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palautumisessa ovat perusteiltaan erilaiset ja sen takia pesänhoitajan tuleekin tarkastella peräyttämistilanteita molempien lakien 
kannalta. Mekanismien tehokkuudella on merkitystä myös tilanteissa, joissa yhtiö ei ole vielä maksukyvytön, sillä kun legaaliset 
keinot oikeustoimien peräytymiseen ja varojen palautumiseen ovat tehokkaat, niillä on myös ennalta suojaavaa vaikutusta. 
Tutkielmassa on avattu, miksi termi ”peräyttäminen” ei ole osakeyhtiöoikeudellisten keinojen kohdalla hyvä ilmaisu, mutta olen 
kuitenkin tutkielman yhtenäisyyden kannalta käyttänyt sitä myös tarvittaessa niissä yhteyksissä. Oikeudenalojen ylittävän 
näkökulman lisäksi tutkielmassa tarkastellaan myös uutta maksukyvyttömyysdirektiiviä (2019/1023) ja sen ennaltaehkäisevään 
uudelleenjärjestelymenettelyyn liittyviä artikloita 17 ja 18. Artikla 17 sääntelee uuden ja väliaikaisen rahoituksen suojaamisesta 
takaisinsaannilta myöhemmässä maksukyvyttömyystilanteessa ja artikla 18 taas muiden uudelleenjärjestelyyn liittyvien liiketoimien 
suojaamisesta niin ikään myöhemmässä maksukyvyttömyystilanteessa. Direktiivillä voi olla merkittävää vaikutusta velkojansuojan 
tehokkuuden toteutumiseen oikeustoimien peräyttämiskysymyksissä jälkikonkurssissa, mikäli takaisinsaantimahdollisuudet 
mahdollisesti heikentyisivät implementoinnin myötä. Lisäksi yleisemmin velkojansuojan kannalta se saattaa myös vaikuttaa 
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1. Johdanto 
1.1. Tutkielman aihe ja näkökulmat 

 
Tutkielman teemana on velkojansuoja ja sen tehokkuus oikeustoimien peräytymisen ja varojen 

palautumisen tilanteissa velallisyhtiön konkurssissa. Tarkempana aiheena on takaisinsaannista 

konkurssipesään annetun lain (takaisinsaantilaki 26.4.1991/758) ja osakeyhtiölain (OYL 

21.7.2006/624) mukaisten keinojen perusteella toteutettaviin oikeustoimien peräytymiseen ja 

varojen palautumiseen kohdistuva arviointi velkojansuojan tehokkuuden toteutumisen 

näkökulmasta. Velkojien intressissä on saada konkurssipesään mahdollisimman paljon varoja 

palautettavaksi ja sitä kautta jaettavaksi jako-osuuksina velkojille. Tarkastelussa kyse ei ole 

niinkään näiden lakien tarjoamien mekanismien keskinäisestä tehokkuusvertailusta, vaan niiden 

tarkastelusta yhtenäisenä kokonaisuutena velkojansuojan kannalta. Näiden lakien mukaiset 

perusteet ja mekanismit oikeustoimien peräytymiseen ja varojen palautumiseen ovat erilaiset, 

joten niiden tarkastelu yhdessä luo velkojansuojan tehokkuuden arvioinnista laajemman ja 

mielenkiintoisemman kokonaisuuden. Ennakko-olettamuksena nimittäin näkisin, ettei 

velkojansuoja välttämättä toteudu riittävän tehokkaasti, jos oikeustoimien peräyttämisen ja 

varojen palautumisen mahdollisuutta pohditaan ja rajataan konkurssitilanteessa vain yhden lain 

eli yleensä takaisinsaantilain perusteella. 

 

Jo tässä kohtaa heti tutkielman alussa nostan esille sen, että termi peräyttäminen ei ole 

myöhemmin tarkemmin esitettävällä tavalla osakeyhtiölain keinojen osalta kovinkaan hyvä 

ilmaisu, sillä osakeyhtiölain säännösten mukaan tutkielman aiheena olevissa tilanteissa 

oikeustoimi ei olisi edes alkujakaan ollut pätevä velallisyhtiön ja vastapuolen välillä. 

Takaisinsaantilain soveltamisessa taas nimenomaan peräytetään muutoin pätevä ja sitova 

oikeustoimi. Saatan kuitenkin joissain yhteyksissä käyttää termiä peräyttäminen myös 

osakeyhtiölain keinoihin liittyvässä kontekstissa tutkielman yhtenäisyyden takia. Tämän lisäksi 

saatan käyttää osakeyhtiölain keinojen kohdalla myös yleisiä ilmaisuja saada takaisin tai 

takaisinsaanti, joilla ei näissä yhteyksissä sitten taas viitata takaisinsaantilain mukaiseen 

takaisinsaantiin. 

