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LYHYEMPIÄ KIRJOITUKSIA – KORTARE SKRIFTER

Yritysrahoituksen markkinaympäristö on muut-
tunut viimeisten vuosien aikana merkittävästi, eri-
tyisesti Lehman Brothers -finanssikonsernin 
15.9.2008 käynnistyneen maksukyvyttömyyspro-
sessin ja siitä seuranneen kansainvälisen finanssi-
kriisin jälkeisenä aikana. 

Kiristyneen pankkiregulaation seurauksena 
rahoituslaitosten toiminnassa arvioidaan sisäisten 
rating-prosessien kautta entistä korostuneemmin 
rahoitettavia yrityksiä ja kohteita pankin niille anta-
mien riskiluokitusten mukaan. 

Kohteet, jotka ehkä vielä muutama vuosi sitten 
olivat ”tavoiteltuja” rahoitettavia kohteita, sisältä-
en rajallisesti riskielementtejä, mutta myös tuotta-
en rahoituslaitokselle riittävää marginaalituottoa, 
saattavat olla nykyisen korostuneemman sisäisen 
riskiluokituksen vuoksi pankkien jopa karsastamia 
rahoituskohteita.

Aikaisemman perinteisen pankkirahoituksen 
sijaan yritykset ovat hajauttaneet rahoituslähteitään 
käyttäen selvästi enemmän erilaisia rahoitusinstru-
mentteja, erityisesti joukkovelkakirjalaina-rahoi-
tusta.

Jo vuoden 2012 aikana eurooppalaisten yritys-
ten joukkovelkakirjalainojen emissiovolyymi ylit-
ti ensimmäisen kerran pankkilainamarkkinoilta 
hankitun rahoituksen määrän.1 Vuoden 2014 aika-
na maailman investment grade -yritysjoukkolaino-
jen vuosittainen emissiovolyymi kasvoi edelleen 
noin 7 prosenttia yltäen 2.8 triljoonan dollarin koko-
naismäärään2. 

Suomalainen kehitys on seurannut kansainvälis-
tä markkinaa, suomalaisten yritysten joukkovelka-
kirjalainarahoituksen määrä ylitti ensimmäisen ker-
ran ennätyksellisen 10 miljardin euron tason vuon-
na 2013 ja on sen jälkeenkin pysynyt vilkkaana.3 

Monimuotoiset rahoitusrakenteet  tarvitsevat 
vastapainoksi yksinkertaisia järjestely-
mekanismeja

Yritysrahoituksen markkinaympäristön muutos 
ja lisääntyvä muutosherkkyys korostaa tarvetta 
yksinkertaisille yritysten rahoituksen järjestelyme-
kanismeille. Englannin lain mukaisen varsin jous-
tavan Scheme of Arrangement -mekanismin lisäksi 

1 Economic Importance of the Corporate Bond Markets, ICMA International Capital Markets Association, March 2013
2 Thomson Reuters Debt Capital Markets Review 2014 
3 Kauppalehti 25.9.2013
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on viime vuosina kehitetty vastaavan tyyppisiä mak-
sukyvyttömyysoikeuden ulkopuolelle jääviä jous-
tavia järjestelymahdollisuuksia myös muun muassa 
Espanjan ja Alankomaiden oikeusjärjestelmiin. 

Espanjan kohdalla on kuvattu kyseessä olevan 
tuomioistuimen sanktioima kollektiivinen uudel-
leenrahoitussopimus (homologaciôn) ja Alanko-
maiden kohdalla on vireillä maksukyvyttömyysoi-
keuden ulkopuolinen uudelleenjärjestelymalli 
(dwangakkoord)4.

Myös Euroopan komissio on ottanut kantaa 
aiheeseen 12.3.2014 antamassaan suosituksessa 
uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäon-
nistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen 
(C(2014) 1500 final). Suosituksessa korostetaan, 
että ”kansallisiin ennaltaehkäisevien uudelleenjär-
jestelyjen puitteisiin olisi sisällyttävä joustavat 
menettelyt, joissa tuomioistuinmuodollisuudet 
rajoitetaan ainoastaan niihin, jotka ovat tarpeen ja 
oikeasuhtaiset velkojien ja muiden sellaisten asian-
osaisten etujen suojaamiseksi, joihin tilanne toden-
näköisesti vaikuttaa.”

