
Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 84 perjantaina 16.10.1992 

klo 9.00 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 181 etuoikeusjärjestelmän uudistamista koskevaksi 

lainsäädännöksi 
 

- I käsittely. 

Hyväksytään edellisessä kokouksessa toimitettu asiantuntijoiden 

kuuleminen. 

4) HE 182 yrityksen saneerausta koskevaksi lainsäädännöksi ja HE 183 

laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 
 

- Professori Erkki Havansi 

5) HE 184 asioiden ratkaisemista valtioneuvostossa koskevan 

lainsäädännön muuttamisesta 

- I käsittely. 

Hyväksytään 14.10. toimitettu asiantuntijoiden kuuleminen. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Professori Ilkka Saraviita 

- Professori Kaarlo Tuori 

(- Vt. lainsäädäntösihteeri Martti Simola, OM) 

6) HE 103 laeiksi valtion virkamieslain sekä yhteistoiminnasta valtion 

virastoissa ja laitoksissa annetun lain 15 a §:n väliaikaisesta 

muuttamisesta sekä HE 139 laiksi kunnan ja kuntainliiton 

viranhaltijoiden virantoimituksen ja työntekijöiden työnteon 

palkattomasta keskeyttämisestä määräajaksi 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Professori Antero Jyränki 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

7) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus 1991 (K 10) 

- I käsittely jatkuu. Päätetään 

jatkokäsittelystä. 
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8) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus 1991 (K 11) 
 

- I käsittely jatkuu. Puolustusvaliokunnan 

saapuminen. Päätetään jatkokäsittelystä. 

9) Hallituksen kertomus 1991 (K 8) 

- I käsittely jatkuu. Valiokunnan jäsenten 

kysymykset. 

10) Muut mahdolliset asiat 

11) Seuraava kokous on tiistaina 20.10.1992 klo 10.00. 

12) Kokouksen päättäminen 



 

Hallitusmuodon 6.1 § ja yrityssaneerauslakiehdotus (HE 1992:182) Eräitä 

näkökohtia / prof. Erkki Havansi / 16.10.1992 

 

 

1.    Akordilain C1932- ) sisältämä 75 %:n "velkaailiotiini" 

 

AkordiL on ollut voimassa jo 60 vuotta, sallien koko ajan sen että 

etuoikeudettomat velkojat voivat joutua menettämään jopa 75 % saatavistaan. 

Jo 60 vuotta on siis velkojien täytynyt varautua siihen, että konkurssin 

uhatessa on   - konkurssin torjumiseksi ja konkurssia pienempänä pahana -   

annettava jopa 75 % saatavasta anteeksi. 

 

YS-laissa on kyse olennaisesti samasta asiasta kuin akordissa, ei 

siis uusien piirteiden tuomisesta aineelliseen velkasuhdeoikeuteen. 

On lähinnä semanttista valintaa, annetaanko nimeksi "akordi" vai 

"saneeraus" (vai, kuten Saksa ja USA, "reorganisaatio"). Siten nyt 

ehdotetun YSL:n nimi voisi olla "laki yritysakordimenettelystä", 

jossa "saneerausohjelman" sijasta vahvistetaankin "akordiohjelma". 

Tosin "akordi" on velkojien suojan kannalta hiukan kovempi sana 
kuin "yrityssaneeraus", koska akordin käsitteeseen kuuluu, että 
velkojat joutuvat antamaan anteeksi saatavistaan ainakin pienen 
murto-osan (esim. 1 %!), kun taas "yrityssaneeraus" terminä ei 
vaadi tätäkään 'nipistystä'. 

 

Ymmärtääkseni ei ole etuoikeudettomien velkojien osalta mitään syytä epäillä, 

että heidän saataviensa omaisuudensuoja HM 6 §:n kannalta reaalisesti 

huononisi siitä 75 %:n 'akordiriskistä', mikä on jo 60 vuoden aikana ehtinyt 

vakiintua lainsäädännössä. Tosin jos anteeksiantopakko ylittäisi 75 %, 

voidaan teoreettisesti ajatella näiden velkojien omaisuudensuojan 

heikentyvän, ainakin jos kyseinen prosenttiluku selvästi kasvaa 75:stä 

lähelle sataa (100). 

 

Jos tällainen lähinnä teoreettinen riskimomentti halutaan 
(lainsäädäntöjärjestyksen takia) eliminoida, voidaan ehdotuksen 44 
§ 1 mom:n 4 kohtaa täsmentää niin, että velan määrän alennus saa 
olla enintään 75 % (tai mielummin esim. 80 %, jos pieni lisäys v. 
1932 valittuun tasoon ei vielä johda perustuslain 
säätämisjärjestykseen   - eiväthän esim. pienet korotukset 
velallisen suojaosuuden määriin ulosottolaissa liene koskaan 
vaatineet perustuslakijärjestystä, jota tuskin vaatisivat myöskään 
moderaatit lisäykset sen omaisuustyypiston piirin, jonka 
ulosmittausvelallinen saa erottaa ulosottovelkojiensa ulottuvilta). 