 

Teema on merkityksellinen, koska velkojansuojan tehokkuusmekanismi vaikuttaa ei ainoastaan 

konkurssissa vaan myös ennakollisesti ohjaamalla yhtiöiden liiketoimintapäätöksien 

lainmukaisuutta. Velkojien tuottovaatimus korreloi tunnetusti luottoriskiä. Kun luottoriski 

pienenee, velkojien tuottovaatimukset sekä sopimuskustannukset vähenevät. Mitä tehokkaampi 
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legaalinen velkojansuoja on, sitä vähemmän velkojien tarvitsee käyttää resursseja luottoriskinsä 

minimointiin sopimusperusteisesti. Siten velkojansuojan legaalinen tehokkuus ja tehokkuuden 

ennustettavuus vähentävät vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen kustannuksia. Kun rahoituksen 

kustannukset vähenevät, yhtiöt voivat käyttää enemmän varoja liiketoimintansa harjoittamiseen. 

Näin teemalla on myös yhteiskunnallinen kontekstinsa. 

 

Kuten tutkielman otsikosta ilmenee, tutkielma ei kuitenkaan rajoitu pelkästään tämän hetkisen 

tilanteen ja voimassa olevan oikeuden eli de lege lata -arviointiin. Velkojansuojan tehokkuuden 

näkökulmasta tarkastellaan edellä mainittujen säädösten perusteella toteutettavien oikeustoimien 

peräytymisen ja varojen palautumisen suhdetta uuteen EU:n maksukyvyttömyysdirektiiviin 

(2019/1023),1 joka pitäisi implementoida pääsääntöisesti jo 17.7.2021 mennessä. Tämän hetkisen 

oikeusministeriön täytäntöönpanohankkeen tietojen mukaan Suomi tulee tarvitsemaan tähän 

vuoden lisäaikaa. Näin ollen direktiivi tulisi olla implementoituna 17.7.2022 mennessä. Muun 

ohella maksukyvyttömyysdirektiivi sääntelee ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista 

puitteista ja toimenpiteistä insolvenssimenettelyjen tehostamiseksi. Vaikka tarkastelu 

tutkielmassa nimenomaan kohdistuu direktiivin uudelleenjärjestelyä koskevaan osioon, kutsun 

direktiiviä kuitenkin oikeusministeriön täytäntöönpanohankkeen mukaisesti 

maksukyvyttömyysdirektiiviksi enkä uudelleenjärjestelydirektiiviksi. Käytän myös lyhyempää 

ilmaisua ”direktiivi” sopivissa yhteyksissä. Maksukyvyttömyysdirektiivistä tarkemman 

tarkastelun kohteena ennakoivaan uudelleenjärjestelyyn liittyen ovat artiklat 17 ja 18. Ne 

sääntelevät uuden ja väliaikaisen rahoituksen sekä muiden uudelleenjärjestelyyn liittyvien 

liiketoimien suojaamisesta takaisinsaannilta myöhemmässä maksukyvyttömyystilanteessa.  

 

Vielä ei ole varmuutta, miten direktiivin uudelleenjärjestelyä koskevat puitteet tullaan 

implementoimaan Suomessa. Mahdollista olisi sinänsä joko luoda kokonaan uusi ennakoiva 

insolvenssimenettely tai sisällyttää se jo olemassa olevaan menettelyyn. Vahvempi olettamus on 

kuitenkin sen vaihtoehdon kannalla, että täytäntöönpanohankkeen myötä direktiivin säännökset 

tultaisiin liittämään yrityssaneerausmenettelyä koskevan sääntelyn yhteyteen yrityssaneeraus- ja 

velkajärjestelylainsäädännön ollessa muutoinkin uudistushankkeen kohteena. Oikeusministeriö 

 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1023, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, 

ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, veloista vapauttamisesta ja elinkeinotoiminnan 

harjoittamiskiellosta sekä toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista 

koskevien menettelyjen tehostamiseksi ja direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta (direktiivi 

uudelleenjärjestelystä ja maksukyvyttömyydestä). 
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käyttääkin ennakoivasta uudelleenjärjestelystä myös ilmaisua varhaisen vaiheen saneeraus. 

Maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpano ja yrityssaneeraus- ja 

velkajärjestelylainsäädännön uudistaminen ovatkin oikeusministeriössä yhteisen hankkeen alla.2 

Oikeustoimien peräytymisen ja varojen palautumisen tarkastelutilanne suhteessa direktiiviin 

onkin tavallaan jälkikonkurssi. Niin takaisinsaantiperusteet kuin laajemmassa merkityksessä 

oikeustoimien peräytymisen perusteet ovat kuitenkin samat tavallisessa konkurssissa ja 

jälkikonkurssissakin, joten velkojansuojan tehokkuutta koskevassa arvioinnissa oikeustoimien 

peräytymisen ja varojen palautumisen tilanteissa ei tehdä erottelua jälkikonkurssin ja niin sanotun 

tavallisen eli ilman edeltävää insolvenssimenettelyä alkaneen konkurssin välillä.  