Englannin lain Scheme of Arrangement -malli

Englantilaisessa oikeuskäytännössä on viime 
vuosien aikana käytetty lisääntyvässä määrin yri-
tysten rahoituksen uudelleenjärjestelyihin liittyen 
Englannin osakeyhtiölain (Companies Act 2006) 
26 lukuun (Sections 895–901) sisältyvää ja oikeu-
dellisesti velvoittavaa järjestelymahdollisuutta liit-
tyen yhtäältä osakasoikeuksiin sekä toisaalta yhtiön 
velkoihin tai näiden erilliseen osaan. 

Sir Richard Snowden on kuvannut järjestelyä 
seuraavasti: 

Part 26 of the Companies Act 2006 confers ju-
risdiction on the court to sanction a scheme of ar-
rangement – that is, ”a compromise or arrangement 
between a company and its members (or any class 
of them) or between a company and its creditors (or 
any class of them).” A scheme requires the vote of 
a majority in number and 75 % in value in each 

class meeting. If sanctioned by the court and filed 
at the companies registry, the scheme has effect by 
statutory force and will be binding on all members 
of the class whether or not they voted in favour.5

Järjestelyn tarkoituksena on tuomioistuimen 
kontrollissa mahdollistaa esimerkiksi yhtiön sama-
ehtoiseen velkaan liittyvien oikeuksien muuttami-
nen lähtökohtaisesti mainitun velan 75 %:n velko-
jaenemmistön suostumuksella. 

Järjestelyn ennaltaehkäisevää luonnetta koros-
taa, että asiaa koskeva sääntely on sijoitettuna osa-
keyhtiölakiin, eikä menettelyä pidetä varsinaisesti 
maksukyvyttömyysmenettelynä. 

Maksukyvyttömyysmenettelyn ulkopuolelle 
jääminen voi myös ehkäistä yhtiön muiden velko-
jen ennenaikaista erääntymistä niihin sisältyvien 
lainaehtojen (esimerkiksi cross default -lausekkei-
den) perusteella.

Niin kutsutuissa syndikoiduissa lainajärjeste-
lyissä, joissa useampi pankki (tai muu rahoittaja) 
on antanut yritykselle rahoitusta samaan lainaso-
pimukseen perustuen yhteisillä ehdoilla Scheme of 
Arrangement -tyyppinen järjestelymahdollisuus 
mahdollistaa järkevän neuvotteluprosessin sekä 
turvatun aseman hyväksikäyttömahdollisuuksia 
vastaan esimerkiksi haastavammissa uudelleenra-
hoitusneuvotteluissa, joissa jokin rahoittajista yrit-
täisi päästä eroon rahoituksesta muun pankkiryh-
män intressin vastaisesti. 

Malli on sanottu sisältyneen Englannin oikeu-
teen jo yli 140 vuoden ajan, mutta yritysten velko-
jen uudelleenjärjestelyyn mallia on käytetty mer-
kittävämmin vasta viime vuosien aikana.6

Velkojien keskinäisen oikeudenmukaisuuden 
kannalta malli tuntuu varsin perustellulta. Tilan-
teessa, jossa selvä enemmistö tietystä velkojaluo-
kasta kannattaa jotain toimenpidettä kyseisen vel-
kojaryhmän yhteisen edun hyväksi, tuntuisi koh-
tuuttomalta, että pieni velkojaryhmän osa voisi 
yrittää saada toimenpidettä vastustamalla itselleen 
perusteetonta etua esimerkiksi muiden velkojien 
lunastuksen kautta. Menettelyn kontrolli tuomio-

4 Freshfields Bruckhaus Deringer International ”schemes of arrangement” – a brief comparison, October 2014.
5 Schemes of Arrangement and Company Voluntary Arrangements, Richard Snowden QC Erskine Chambers
6 An overview of creditor schemes of arrangement, Linklaters Newsletter 26.1.2010, Jo Windsor, Partner
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istuimen taholta myös varmistaa, että siihen ei lii-
ty väärinkäyttömahdollisuuksia.

Scheme-osakejärjestelyjen malleja

Artikkelissa on tarkoituksella pidättäydytty yri-
tyksen velkojen tai yksittäisen velan järjestelyihin, 
mutta on huomattava, että Scheme of Arrangement 
-järjestelymahdollisuus koskee myös yhtiön osa-
kepääomaan kohdistuvia järjestelyjä. 