2. Hypoteettinen vertailu: antaisiko konkurssi paremman osingon? 
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Nykyinenkin (akordi)laki sisältää yhtenä veIkävähennyksen kriteerinä 

vertailun hypoteettisen samanaikaisen konkurssin oletettuun tulokseen: ks. 

AkordiL 31 § 1 mom:n 4 kohta ynnä 32 § (ks. myös L konkurssisäännön 

väliaikaisesta muuttamisesta 93b § 1 mom:n 3 kohta). Näissä lainkohdissa ei 

tosin suoraan mainita (hypoteettista) konkurssia, mutta lainkohtien käyttämä 

sanonta (= "jos akordista ilmeisesti koituu velkojille vahinkoa")    ei 

tällaisessa velalliskriisin asiayhteydessä voi mielekkäästi tarkoittaa muuta 

'mittapuuta' kuin samanaikaista hypoteettista konkurssia. Tämän vertailun 

suorittamisessa antaa nykylaki (AkordiL 32 §) tuomioistuimella varsin väljän 

harkintavallan, joka samalla helpottaa asianosaisten asemaa 

todistelukynnyksen suhteen: 

"Oikeudella on valta, jos se havaitsee, ettei 
puuttuvan selvityksen vuoksi voida varmasti 

ratkaista, koituuko akordista vahinkoa velkojil- 
le harkintansa mukaan ratkaista, onko vah- 
vistus evättävä siitä syystä." 

 

Entä onko ylipäänsä mahdollista päästä tällaisessa etuoikeudettomia velkojia 

koskevassa hypoteettisessa konkurssivertailussa (edes hieman) suurempaan 

luotettavuuteen kuin nykyisen AkordiL 32 §:n antama, juuri siteerattu 

"harkintansa mukaan ratkaista" -valtuutus? Nähdäkseni on. 

Konkurssitilanteissa joudutaan paljon nopeammin (jopa lähes hätäisesti) ja 

paljon vähemmillä asiantuntevilla henkilöresursseilla kuin ehdotetussa YS-

ohjelman laadinnassa selvittämään ja arvioimaan pesän varat ja velat. Silti 

jo näinkin voidaan nykykonkursseissa saada nopeasti kohtalainen pohja 

tuloksen (kuten osinkoprosentin) ennustamiseen, kunhan tehdään tietyt 

tilastopoh-jaisen kokemuksen osoittamat prosentuaaliset arviovähennykset 

pesän varojen alustavaan määrään ja tietyt samoin tilastopohjäiset ar-

viokorotukset pesän velkojen alustavaan määrään, arvioidut pesän-

hoitokustannukset mukaan lukien. 

 

Ks. lähemmin Tilastokeskus/Oikeus 1991:17, Konkurssitiedo-te 
8/1991, jossa on lähemmin selostettu kyseisiä laskelmia 
korjauserineen, pohjanaan tuomioistuimista lakisääteisesti 
tilastokeskukselle toimitettavat vuosittaiset tietosarjat. 

YSL-ehdotuksen mukaisessa velallisyrityksen tilanteen selvittelyssä on 

käytettävissä enemmän aikaa ja selvästi enemmän erilaista eks-pertiisiä. 

Siten sen puitteissa on nähdäkseni melkoiset mahdollisuudet saavuttaa 

tyydyttävä perusta hypoteettiselle vertailulle (= 53 S 1 mom:n 5 kohdan 

tarkoittama ennuste samanaikaisen konkurssin tuottamasta osingosta verrattuna 

YS-ohjelmaehdotuksen tuottamaan todennäköiseen tulokseen). Tulevaisuuden 

ennustaminen ei tunnetusti ole helppoa (talouselämässäkään), mutta joka 

tapauksessa YS-järjestelmässä päästäisiin astetta parempaan 'tarkkuuteen' 



 

kuin millä nykyinen, 60 vuotta voimassa ollut AkordiL 32 § sallii jopa 75-

prosenttiset 'velkaleikkaukset'. 

 

3. Vakuusvelkojien oikeusaseman YS-raioitukset HM 6 S:n kannalta 

 

Akordilaki velkaleikkausmahdollisuuksineen ei koske ns. vakuusvelkoja eli 

pantti- tai muulla esinevakuusoikeudella turvattuja velkoja, joten näiden 

osalta ei voida YS-ehdotuksen kannalta viitata em. jo 60-vuotiseen 

lainsäädäntömme nykytilaan. YS-ehdotuksen mukaan vakuusvelan pääomaa ei 

voitaisi jatkossakaan määrätä alennettavaksi. Sensijaan vakuusvelkoja 

saattaisi kyllä joutua odottamaan katteen kertymistä jonkin verran kauemmin 

kuin nykytilanteessa, minkä lisäksi YSL-ehdotus avaa mahdollisuuden alentaa 

tietyin edellytyksin luottokustannusten maksuvelvollisuutta vielä jäljellä 

olevan luottoajan osalta. 