 

Juuri ennaltaehkäisevien elementtien johdosta direktiivillä voi olla huomattavaa merkitystä 

velkojansuojan tehokkuudelle niin exante kuin expost. Tulee kuitenkin olemaan erittäin 

mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan direktiivi vaikuttaa. Toisin sanoen lisääkö vai vähentääkö 

se velkojien luottoriskin sisältöä.  Jos riski velan leikkaamisesta velallisen toiminnan jatkuessa 

going concern tilassa kasvaa, niin se voi lisätä velkojien intressiä vaatia vakuuksia tai muulla 

tavalla varautumista velan leikkaamisesta tai muusta järjestelystä mahdollisesti seuraavaan 

luottotappioon. Lisäksi etenkin, jos oikeustoimien peräyttämismahdollisuudet heikentyvät 

direktiivin myötä jälkikonkurssissa, voi se vaikuttaa merkittävästi velkojansuojan tehokkaaseen 

toteutumiseen. 

 

Käsittelyn kohteeksi valikoitui oikeustoimien peräytymisen ja varojen palautumisen osalta juuri 

konkurssi eikä yrityssaneeraus, johtuen osaltaan ainakin edellä mainitusta olettamuksesta, että 

uudelleenjärjestelyä koskevat puitteet tultaisiin panemaan täytäntöön nimenomaan 

saneerausmenettelyn yhteyteen. Tältä osin on selkeämpää tutkielman kannalta pysytellä täysin 

omassa insolvenssimenettelyssään eli konkurssissa. Myös saneerausmenettelyyn liittyvä 

takaisinsaantisääntely on myös yhtenevä konkurssitilanteisiin liittyvän takaisinsaantilain kanssa. 

Yrityksen saneerauksesta annetun lain (YSL 25.1.1993/479) 35 §:n mukaan nimittäin 

”oikeustoimi, joka voisi peräytyä, jos saneerausmenettelyn sijasta olisi haettu konkurssia, voidaan 

peräyttää saneerausmenettelyn yhteydessä vastaavin perustein kuin takaisinsaannissa 

konkurssipesään annetussa laissa säädetään.” Riippuen toki direktiivin täytäntöönpanotavasta, 

mutta näen mahdollisuuden ristiriitaisuuden syntymiselle, jos mahdollisesti 

yrityssaneerausmenettelyn yhteyteen implementoitavat artiklat suojaavat 

 
2 OM018:00/2020 Säädösvalmistelu. 
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uudelleenjärjestelymenettelyn aikaiselta takaisinsaannilta samalla YSL 16 ja 35 §:n nimenomaan 

mahdollistaen oikeustoimen peräyttämisen yrityssaneerauksessa.  

 

Tutkielma sisältää yllä mainitun tavoin sekä oikeudenalojen rajat ylittävän että EU-oikeudellisen 

näkökulman. Tutkielman aiheessa yhdistyy lisäksi kaksi kiintoisaa oikeudellista ilmiötä, 

oikeustoimien peräytyminen ja velkojansuoja exante ja expost. Lisäksi, koska olettamukseni on, 

että uusi maksukyvyttömyysdirektiivi on uusien eurooppalaisien insolvenssioikeudellisten 

tavoitteidensa kautta suhteellisen velallisystävällinen, muodostui kiinnostus tarkastella sitä 

nimenomaan velkojansuojan toteutumisen näkökulmasta.  

 

Tutkimus on ajankohtainen erityisesti uuden maksukyvyttömyysdirektiivin, mutta myös 

koronapandemian aiheuttaman taloustilanteen vuoksi. Tällaisessakin taloustilanteessa velkojille 

on kuitenkin tärkeää, että heidän omaisuudensuojansa säilyy mahdollisen kattavana 

insolvenssitilanteissakin. Tutkielman kysymyksenasettelujen nimenomaan keskittyessä 

kotimaiseen lainsäädäntöön ja sitä varten läpikäytävien oikeussäännösten ja muun materiaalin 

ollessa jo muutenkin suhteellisen laajaa, ei tutkielmaan mahtunut mukaan kansainvälistä 

vertailua. Jos mukaan olisi otettu ulkomaista lainsäädäntöä, olisi tutkielman tyyli muuttunut 

itsessään jo oikeusvertailevaksi. Toki tehokkuusnäkökulmaa olisi voitu myös lähestyä 

vertaamalla lainsäädäntöämme muiden maiden lainsäädäntöön, mutta se ei ollut tämän tutkielman 

tarkoitus. Muutenkin Suomen takaisinsaantisääntely vastaa pitkältä Ruotsin, Norjan ja Tanskan 

sääntelyä sen perustuessa yhteispohjoismaalaiseen lainsäädäntöön.3 

 

1.2. Tutkimuskysymykset 
 

Tutkielma jakaantuu kahteen eri tutkimuskysymykseen, joista ensimmäinen on esikysymyksenä 

edellytyksenä vastauksen löytämiseksi jälkimmäiseen.  

 

Tutkielman tarkoituksena on siten ensin tutkia ja pohtia seuraavaa kysymystä; toimiiko 

konkurssitilanteissa nykyinen oikeustoimien peräytymisen ja varojen palautumisen mekanismi 

riittävän tehokkaasti yhdessä konkurssitakaisinsaannin ja osakeyhtiöoikeuden keinot huomioon 

ottaen velkojansuojaa arvioitaessa? Eli toteutuuko tällä hetkellä näiden keinojen valossa 

 
3 Tuomisto 2006, s. 259.  
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velkojansuoja riittävän kattavasti ja pääsevätkö velkojat riittävän tehokkaalla tavalla oikeuksiinsa 

ja intresseihinsä? 