Oxfordin yliopiston professori Jennifer Payne 
on tuoreessa kirjassaan jaksotellut osakepääomaan 
kohdistuvia järjestelyjä ensinnäkin takeover sche-
mes -järjestelyiksi, jossa järjestelyä käytetään vaih-
toehtona traditionaaliselle takeover-tarjousmenet-
telylle; toiseksi hän kuvaa järjestelyä, jossa perus-
tetaan uusi holding yhtiö konsernin uudelleenjär-
jestelyä varten; kolmanneksi Scheme-järjestelyjen 
hyödyntämistä M&A-transaktioissa ja neljäntenä 
Scheme-järjestelyn hyödyntämistä osakeluokan 
oikeuksien muuttamisissa tai vähemmistösuojame-
nettelyissä.7

Osakasoikeuksiin liittyvien järjestelyjen osalta 
Payne toteaa viime vuosina yleistyneen takeover-
tyyppiset Scheme-järjestelyt, joita toteutetaan osto-
tarjousmenettelyjen sijaan. Scheme-mekanismin 
kautta toteutettu omistuksen siirtyminen tuo 
mukaan merkittävää rakenteellista joustavuutta 
perinteiseen ostotarjousmenettelyyn nähden, sisäl-
täen myös joitakin, muun muassa vähemmistösuo-
jaan liittyviä heikompia elementtejä. Paynen teok-
sessa on kattava analyysi ja oikeusvertailua menet-
telyjen keskeisistä eroista, hyödyistä ja haitoista.

Scheme-velkajärjestelyjen malleja

Vaikka laissa ei ole erityisiä rajoituksia järjes-
telyiden sisällölle tai rakenteelle, Linklatersin 
Windsor kuvaa kolme käytännössä esiintyvää 
kehittyneempää mallia järjestelyille; Pre-Pack 
Schemes, Cram Down Schemes ja Distribution 
Schemes.8

Pre-Pack-järjestelyihin liittyy yhtiön liiketoi-
minnan siirto velkojaomisteiselle yhtiölle, jonka 
vastapainoksi uusi yhtiö ottaa vastattavakseen tie-
tyt järjestelyn alaisen yhtiön vastuut. 

Cram Down Schemes sisältää järjestelyn alaisen 
yhtiön osakeomistukseen liittyvien oikeuksien siir-
tymisen osin tai kokonaan järjestelyn alaisen yhtiön 
velkojille.

Distribution Schemes käsittää järjestelyn koh-
teena olevan yhtiön tase-erien siirtoja velkojille, 
mikä saattaa olla käyttökelpoinen malli muun muas-
sa finanssiyhtiöiden kohdalla tai muiden yhtiöiden 
kohdalla, joiden tase-eriin liittyy vastuusitoumuk-
sia. 

Suomalainen yrityssaneerausmenettely

Suomen oikeudessa yrityssaneerauslaki toimii 
parhaimmillaan ennaltaehkäisevästi yrityksen ja 
sen velkojien välisten ristiriitatilanteiden suhteen. 
Laki muodostaakin eräänlaisen systeemiteoreettisen 
rungon velkojat–velallinen-suhteille. Lakiin liitty-
vä maksu- ja perintäkieltojärjestelmä varmistaa, 
että yksittäinen velkojataho ei esimerkiksi voi koh-
distaa velalliseen toimenpiteitä maksukiellon piiriin 
kuuluvan saneerausvelan tai sen suorittamisen tur-
vaamiseksi. 

Tilanteissa, joissa yksi velkojataho pyrkii yri-
tyksen velkojien yhteisen intressin vastaisesti yri-
tyksen rahoituksen uudelleenjärjestelyneuvotteluis-
sa saamaan nopeutetusti suorituksen saatavalleen, 
voivat yhtiö ja sen enemmistövelkojat harkita tur-
vautumista yrityssaneerausprosessiin, jossa, tuo-
mioistuimen harkinnassa, kysymyksiä ratkotaan 
lähtökohtaisesti kunkin yhtiön velkojaryhmän 
enemmistön intressin mukaisesti. 

Yrityssaneerausjärjestelmän kaltaisen oikeus-
suojamekanismin merkitys on korostunut viime 
vuosien kansainvälisen pankkikriisin seurauksena 
erityisesti tilanteissa, joissa yksittäinen pankkivel-
koja pyrkisi oman heikentyneen tilanteensa vuok-
si irti luottosuhteesta. 

