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Yrityssaneeraus 
 
 

• Yrityssaneerausmenettelyn tavoite on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen 
tervehdyttäminen ja velkajärjestelyn aikaansaaminen. Tarkoitus on välttää pohjimmiltaan 
kannattavan yritystoiminnan ajautuminen konkurssiin. 
 

• Yrityssaneerausta hakee yleensä velallisyritys itse. Jos velallisen hakemusta jo ennalta puoltaa 
vähintään kaksi merkittävää ulkopuolista velkojaa, hakemusmenettely on yksinkertaisempi ja 
nopeampi. Ellei velkojien puoltoja saada, velallisen tulee liittää hakemukseensa tarkempia 
selvityksiä saneerauskelpoisuudestaan sekä tilintarkastajan erillinen lausunto asiasta (kts alla 
tilintarkastajan selvitys). 

 
• Käräjäoikeus päättää saneerausmenettelyn aloittamisesta tai aloittamatta jättämisestä.  

 
• Jos velkojat ovat puoltaneet hakemusta jo ennalta (kts. edellä), käräjäoikeus voi aloittaa 

saneerausmenettelyn vaikka välittömästi. 
 

• Muutoin oikeus kysyy hakemuksesta suurimpien velkojien mielipidettä ennen asian ratkaisua. 
Menettelyä aloitettaessa oikeus määrää yritykseen ulkopuolisen selvittäjän, jollaisena toimii 
saneerausasioita hoitava asianajaja. 

 
• Suuremmissa saneerauksissa oikeus asettaa usein myös selvittäjän avuksi ja valvojaksi 

velkojatoimikunnan, jossa jäseninä toimii yleensä suurimpien velkojien edustajia. 
 

• Ennen saneerauksen hakemista syntyneet yrityksen velat ovat yrityssaneerauslaissa 
tarkoitettua saneerausvelkaa, jota velkojat eivät saa periä eikä velallinen maksaa ennen kuin 
saneerausohjelman vahvistaminen on ratkaistu. 

 
• Perintä- ja maksukiellon tausta-ajatus on, että saneerausvelkojen maksu tapahtuu hallitusti ja 

tasapuolisesti, kun maksut tehdään oikeuden vahvistaman maksuohjelman perusteella.  
 

• Saneerausmenettelyn kuluessa yritys jatkaa liiketoimintaansa. 
 

• Saneerausvelkojen perintä- ja maksukielto rauhoittaa yrityksen perintätoimilta, mikä 
helpottaa yrityksen toimintaa ja välitöntä rahoitustilannetta. 
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• Rahoituksen suunnittelun tarve kuitenkin jatkuu, koska kaikki liiketoiminnan uudet 
velvoitteet ja maksut on maksettava ajallaan. Käytännössä tämä edellyttää liiketoiminnan 
kassavirran positiivisuutta, ellei uusia pääomasijoituksia omistajalta saada. 

 
• Selvittäjä ryhtyy yhdessä velkojien ja velallisen kanssa laatimaan ns. perusselvitystä 

velallisyrityksen varoista ja veloista sekä keskeisistä muista asioista. 
 

• Samalla aloitetaan liiketoiminnallisten tervehdyttämistoimien suunnittelu ja läpivienti 
tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.  

 
• Saneeraussuunnittelun pohjaksi arvioidaan yrityksen tulevaa velanhoitokykyä 

liiketoimintaennusteiden perusteella. 
 

• Selvittäjän laatima kirjallinen saneerausohjelma on menettelyn ydin. Ohjelma sisältää 
yrityksen toiminnan tervehdyttämistä koskevat saneerausmääräykset ja velkojen 
yksityiskohtaiset maksuohjelmat. 

 
• Saneerausohjelman tavoite on pyrkiä velkojille mahdollisimman hyvään lopputulokseen. 

Ohjelman tulisi olla realistinen ja myös yrittäjää motivoiva. Yleensä se tarkoittaa 
velallisyrityksen toiminnan jatkamista ja velkajärjestelyä, johon sisältyy myös velkojen 
osittainen leikkaus. 

 
• Velkojat äänestävät ohjelmaehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, minkä jälkeen 

oikeus päättää ohjelman vahvistamisesta. Valtaosalle menettelyyn hyväksytystä yrityksistä 
vahvistetaan saneerausohjelma sillä alimmillaan noin 20 % saneerausveloista riittää ohjelman 
vahvistamiseen 

 
• Velallisyrityksen on noudatettava ohjelmaa ja maksettava saneerausohjelmassa maksettavaksi 

määrätyt velat. 
 

• Ohjelmien kesto on yleensä 5-10 vuotta mutta saneerausohjelma voi päättyä aikaisemminkin 
velkojen tultua maksetuksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.visionlaw.fi/


   
 

 
ASIANAJOTOIMISTO VISION OY                                                 Puh. +358-40-1239111  

CENTRAL OFFICE  Y-Tunnus: 2600020-1 
KOSKIKATU 7 A                                                                                                                                   ALV.REK. 
33100 TAMPERE                                                                                                                                 www.visionlaw.fi  

 
 
 
Hakemuksen liitteet (velallinen hakijana): 
 

1) kaupparekisterin ote; 

2) jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai yhtiösopimuksesta  

3) velallisen ollessa yhteisö selvitys sen omistussuhteista (osakasluettelo); 

4) jäljennös tilinpäätösasiakirjoista kahdelta viimeisimmältä tilikaudelta sekä, jos viimeisimmän tilikauden 

päättymisestä on kulunut yli 4 kuukautta, välitilinpäätöksestä, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi; 

5) selvitys, josta ilmenee toiminnan tosiasiallinen ala sekä toimipaikkojen määrä, sijainti ja niissä olevien 

työntekijöiden määrä samoin kuin velallisen liikevaihto, varojen arvo sekä velkojen määrä kokonaisuudessaan ja 

vakuuksien mukaan eriteltynä; 

6) velkojaluettelo, johon on merkitty ainakin ne velkojat, joiden saatava ylittää 1 000 euroa ja kunkin velkojan 

nimi ja osoite, saatavan määrä ja siitä mahdollisesti annettu vakuus sekä takaajien ja vakuuden asettajien nimet 

ja osoitteet; 

7) luettelo merkittävistä varoista; 

8) Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan tai, jos velallisella lain mukaan ei tarvitse olla tällaista 

tilintarkastajaa, kauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan 1 a §:ssä tarkoitettu selvitys; 

9) ilmoitus siitä, onko velallista koskeva konkurssihakemus vireillä muussa tuomioistuimessa; 

10) muu tarpeellinen selvitys. 

Tilintarkastajan selvitys 

 

Edellä 1 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun selvityksen tulee sisältää: 

1) lausunto hakemukseen liitetystä viimeisimmästä tilinpäätöksestä ja välitilinpäätöksestä; 

2) lausunto seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa velallisen taloudellista asemaa tilinpäätösten 

perusteella; 

3) lausunto yrityksen selvityksestä, joka koskee velallisen taloudellisten vaikeuksien keskeisiä syitä, toiminnan 

jatkamista tulevaisuudessa, saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamista ja sitä, miten velallinen 

kykenee maksamaan saneerausvelkoihin kuulumattomat velkansa; 

4) tarpeellisessa laajuudessa tiedot muista seikoista, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa 

saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksiä. 
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