 

Jatkokysymyksessä pyritään löytämään vastaus siihen, tuoko uusi maksukyvyttömyysdirektiivi 

tähän nykytilaan verrattuna velkojansuojan toteutumisen tehokkuuteen jotain uutta? Tähän 

liittyen arvioidaan, heikentääkö direktiivi mahdollisesti velkojansuojaa ollessaan liian 

velallisystävällinen vai toteutuuko velkojansuoja riittävän tehokkaasti direktiivin myötä? Kuten 

sanottua, direktiivin implementoinnilla voi olla huomattavaa merkitystä velkojansuojan 

tehokkuudelle ja siten myös velkojien luottoriskin hallinnoinnin kustannuksille ja tehokkuudelle. 

 

Tiivistettynä kysymyksenasetteluun liittyen voidaan vielä toistamiseen todeta, että jotta 

velkojansuojan tehokkuuden toteutumista tutkielman aiheeseen liittyvissä tilanteissa voitaisiin 

arvioida uuden maksukyvyttömyysdirektiivin suhteen, on ensin arvioitava vallitsevaa oikeustilaa. 

 

1.3. Rajaukset 
 

Tutkielman näkökulman rajauksena ovat tilanteet, joissa oikeustoimien peräyttämistä vaaditaan 

vasta itse konkurssimenettelyn alettua, eikä sellaiset, joissa kanteita on mahdollisesti nostettu jo 

aiemmassa insolvenssimenettelyssä kuten yrityssaneerauksen aikana ja pesä olisi sitten näiden 

ajamista jatkanut. 

 

Rajaan tutkielmasta ensinnäkin kokonaan pois rikosoikeudellisen näkökulman tarkastelun. 

Tutkielmassa ei siten oteta kantaa oikeustoimien peräytymisen ja varojen palautumisen taustalla 

mahdollisesti olevaan rikosoikeudelliseen menettelyyn velallisen rikosten muodossa ja siten ei 

myöskään siviilioikeudellisen vahingonkorvauksen vaatimiseen rikosasian oikeudenkäynnin 

yhteydessä.  

 

Tutkielman ensin arvioidessa velkojansuojan tehokkuuden toteutumista de lege lata -

näkökulmasta oikeustoimien peräyttämisen ja varojen palautumisen tilanteissa velallisyhtiön 

konkurssissa, on arviointiin mukaan otettavan säännösten ja materiaalin oltava kohtalaisen laajaa, 

jotta mahdollisimman kattava kokonaisarvio voidaan onnistuneesti tehdä. Ottaen huomioon 

tarkastelun kohdistuvan nimenomaan osakeyhtiömuotoisen yrityksen konkurssiin ja sen, minkä 

tyyliset oikeustoimet ovat yleensä tyypillisiä tutkimuksen piiriin kuuluvissa tapauksissa sekä 

uuden maksukyvyttömyysdirektiivin uudelleenjärjestelysääntelyn ja siihen liittyvän tarkoituksen, 
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rajaan takaisinsaantilain mukaisten takaisinsaantiperusteiden osalta käsittelyn kohdistuvan vain 5 

§:n yleiseen takaisinsaantiperusteeseen, 6 §:n lahjanluontoisen sopimuksen peräytymiseen, 10 §:n 

velan maksun peräytymiseen ja 14 §:n vakuuden peräytymiseen. 

 

Rajaan siten käsittelystä pois myös takaisinsaantilain 19 §:n mukaiset kolmannen asettaman 

vakuuden tilanteet ja siihen liittyvän 21 §:n sääntelemän vakuuden palauttamisen ja vekseli- ja 

shekkivelallisen korvausvastuun. 

 

Osakeyhtiöoikeuden puolelta keskitän käsittelyn osakeyhtiölain mukaiseen ja tutkielman aiheen 

myötä tarkemmin juuri osakeyhtiölain vastaiseen varojen käyttöön ja varojenjakoon liittyviin 

OYL:n kohtiin eli 13 lukuun ja erityisesti kyseisen luvun pykäliin 1 (1 ja 3 momentit), 2 ja 4. 

Lisäksi käsittelen 6 luvun 28 §:n edustajan toimien sitovuutta ja sivuan tarkoituksenmukaisessa 

yhteydessä OYL 22 lukua yhtiön johdon vahingonkorvausvelvollisuuden osalta. En kuitenkaan 

käsittele vahingonkorvausta tai sen perusteita laajemmin sen muodostaen itsessään liian laajan ja 

monihaaraisen kokonaisuuden. Johtuen myös takaisinsaantilain käsittelyn rajauksesta, en 

käsittele osakeyhtiöoikeudenkaan puolelta OYL 13 luvun 8 §:n sääntelemää lahjan antamista. 