7 Schemes of Arrangement, Theory, Structure and Operation, Jennifer Payne, Cambridge University Press 2014
8 An overview of creditor schemes of arrangement, Linklaters Newsletter 26.1.2010, Jo Windsor, Partner
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Yrityssaneerausmenettelystä on myös lain 
ensimmäisten kahden vuosikymmenen hyvän 
oikeuskäytännön muovauksen kautta tullut Suo-
messa varsin toimiva järjestelmä. Yrityssaneeraus-
lakia on myös edelleen kehitetty täydentämällä 
menettelyä lakiin vuonna 2007 lisätyllä yksinker-
taistetulla saneerausmenettelyllä.9

Yrityssaneeraus on kuitenkin miellettävä osak-
si maksukyvyttömyysoikeutta, erityisesti normaa-
lin saneerausmenettelyn osalta, joka aikataululli-
sesti ja menettelyllisesti on pääsääntöisesti pitkä ja 
haastava prosessi. 

”Scheme of Arrangement” Suomen  
osakeyhtiölakiin

Suomalainen yksinkertaistettukin saneerausme-
nettely poikkeaa edellä kuvatusta Englannin oikeu-
den Schemes of Arrangement -menettelystä muun 
muassa siinä, että laki edellyttää myös yksinker-
taistetun saneerausohjelman vahvistamiseksi varsin 
laajaa velkojaselvitystä.

Yrityksen saneerauksesta annetun lain 92 §:n 
(47/1993) mukaisesti nopean saneerausohjelman 
edellytyksenä on, että ohjelmalle on saatava kirjal-
linen hyväksyntä kaikilta sellaisilta tunnetuilta vel-
kojilta, joiden saatavat ovat velkojien saatavien 
kokonaismäärästä yhteensä vähintään 80 %, ja jokai-
selta velkojalta, jonka saatavan määrä on vähintään 
5 % velkojien saatavien kokonaismäärästä.

Laissa edellytetyn velkojaselvityksen hankki-
minen esimerkiksi yrityksessä, jossa on pankkira-
hoituksen ohella joukkovelkakirjarahoitusta, voi 
vaikeuttaa tai jopa olla käytännön esteenä suunni-
tellulle menettelylle, koska laajempien velkojaryh-
mien mukaan ottaminen prosessiin merkinnee käy-
tännössä laajaa tietoisuutta yhtiön mahdollisista 
taloudellisista vaikeuksista. 

Tilanteissa, joissa toisten velkojaryhmien 
oikeuksiin ei puututtaisi lainkaan, vaan menettelyä 
tarvittaisiin esimerkiksi yhtiön syndikoidun lainan 
yhden pankin velvoittamiseksi osallistumaan jär-
jestelyyn tai järjestelyä tarvittaisiin yhtiön tietyn 

joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseen, tun-
tuisi Englannin kokemusten perusteella tarkoituk-
senmukaiselta helpottaa menettelyä. Englannin 
kokemusten perusteella tuntuisi myös perustellul-
ta, että yhden velkojaryhmän oikeuksien uudelleen-
järjestämistä ei myöskään pidettäisi varsinaisena 
maksukyvyttömyysprosessina. 

Muutos Suomen lainsäädäntöön voitaisiin toden-
näköisesti toteuttaa lainsäädäntöteknisesti yksin-
kertaisella tavalla muutoksena osakeyhtiölakiin 
ottaen mallia Englannin oikeuden säännöksistä.

Kuten edellä on todettu, tässä artikkelissa on 
pitäydytty lähinnä velkojien järjestelymahdolli-
suuksien analysoinnissa. Mahdollinen lainsäädän-
tötyö järjestelymahdollisuuksien laajentamiseksi 
edellyttää seikkaperäistä osakas- ja velkojaoikeuk-
sien läpikäyntiä. 

Kun yhdistetään tietyn velkoja- tai osakasluokan 
selkeän enemmistön tahto tuomioistuimen harkintaan 
mahdollisten väärinkäyttötilanteiden karsimiseksi, 
pitäisi kuitenkin olla luotavissa hyvä normi- ja 
menettelypohja järkevien ja osapuolten taloudellis-
ta etua huomioon ottavien ratkaisujen aikaansaami-
selle. 

Käytännössä muutos saattaisi tuoda merkittävän 
parannuksen nykytilanteeseen ja mahdollistaa 
menettelyn käytännön soveltamisen yhtiöissä, jois-
sa on esimerkiksi sekä pankki- että joukkovelka-
kirjarahoitusta. 

Hyvä laki toimii lähtökohtaisesti myös ilman 
käytännön soveltamista vaikuttaen osapuolten käyt-
täytymiseen ennaltaehkäisevästi. 

