännössä ja käytetty Suomen osakeyhtiölaissa esimerkiksi yhtiöjärjestyksen 
muutoksen päätöksentekoedellytyksenä. Keskusteluissa Englannin yhtiöoikeuden asiantuntijoiden kanssa 
edelleen harkittava kysymys on, edellytetäänkö laissa lukumääräistä (majority in number) edellytystä talou-
dellisen enemmistön ohella, mikä esimerkiksi eri nimellisarvoisten joukkolainojen osalta voi aiheuttaa käy-
tännön tulkintaongelmia. 
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(3) The court may not sanction a compromise or arrangement between a limited-liability 
company and its creditors of shareholders or any class of them which falls within parts 3 
(mergers), 4 (cross-border transfer of the registered office) or 5 (divisions) of this chapter 
unless the relevant requirements of these parts are complied within the compromise or ar-
rangement. 

7 Suomalaisen mallin kehittäminen hyvän 

lainvalmistelutradition pohjalta 

Suomalaisen keskeisen yritystoimintaan liittyvän lainsäädännön voidaan sanoa seuranneen 
hyvin kansainvälistä kehitystä ja toteutetun hyvän valmistelun pohjalta. Vuoden 2006 osa-
keyhtiölakimme merkittävää muutosta valmisteltiin käyttäen esimerkkeinä ja peilaten muu-
toin kansainvälistä kehitystä, samoin on tapahtunut arvopaperimarkkinoita koskevien lain-
säädäntöuudistusten sekä vuoden 1993 yrityssaneerauslain valmistelun osalta. Yrityssanee-
rauslain säätämisen yhteydessä asiasta annettiin myös kriittisiä lausuntoja, muun muassa 
tasavallan presidentti otti poikkeuksellisesti kantaa lain valmisteluun. Laki on kuitenkin 
toiminut kohta neljännesvuosisadan ajan, useimpien markkinaosapuolten kommenttien pe-
rusteella lähtökohtaisesti varsin hyvin. 

Risto Koulu on kuvannut yrityssaneerauslain olleen säätämisajankohtanaan Euroopan mo-
derneimpia ja samalla radikaaleimpia lakeja. Se merkitsi perustavaa muutosta siinä suhtau-
tumistavassa maksukyvyttömyyteen, joka oli leimannut pohjoismaista ajattelua. Laki saa 
kiittää synnystään osaksi kansainvälisiä vaikutteita, osaksi Suomen erityisolosuhteita.38  

Ehkä nyt tarvittaisiin, komission direktiiviehdotuksen kannustamana, vastaavaa uutta ajatte-
lua. Siinä tulisi ymmärtää se keskeinen merkitys, joka liittyy kehittyneen yhtiöoikeuden ja 
maksukyvyttömyysoikeuden mahdollisimman toimivaan yhdistelmään eri tyyppisissä vel-
kojen tai osakkeiden uudelleenjärjestelyä edellyttävissä tilanteissa, joille on erityisesti luon-
teenomaista, että järjestelytarpeet eivät liity välttämättä lainkaan maksukyvyttömyystilan-
teisiin.  

Asiakokonaisuus, joka liittyy komission vuoden 2016 direktiiviehdotukseen ennaltaehkäi-
sevistä yrityssaneeraus- ja yritysjärjestelymenettelyistä sekä oikeusministeriön ja valtiova-
rainministeriön edellä mainittuihin mietintöihin osakeyhtiölain ja yrityssaneerausjärjestel-
män kehittämisestä, puoltaisi mainittujen kysymysten kokoamista yhtenäiseksi, mahdolli-
sesti asiantuntijatyöryhmän valmistelun pohjalta kootuksi kokonaisuudeksi. Direktiiviehdo-
tus liittyy puhutusti kumpaankin teemaan. Tällöin valmistelussa voitaisiin arvioida opti-
maalista suomalaista mallia sekä yhtiö- että maksukyvyttömyysoikeutemme näkökulmasta. 

Valmistelussa on myös tärkeä tiedostaa aihealueet, joista eri intressiryhmillä voi perustel-
lusti olla eriäviä näkemyksiä. Taitavalla lainsäädäntöteknisellä valmistelulla näistä voidaan 
myös löytää sopivia välittäviä malleja, jotka voisivat olla kaikkien keskeisten intressiryh-
mien hyväksyttävissä.  

Muun muassa Suomen Asianajajaliitto on hiljattain kiinnittänyt huomiota liiallisesta kii-
reestä johtuviin epäkohtiin lainvalmistelussa.39 Kun kehitetään keskeistä oikeudellista jär-
jestelmäämme, jolla säädellään toisaalta yrityksen ja sen keskeisten sidosryhmien välisiä 
oikeuksia sekä toisaalta sidosryhmien osallisten keskinäisiä oikeuksia, valmistelutyö on 

                                                 
38 Risto Koulu, Uudistettu yrityssaneeraus, WSOY Pro, 2007, s. 8. 
39 Asianajajaliitto, lausunto 13.1.2017, Tuomioistuimille lisää valtaa perustuslainmukaisuuden tulkintaan. 
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tehtävä huolellisesti ja maltillisesti eri intressiryhmien näkemykset huomioiden ja mahdol-
lisuuksien mukaan yhteen sovittaen. 