 

Konkurssilain puolelta läheisesti takaisinsaantiin liittyen relevantti lainkohta on 5 luvun 1 § eli 

sääntely konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta. Lisäksi konkurssioikeudellisesta 

näkökulmasta mielenkiintoista olisi ollut ottaa mukaan tarkasteluun myös konkurssilain 5 luvun 

11 §:n mukaisen keinotekoisen varallisuusjärjestelyn syrjäytyminen, mutta sen myötä tutkielma 

olisi muodostunut liian laajaksi. Yleisesti ottaen tutkielma keskittyy tavallisten velkojien 

velkojansuojan näkökulmaan, sillä vakuusvelkojilla ei ole samanlaista suojan tarvetta 

etuoikeusasemansa vuoksi. 

 

Maksukyvyttömyysdirektiivin osalta käsittely keskittyy sen uudelleenjärjestelyä koskevaan 

osioon ja sen osalta artikloihin 17 ja 18 sekä niitä koskeviin direktiivin resitaaleihin. 

 

1.4. Metodit 
 

Tutkielma on pääosin lainopillinen, mutta siinä on myös oikeustaloustieteellistä ja de lege ferenda 

-tutkimuksen4 vivahteita. Jotta konkurssitakaisinsaannin ja osakeyhtiöoikeuden tarjoamia 

oikeustoimien peräytymisen ja varojen palautumisen mahdollistavia mekanismeja ja sitä myötä 

 
4 Linna 1987, s. 9. 
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niiden tehokkuutta velkojansuojan kannalta voidaan arvioida, vaatii se ensin lainopin mukaista 

voimassa olevan oikeuden tulkintaa ja systematisointia.5 Tämän suhteen tutkimuksen näkemys 

on normatiivinen, eikä kantaa siten oteta siihen, miten voimassa oleva oikeus toteutuu 

käytännössä.6 Tarkastelu pohjautuu siten vain siihen, millaiset mahdollisuudet oikeustoimien 

peräyttämiseen voimassa oleva oikeus sellaisenaan antaa huomioiden takaisinsaantilain ja 

osakeyhtiölain sääntelyn. Toki tutkielmassa on huomioitu muutamia oikeustapauksia, mutta 

oikeuskäytäntöä ei muutoin olla lähdetty erikseen tarkastelemaan. Itse tehokkuusarviointi taas on 

enemmänkin oikeustaloustieteellistä, kun oikeustaloustieteen katsotaan arvioivan oikeusnormien 

vaikutusta.7 Oikeustaloustiede voidaan nähdä oikeusnormien taloudellisena analyysinä ja 

erityisesti normatiivinen oikeustaloustiede lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuden ja sen 

kehittämistarpeiden kriittisenä analysointina taloustieteellisin apuvälinein.8 

Oikeustaloustieteellistä tehokkuusnäkökulmaa hyödyntäen pyritäänkin siten selvittämään tämän 

hetkisen voimassa olevan oikeuden osalta tutkielmaan valittujen mekanismien kokonaisuudesta 

rakentuva tehokkuus velkojansuojan kannalta. Yksinkertaistettuna velkojansuoja on tehokasta, 

kun sen on mahdollista toteutua tehokkaasti.  

 

Näen tehokkuusarvioinnin tutkielmassa kohdistuvan sekä oikeudelliseen että taloudelliseen 

tehokkuuteen. Eli kyse on siitä, ovatko olemassa olevat tutkielman kohteena olevat oikeudelliset 

mekanismit kokonaisuutena arvioiden riittäviä velkojille oikeuksiinsa ja intresseihinsä 

pääsemiseksi ja saadaanko näiden avulla riittävän laajasti peräytettyä velallisen tekemiä velkojille 

vahingollisia oikeustoimia ja palautettua konkurssipesään varoja, jotka sitten jaetaan myöhemmin 

velkojille. Oikeustaloustieteellistä argumentaatiota käytetään siis tavallaan apuvälineenä 

voimassa olevan lain tulkinnassa.9 Vaikka arvioinkin tehokkuuden toteutumista, en kuitenkaan 

lopputulemana tule suoraan esittämään, pitäisikö jotain lainsäädännössämme muuttaa ja siten 

katsonkin, että tämän osalta kyse ei ole varsinaisesti de lege ferenda -näkemyksen esittämisestä. 

Toisaalta Timonen onkin todennut, että lainopin ja de lege ferenda -tutkimuksen välinen raja on 

osaksi liudennettava ja osaksi hävitettävä, jotta säädännäistä oikeutta koskeva 

oikeustaloustieteellinen tutkimus olisi mahdollista.10  

 
5 Aarnio 1997, s. 40–44, Hirvonen 2011, s. 21–26 ja Linna 1987, s. 1. Linna on myös todennut, että de lege 

ferenda -tutkimuksen perustaksi tarvitaan ensin laaja tietopohja voimassa olevasta oikeudesta. Ks. Linna 