Scheme of Arrangement -tyyppisen järjestely-
mahdollisuuden lisääminen Suomen lakiin vaikut-
taisikin todennäköisimmin keskeisimmin tuomio-
istuinten ulkopuolisiin neuvotteluihin. 

Englannin lain ja Suomen lain yhdistetty 
hyödyntäminen

Yrityksen näkökannalta voi olla perusteltua 
arvioi da keskeisten rahoitussopimusten lainvalintaa 
ennakoivasti mahdollisten yhtiön ja sen rahoitta jien 

9 Laki yrityksen saneerauksesta 13 luku (2.3.2007/247)
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välisten ristiriitatilanteiden kannalta. Suomen lain 
ja tuomiopaikan soveltamisen suomalaisen yhtiön 
rahoitussopimuksiin voi argumentoida tuovan 
vähintään ”kotiforum”-tyyppisen edun yhtiölle, 
joka on tottunut suomalaisten tuomioistuinten rat-
kaisukäytäntöön. 

Toisaalta Englannin lain ja oikeuspaikan valin-
nan voi perustellusti argumentoida tuovan yhtiölle 
kehittyneen finanssioikeusjärjestelmän Scheme of 
Arrangement -menettelyn kaltaisia työkaluja riito-
jen ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. 

Scheme of Arrangement -menettelyn sovelta-
minen Englannin, tai paremminkin UK:n ulkopuo-
liseen yhtiöön, on toki erillistä selvitystä vaativa 
asia, mutta Schemes of Arrangement -järjestelyjä 
on viime vuosina käytetty myös useissa merkittä-
vissä Englannin ulkopuolisten yhtiöiden velkojen 
järjestelyissä.10 Näistä esimerkkeinä saksalainen 
Rodenstock GmbH, espanjalainen Metrovacesa 
SA, hollantilainen NEF Telecom Co BV ja italia-
lainen Seat Pagine Gialle SpA.

Tuoreessa oikeustapauksessa hyväksyttiin Sche-
me of Arrangement -menettelyn soveltaminen sak-
salaiseen yhtiöön APCOA Parking Holdings 
GmbH:iin, joka oli ensin hyödyntänyt lainasopi-
muksessaan olevaa oikeutta muuttaa lainasopimuk-
sen sovellettava laki ja tuomiopaikka -ehtoja lainan 
enemmistövelkojien päätöksellä Englannin lain ja 
tuomioistuinten soveltamiseen.11 

Aiheeseen liittyen on myös esitetty arvioita yhti-
öiden mahdollisuudesta pyrkiä muuttamaan euroop-
palaiseen maksukyvyttömyysoikeuteen liittyvä 
yhtiön ”Center of Main Interest” (COMI) Englan-
tiin, pyrkien siten pääsemään Schemes of Arran-
gement -menettelyn piiriin.12

Lainasopimusten ehtojen analysointi

Aihepiiri on varsin merkityksellinen. Suositte-
lisin keskeisten yritystemme uhraavan mielenkiin-
toa asiaan yhtiön rahoitus- ja sopimusstrategiaa 
ennaltaehkäisevästi mietittäessä. 

Esimerkiksi olisi hyvä miettiä lainvalintaa ja 
onko yhtiön syndikoidun lainasopimuksen ehtoja 
mahdollista muuttaa sovellettavan laina- ja/tai tuo-
miopaikkaa koskevien lausekkeiden osalta laina-
sopimuksessa määritellyn Majority Lenders -enem-
mistöpankkien päätöksellä vai tarvitaanko tähän 
kaikkien lainanottajien hyväksyminen esimerkiksi 
Loan Market Associationin LMA-sopimusten 
perusteella. 

Mahdollisuus saada yksittäis(t)en enemmistö-
velkojien intressin vastaisesti toimiva(t) velkoja(t) 
velvoitetuksi toimimaan yhteisen velkojaintressin 
mukaisesti olisi varmasti hyvä optio yhtiölle Eng-
lannin Scheme of Arrangement -järjestelyn kautta. 

Matti Engelberg

10 Cross-Border Schemes of Arrangement and Forum Shopping, Professor Jennifer Payne University of Oxford Legal 
Research Paper Series June 2013

11 In re APCOA Parking Holdings GmbH and others (No 2) 2014 EWHC 3849 (Ch)
12 Clifford Chance 2011, International Restucturing – have schemes of arrangement come of age? Philip Herz, Partner, 

John MacLennan, Partner et al. 