Suomalaisen mahdollisen yhtiöoikeudellisen yritysjärjestelymenettelyn kehittäminen voisi 
tapahtua joko Englannin Companies Act 2006 -säädöksen tai edellä viitatun luonnostellun 
eurooppalaisen malliosakeyhtiölain, EMCA:n pohjalta. Luonnostelussa voisi olla tarpeelli-
sessa määrin viittauksia yrityssaneerauslakiimme jo sisältyviin periaatteisiin, muun muassa 
velkojan suojana toimivaan konkurssivertailuperiaatteeseen, toisin sanoen velkojan oikeu-
teen vastustaa järjestelyä sillä periaatteella, että hänelle ohjelmassa luvattu suoritus on pie-
nempi kuin mitä hän saisi kuvitteellisessa konkurssissa (YrSanL 53.1 §:n 5 kohta). Koulu 
kuvaa lainkohtaa yksittäisen velkojan suojan peruspilariksi.40 

Mallin teknisessä toteutuksessa on edelleen tärkeä huomioida rajauksia säädösten sovelta-
miselle. YrSanL rajaa esimerkiksi lain soveltamisalan ulkopuolelle luottolaitostoiminnasta 
annetussa laissa (610/2014) tarkoitettu luottolaitokset, vakuutus- tai eläkelaitokset, selvitys-
tilassa olevat yhtiöt ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun 
lain (1194/2014) mukaiseen kriisihallintoon asetetut laitokset. Edelleen STM suhtautui lau-
sunnossaan oikeusministeriölle varauksella siihen, että menettelyä käytettäisiin vakuutus-
kantojen uudelleenjärjestelyyn vakuutusyhtiöoikeudellisen turvaavuusperiaatteen vastaises-
ti.41  

Kommenteissa, joihin on liittynyt epäilyjä Scheme of Arrangement -menettelyn kaltaisten 
säännösten mahdollisesta toimivuudesta osana Suomen oikeutta, on ehkä erityisesti epäilty 
suomalaisten tuomioistuinlaitosten osaamista ja resursseja valvoa tällaisia järjestelyjä.42 
Edellä mainitussa VM:n joukkolainamarkkinoiden kehittämistyöryhmän muistiossa mainit-
tua kysymystä kommentoidaan perustellusti:  

”Suomen ja Englannin tuomioistuinlaitosten suurista kulttuurieroista kuitenkin joh-
tuu, että järjestelmän olisi Suomeen sovellettuna prosessina luonteeltaan perustel-
lusti kuuluttava erityistuomioistuimen toimialaan ja siksi luontevaa keskittää yhteen 
erityistuomioistuimeen, lähinnä markkinaoikeuden toimialaa laajentaen. Yhden va-
litusportaan rakenteella voitaisiin saada aikaan ammattitaitoinen ja prosessiekono-
minen menettely. Epäilyjä siitä, etteivät suomalaiset tuomioistuimet osaisi tai uskal-
taisi käsitellä tarpeen mukaan myös liiketoimintaan liittyviä kysymyksiä, voidaan 
kuitenkin pitää liioiteltuina, sillä käsitelläänhän tällaisia kysymyksiä jo nyt, kun rat-
kaistaan yrityssaneerausprosessissa yrityksen elinkelpoisuutta.”  

Yhden keskitetyn tuomioistuimen ajatus tuntuisi Scheme-menettelyjen osalta perustellulta, 
ehkä näin saisimme samalla suomalaisen rahoitusoikeuden perustaksi oman yhtiöoikeuden. 
Sijoituspaikka toki voi olla jokin muukin tuomioistuinyhteisö kuin markkinaoikeus. Laki 
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (100/2013) toimii kuitenkin hyvänä prosessuaali-
sena mallina Scheme-menettelyjen oikeudenkäynnille. Markkinaoikeuden tuomiot ovat 
lähtökohtaisesti suoraan täytäntöön pantavissa, ja valitusoikeus on lupamenettelyyn perus-
tuen yksiportaisesti korkeimpaan oikeuteen. Kokeneen High Court -tuomarin esityksessä 
Scheme-menettelyistä Helsingissä järjestetyssä asiantuntijaseminaarissa korostui erityisesti 
menettelyn nopeuden merkitys.43 Mainittua näkemystä tukee myös Suomen oikeudessa 
yrityssaneerauslakiin vuoden 2007 uudistuksessa lisätty vaatimus asian käsittelystä tuomio-
istuimessa asian edellyttämällä joutuisuudella (YrSanL 68.2 §). 

Tuoreessa asiantuntijakirjoituksessa on tiivistetty hyvin artikkelin keskeistä teemaa: 

                                                 
40 Risto Koulu, Uudistettu yrityssaneeraus, WSOY Pro, 2007, s. 258. 
41 STM lausunto 15.8.2016. 
42 Osakeyhtiölain muutostarve, lausuntotiivistelmä, Oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 48/2016. 
43 Sir Richard Snowden, esitelmä Keskuskauppakamarin, Suomen yhtiöoikeusyhdistyksen ja Suomen insol-
venssioikeusyhdistyksen seminaarissa 19.9.2016. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140610
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141194
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Nykyiset omistajaohjausjärjestelmät (corporate governance) ovat teollisen aikakau-
den tuotteita, eivätkä riitä määrittelemään yrityksen sidosryhmien suhteita nopeasti 
kehittyvässä yritystoiminnassa. Yhtiöoikeuden mekanismit eivät enää aina vastaa 
yritystoiminnan vaatimuksia. Näin on erityisesti kasvuyrityksissä ja sektoreilla, 
joissa teknologinen kehitys on voimakasta. Osakeyhtiölain uudistusaloitteessa on 
tarkoitus tutkia Isossa-Britanniassa käytössä olevan menettelyn soveltuvuutta Suo-
messa. Scheme of Arrangement -menettelyssä yritys- ja rahoitusjärjestelyjen toteut-
taminen vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä. Tällä lisätään sekä järjestelyjen 
toteuttamisvarmuutta että sijoittajansuojaa.44 

Tähän arvioon on helppo yhtyä. Toivottavasti myös suomalainen lainvalmistelukoneisto 
jakaa tämän näkemyksen. 

                                                 
44 Klaus Ilmonen, Talouselämä, 42/2016. 
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