1987, s. 10. 
6 Ks. Hupli 2006, s. 5. 
7 Häyhä 1996, s. 160.  
8 Kanniainen – Määttä – Timonen 1996, s. 11-12.  
9 Kanniainen – Määttä – Timonen 1996, s. 13.  
10 Timonen 1996, s. 130.  
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Yllä mainitulla oikeudellisella tehokkuudella tarkoitan siis arviointia siitä lähtökohdasta, 

tarjoavatko tutkimuksen kohteena olevat säädökset riittävät mekanismit velkojille heidän 

toteuttaakseen intressejään ja päästäkseen oikeuksiinsa. Kyse on siis sekä siitä, antavatko 

säädökset itsessään riittävissä määrin mahdollisuuksia oikeustoimien peräyttämiselle ja varojen 

palautumiselle sekä näiden prosessuaalisesta toteuttamisesta. Toki velkojansuojan vastapuolella 

on aina velallisen ja etenkin sivullisten oikeudet ja intressit, joten peräyttämismahdollisuuksien 

riittävyyden objektiivisessa arvioinnissa on otettava myös nämä huomioon.11 Prosessuaalinen 

toteuttaminen taas näkyy oikeudellisessa tehokkuudessa nähdäkseni siten, millä tavoin 

oikeustoimen peräyttäminen ja varojen palautuminen konkreettisesti tapahtuvat. Eli oikeudellista 

tehokkuutta analysoidaan seuraavilla kriteereillä; millaisilla perusteilla peräyttäminen on 

mahdollista, mitä toteennäytettäviä seikkoja ne soveltuakseen vaativat, miltä aikaväliltä 

peräyttäminen on mahdollista, mitkä ovat määräajat kanteen nostamiselle, millainen kanne on 

nostettava tai muuten peräyttämistä vaadittava, kuka kanteen saa nostaa, mikä on 

palautusvelvollisuuden laajuus ja kuinka riskialtis prosessi itsessään varojen palauttamiseksi 

muutenkin on.  

 

Taloudellinen tehokkuus on sinänsä helpommin ymmärrettävissä oleva termi sen yleensä 

liittyessä kuitenkin jollain tavalla rahaan ja sitä ympäröiviin tekijöihin. Taloudellinen tehokkuus 

voidaan nähdä työvälineenä, jonka avulla oikeusjärjestystä oikeustaloustieteen mukaan 

mitataan.12 Tässä tutkielmassa taloudellinen ja oikeudellinen tehokkuus menevät siinä mielessä 

kuitenkin ristiin ja kulkevat käsi kädessä, kun taloudellisenkin tehokkuuden kannalta keskeisenä 

kysymyksenä on, saadaanko tutkielman kohteena olevien säädösten keinojen perusteella 

vahingollisia oikeustoimia peräytettyä riittävän laajasti ja sitä kautta palautettua konkurssipesään 

mahdollisimman paljon varoja, jotta velkojat saisivat mahdollisimman suuret jako-osuudet 

itselleen. Taloudellista ja oikeudellista tehokkuutta ei siten voikaan täysin erottaa toisistaan tässä 

tutkielmassa. Taloudellisen tehokkuuden mittapuuna arvioinnissa on siten jako-osuuden 

maksimointi velkojaa kohden. Oikeudellisen tehokkuuden toteutumisen myötä pitäisi myös 

päästä mahdollisen hyvään taloudelliseen tehokkuuteen. Molempien kannalta sen paremmin 

tehokkuus toteutuu, mitä laajemmat mahdollisuudet oikeustoimien peräyttämiselle on. Lisäksi 

 
11 Mielenkiintoinen kysymys olisi myös sen esittäminen, ovatko tehokkuus ja oikeudenmukaisuus 

mahdollisesti toistensa kanssa ristiriidassa? Ks. Kanniainen – Määttä – Timonen 1996, s. 11-14. 
12 Häyhä 1996, s. 160. 
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taloudellisen tehokkuuden kannalta toki merkityksellistä on myös se, mitä oikeuksiinsa 

pääseminen velkojille kustantaa.13 

 

Oikeustaloustieteellinen analyysi ja arviointi voi olla arvottavaa tai kuvailevaa. ”Arvottavan 

lähestymistavan mukaan oikeusjärjestyksen avulla tulee pyrkiä mahdollisimman tehokkaisiin 

lopputulemiin. Oikeusnormeja ja niistä joko tuomioistuimessa tai lainopissa tehtyjä tulkintoja 

arvostellaan sen mukaan kuinka hyvin/huonosti ne edistävät oikeustaloustieteen kriteereiden 

mukaan määriteltyä taloudellista tehokkuutta.”14 Tulkitsen siis, että lainopillisin menetelmin 

selvitetään, millainen voimassa oleva oikeus on ja oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta taas 

arvioidaan, onko se velkojien kannalta tehokasta. Tutkielmaan ei kuitenkaan tehokkuuden 

arvioimisen pohjaksi ole kerätty mitään empiiristä aineistoa tai tuloksia, joten johtopäätöksien 

osalta kyse onkin ehkä lähinnä niin sanotusta eräänlaisesta politiikka-argumentista, ilman de lege 

ferenda -ehdotusta. Timonen on nimittäin nähnyt, että kyse on enemmänkin politiikka-

argumentista, jos taloudellinen argumentaatio todetaan yleisluonteiseksi ja 

suuntaviivanomaiseksi eikä niinkään varsinaisesti taloustieteeseen perustuvaksi 

argumentaatioksi. Hän on myös todennut, että tällaisen argumentin voi esittää ilman empiiristä 

tietoakin, mutta täytyy huomioida, että sekä sen esittäjän ja sen lukijan täytyy olla tietoisia siitä, 