 

Ne perustelut, jotka HE 1992:182:ssa tällä kohdalla (s. 119-120: jakso 4.3.2) 

esitetään tavallisen lainsäädäntöjärjestyksen tueksi, ovat mielestäni 

olennaisilta osin hyväksyttävissä. Katsonkin, että kyseiset ehdotetut 'ei-

positiiviset' muutokset vakuusvelkojien nykyasemaan ovat pikemminkin vain 

suhteellisen vähäistä oikeusaseman 'epämukavoitumista' kuin 

perustuslakijärjestystä vaativaa reaalihuononnusta. 

 

Sensijaan esityksen perusteluissa ei ole tällä kohtaa (= jakso 4.3.2, s. 119-

120) tai muuallakaan käsitelty lainsäädäntöjärjestys-kysymyksen kannalta sitä 

muutosehdotusta, joka sisältyy 34 §:ään, otsikkonaan "Uuden luoton 

etuoikeus". Tämän 34 §:n 1 momentti mahdollistaisi jälkikäteisen 

vakuusjärjestelyn, jossa vanha eli 

 

parempisijainen vakuusvelkoja voisi joutua väistymään samaan va-kuuskohteeseen 

perustettavan uuden (saneerausluoton) panttioikeuden tms. uuden 

esinevakuusoikeuden edessä. Ehdotetun 34 § 1 mom:n toinen lause pyrkii kyllä 

luomaan takeet sille, että tämä vakuus-etusijan 'pakkoalennus' ei 

"olennaisesti loukkaa" sivuutetuksi tulevan vakuusvelkojan saatavan reaalista 

toteutuvuutta. Se mitä perusteluissa (HE 1992:182 s. 84) on tällä kohtaa 

lähemmin lausuttu näiden takeiden riittävyydestä, vaikuttaa hieman 

optimistiselta, joskaan ei toki ehdottomasti ylioptimistiselta. Kuitenkin 

katson, että jos YSL-ehdotuksessa ylipäänsä on (minun ymmärtääkseni) joku 

kohta joka herättää melkoisia epäilyksiä HM 6.1 §:n kannalta, niin se on 

sanottu 34.1 §. 

 



 

Tosin ehdotettu 34.1 § on sinänsä järkevä ja pitäisikin toteuttaa.   
Jos sen nykymuodon katsottaisiin vaativan perustuslakijärjestystä, 
pitäisi   - jotta YSL:n voimaantulo 1.1.1993 ei vaarantuisi -   
lainkohdan sanamuotoa muuttaa vakuusvelkojan kannalta 
turvallisemmaksi. Tällöin olisi nähtävästi eliminoitava sanat "eikä 
olennaisesti loukkaa" (nehän sallinevat loukkauksen, joka on 
enemmän kuin "vähäinen" muttei aivan yllä "olennaisen" tasolle) ja 
korvattava ne ilmaisulla, joka osoittaisi, että mahdollisesti 
aiheutuva vähäinen heikennys ei olisi kielletty. 

 

 

4. Eräät velkojanoikeuksia nykyäänkin rajoittavat säännökset 

 

Lopuksi muutama vertaileva huomio eräistä jo nykyäänkin voimassa olevista 

säännöksistä, jollaisilla on katsottu voitavan rajoittaa tai viivyttää tai 

ehkäistäkin velkojan (sopimusperusteistenkin) oikeuksien toteutumista. 

 

Osamaksukauppalain 11 § (ja 2.2 §), kuluttajansuojalain 7:16 ja korkolain 11 § 

rajoittavat velkojan   - vieläpä ko. tilanteisiin täysin 'syyttömän' velkojan 

-   oikeutta käyttää kiistattomia laillisia velkojanoikeuksiaan, jos 

velallinen on joutunut maksuvaikeuksiin sairauden, työttömyyden tms. seikan 

takia. 

 

Nämä säännökset määrällisesti rajoittavat tai ajallisesti viivästyttävät 

(OsamKL 11 §: 4 kk; KulSL 7:16: ei kiinteää enimmäisrajaa) velkojan oikeuden 

toteuttamista. Säännökset eivät ole tiettävästi vaatineet 

perustuslakijärjestystä, ei edes vaikka niissä on kahden juurimainitun 

lainpaikan osalta kysymys esinevakuuden turvaamasta etuoikeutetusta 

velkojanoikeudesta velkojasta ja vaikka OsamKL 11 § säädettiin 

taannehtivaksikin. 

 

Varsin merkittävä näissä kysymyksissä on nähdäkseni OikTL 36 §: se on säädetty 

tavallisessa järjestyksessä ja on silti taannehtiva, vaikka siinä velkojan 

sopimusperusteista oikeutta voidaan sovitella määrällisesti 'alaspäin' ja 

periaatteessa jopa nollaan saakka. Ja onpa tämä 36 §:n puitteissa mahdollista 

myös vaikka kyseinen velkoja ei olisi syyllistynyt sopimusta tehtäessä tai sen 

jälkeenkään mihinkään moraalisesti tms. hylättävään menettelyyn, vaan oikeus-

toimen seuraamusten myöhemmän kohtuuttomuuden syynä olisivat oikeustoimen 

tekemisen (36 §:) "jälkeen vallinneet olosuhteet". 


