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Saneerausmenettely pääpiirteittäin 

 

Saneerausmenettelyn aloittaminen 

Laki yrityksen saneerauksesta koskee kaikkia yritysmuotoja, myös yksityistä 
elinkeinonharjoittajaa. Taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys (velallinen) voi 
tehdä hakemuksen tuomioistuimelle saneerausmenettelyn aloittamiseksi. 
Aloittamisen edellytyksenä on, että velallista uhkaa maksukyvyttömyys tai 
että velallinen on jo maksukyvytön. Menettely voidaan aloittaa myös, jos 
ainakin kaksi merkittävää velkojaa hakevat menettelyn aloittamista yhdessä 
velallisen kanssa tai puoltavat velallisen tekemää hakemusta. Myös velkoja 
voi tehdä hakemuksen velallista koskevan saneerausmenettelyn 
aloittamiseksi. 

Laissa luetellaan ne seikat, jotka ovat esteenä saneerausmenettelyn 
aloittamiselle ja jotka ovat tietyin poikkeuksin perusteita jo aloitetun 
menettelyn keskeyttämiselle. Saneerausmenettelyä ei voida aloittaa, jos 
velallinen on maksukyvytön ja on todennäköistä, että tilannetta ei 
saneerausohjelman avulla voida kestävällä tavalla korjata. Menettelyn esteen 
muodostaa myös se, ettei velallinen todennäköisesti kykene maksamaan 
menettelyn alkamisen jälkeen syntyviä velkojaan. Saneerausmenettelyä ei 
voida myöskään aloittaa, jos on perusteltua syytä olettaa, että hakemuksen 
pääasiallisena tarkoituksena on velkojan perintätoimien estäminen tai muu 
velkojan taikka velallisen oikeuden loukkaaminen. Menettelyn esteen 
muodostaa myös se, että on perusteltua syytä olettaa, ettei 
saneerausohjelman aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ole edellytyksiä. 
Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos jo ennalta on ilmeisen selvää, 
ettei velallinen nauti sellaista velkojien vähimmäisluottamusta, joka on 
välttämätön saneerausohjelman vahvistamiseksi. Menettely estyy lisäksi, jos 
saneerausmenettelyn kustannuksia ei pystytä maksamaan tai velallisen 
kirjanpidossa on olennaisia puutteita tai virheitä. 

 

Menettelyn aloittamisen oikeusvaikutukset 

Tuomioistuin päättää siitä, aloitetaanko saneerausmenettely. Päätös 
saneerausmenettelyn aloittamisesta aikaansaa kaikkia ennen hakemuksen 
vireilletuloa syntyneitä velkoja (saneerausvelat) koskevan maksu-, perintä- ja 
täytäntöönpanotoimenpiteiden kiellon. Myös vakuusvelat kuuluvat kieltojen 
piiriin, joten velkojalla ei ole oikeutta muuttaa rahaksi velan vakuutena olevaa 
omaisuutta. Rahaksimuuttoon velkoja voi kuitenkin saada tuomioistuimen 



luvan. Maksukiellon estämättä pitää maksaa muun muassa työntekijöiden 
palkkoja. Hakemuksen vireilletulon jälkeen syntyvät velat pitää maksaa ja 
niitä voidaan myös periä normaalisti. Tuomioistuin voi hakemuksen vireille 
tultua hakijan vaatimuksesta määrätä edellä mainitut kiellot olemaan 
väliaikaisina voimassa jo ennen menettelyn alkamista, jos siihen harkitaan 
olevan tarvetta. Saneerausmenettelyn aloittaminen aikaansaa niin sanotun 
rauhoitusajan, jonka aikana saneerausvelalliselle laaditaan 
saneerausohjelma. 

 

LÄHDE: 
https://www.konkurssiasiamies.fi/fi/index/konkurssimenettely/yrityssaneeraus
menettely.html 

 