että kyse on vain politiikka-argumentista.15 Velkojansuojalle ja sen tehokkuudelle niiden 

käsitteiden laajuuden vuoksi ei välttämättä tällaista täsmällistä empiiristä sisältöä edes pystyttäisi 

kattavasti löytämään. Tästä syystä katson, että itse tutkimuskysymys tehokkuuteen liittyen on 

oikeustaloustieteellinen, mutta johtopäätöksiin eli niin sanotun politiikka-argumentin 

esittämiseen päästään tavallaan kuitenkin lainopillisin menetelmin. Kuitenkin näen myös, ettei 

tutkielman kysymyksenasettelun kannalta riittäisi pelkkä lainopillinen näkökulma. 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli niin sanottuun esikysymykseen kohdistuva arviointi on 

voimassa olevan oikeuden systematisointia ja tulkintaa oikeustaloustieteellisellä vireellä. 

Jälkimmäisen tutkimuskysymyksen osalta kysymys siitä, tuoko uusi maksukyvyttömyysdirektiivi 

jotain uutta de lege lata -tilanteeseen tai muuttaako se velkojansuojan toteutumisen tehokkuutta 

tai tehottomuutta voidaan taas nähdä osittain de lege ferenda -arviointina. Kuitenkaan 

 
13 Kanniainen, Määttä ja Timonen ovat puhuneet jälkikäteisistä transaktiokustannuksista ja jakaneet nämä 

vielä järjestelmäkustannuksiin ja täytäntöönpanokustannuksiin. Ks. Kanniainen – Määttä – Timonen 1996, s. 

27.  
14 Häyhä 1996, s. 162. 
15 Timonen 1996, s. 150. 
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perinteisestä de lege ferenda -näkökulmasta ei ehdoteta muutoksia voimassa olevaan oikeuteen,16 

vaan arvioidaan miten direktiivin implementointi vaikuttaa tämän hetkiseen de lege lata 

tilanteeseen.  

 

Tutkimukseen haasteellisuutta tuo se seikka, että vaikka uusi maksukyvyttömyysdirektiivi on 

harmonisoitavaa EU-lainsäädäntöä, sitä ei ole vielä kuitenkaan implementoitu Suomeen. Eli kun 

se ei ole vielä voimassa olevaa oikeutta, ei sen tarkastelu siten voisi periaatteessa olla lainopillista 

de lege lata -näkökulmasta. Siten tavallaan, kun voimassa olevaa oikeutta direktiiviin liittyen ei 

vielä ole, voitaisiin siihen liittyvän tarkastelunäkökulman ja arvioinnin olevan de lege ferenda -

lähtöistä. Mutta kuten todettu, kun tutkielmassa ei kuitenkaan ehdoteta direktiiveihin kohdistuvan 

de lege ferenda -tutkimukselle tyypillisesti, miten direktiivi pitäisi implementoida, häviää 

mielestäni samalla myös de lege ferenda -näkökulman tarkoitus. Näenkin siis, että direktiivin 

puitteita analysoidaan enemmänkin lainopillisin menetelmin, vaikkakaan direktiivi ei 

oikeusjärjestyksessämme ole vielä voimassa. Toki tässä jälkimmäisessäkin 

tutkimuskysymyksessä on edelleen oikeustaloustieteellinen vire, kun kysymyksenasettelu 

perustuu edelleen velkojansuojan tehokkuuden toteutumiseen.  

 

Etenkään, kun ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyvää tehokkuusvertailua ei tehdä kahden 

mekanismin välillä, vaan niiden toimivuutta arvioidaan yhtenäisenä kokonaisuutena, on 

kokonaisarvio sen osalta toki osittain varsin subjektiivinen näkökulma, vaikka mekanismeja 

muutoin tarkastellaankin täysin objektiivisin perustein. Helpompi tie jälkimmäisen 

tutkimuskysymyksen arviointiin olisi toki ollut esittää yleisluontoisesti mihinkään kantaa 

ottamatta millainen de lege lata -tilanne vallitsee nyt ja tutkia, tuoko uusi 

maksukyvyttömyysdirektiivi näissä tilanteissa velkojansuojaan jotain muutoksia. Halusin 

kuitenkin ottaa tutkielmaan mukaan mekanismien tehokkuusarvioinnin lisätäkseni tarkasteltavia 

näkökulmia. Muutoinkin näen, että de lege lata -tilanteen arviointi suhteessa uuteen 

maksukyvyttömyysdirektiiviin on tutkielman kannalta rikkaampaa, kun ensin aloitetaan siitä 

lähtökohdasta, onko tämän hetkinen tilanne ylipäätään tehokasta velkojansuojan kannalta. Kun 

oikeustaloustiede taas ottaa annettuna oikeusnormien sisällön ja systematisoinnin, se pystyy sitä 

myötä esittämään oikeusnormeille kysymyksen niiden ulkopuoliselta perustalta. Tämän takia 

oikeustaloustieteellinen näkökulma voikin olla mielekäs ratkaisu, kuten tässä, mikäli pelkkä 

oikeusnormien tulkinta ja säännösten systematisointi tehtävänasetteluna tuntuu 

 
16 Linna 1987, s. 10–11.  
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riittämättömältä.17 Lainoppi toimii siis tutkielman ensisijaisena metodina oikeustaloustieteellisen 

arvioinnin sitä tukien ja vieden näkökulman yhteyskunnallisesti hieman syvemmälle. 

 

 

1.5. Insolvenssi- ja osakeyhtiöoikeuden välinen liityntä 
 

Osakeyhtiön konkurssissa myös yhtiöoikeudellisilla näkökulmilla on tärkeä asema. Kuten 

esitetty, konkurssivelallisen tekemien oikeustoimien peräyttäminen ja sitä myötä varojen 

palautuminen konkurssipesään ei ole siis sidottu vain insolvenssioikeuden ja tarkemmin ottaen 

vain takaisinsaantilain perusteella tehtäviin takaisinsaantivaatimuksiin. Yhtiön konkurssissa 

konkurssipesä voi turvautua myös osakeyhtiöoikeudellisiin keinoihin oikeustoimien 

takaisinsaannissa ja varojen palauttamisvaatimuksissa, mikäli vaan niihin vetoamisen 

edellytykset ovat käsillä. Näin ollen velkojansuojan mahdollisimman kattavan ja tehokkaan 

toteutumisen kannalta pesänhoitajan on tärkeää kartoittaa kaikki mahdollisuudet varojen 

palauttamiseksi konkurssipesään. Peräytymis- ja palautumismahdollisuuksia ei saa etsiä vain 

takaisinsaantilain ja sen mahdollistavien kriteereiden perusteella, vaan velallisyhtiön 

liiketoimintaa ja tehtyjen toimien luonnetta on arvioita myös osakeyhtiöoikeuden näkökulmasta. 

Pesänhoitaja on kuitenkin yleensä se, joka kattavan velallisselvityksen myötä on parhaiten selvillä 

velallisyhtiön aiemmasta toiminnasta. Toki myös jollain tietyllä velkojalla tai velkojilla voi olla 

erittäin arvokasta tietoa, mitä pesänhoitaja ei huomaa edes etsiä.18 Toisin päin käännettynä 

Immonen ja Villa ovat myös esimerkiksi todenneet, että niin ikään ”[o]sakeyhtiömaailma ei 

rajaudu vain yhtiöoikeudellisiin tulkintoihin; yllätysten hallitsemiseksi liiketoimintapäätöksissä 

on kiinnitettävä huomiota laajempaan kokonaisuuteen” ja että problematiikka laittoman 

varojenjaon osalta kietoutuu monipuolisesti myös takaisinsaantilain mukaisiin tilanteisiin.19 

 

Lisäksi oikeudenalojen välisten liittymien yhteydessä on korostettava, että konkurssin ollessa 

nimenomaan aineellista oikeutta toteuttavaa oikeudellista täytäntöönpanomenettelyä, jossa 

tuomioistuimen rooli on välttämätöntä, on myös prosessioikeuden säännöillä ja periaatteilla niin 

ikään luonnollisesti erittäin olennainen liityntä täytäntöönpanon ollessa osa prosessioikeutta.20 

Myös oikeustoimien peräyttämistä ja varojen palauttamista vaaditaan viime kädessä 

tuomioistuimessa, mikäli vastapuoli ei suostu sovinnolliseen varojen palauttamiseen. 

 
17 Häyhä 1996, s. 160. 
18 Nenonen 2004, s. 81 ja 133–134. 
19 Immonen – Villa 2019, s. 23 ja 116. 
20 Könkkölä – Linna 2013, s. 1–2. 
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1.6. Tutkielman rakenne 
 

Tutkielman ensimmäisessä pääluvussa eli toisessa luvussa avataan lyhyesti tutkielman teemaa 

tukevalta kannalta konkurssin tarkoitusta ja velkojansuojan tehokkuuden merkitystä. 

Kolmannessa ja neljännessä luvussa käsitellään konkurssitakaisinsaannin ja osakeyhtiöoikeuden 

mekanismien valossa tämän hetkistä tilannetta velkojansuojan tehokkuuden toteutumisen osalta 

oikeustoimien peräytymisen ja varojen palautumisen tilanteissa konkurssissa. Viidennessä 

luvussa vedetään yhteen kolmannessa ja neljännessä luvuissa tehtyä arviointia. Kuudennessa 

luvussa avataan uuden maksukyvyttömyysdirektiivin tarkoitusta ja käydään läpi sen relevantit 

kohdat tutkielman kannalta. Seitsemännessä luvussa päästään jälkimmäisen tutkimuskysymyksen 

tarkasteluun sen arvioidessa konkurssi- ja osakeyhtiöoikeuden mukaisten keinojen perusteella 

tapahtuvien oikeustoimien peräytymisen ja varojen palautumisen suhdetta uuteen 

maksukyvyttömyysdirektiiviin velkojansuojan tehokkuuden toteutumisen näkökulmasta. 

Tutkielman luonnollisen rakenteen mukaisesti viimeisessä luvussa eli johtopäätöksissä esitetään 

perustellut kannanotot tutkimuskysymyksiin.  

 

Oikeustoimien sekä muiden määräämistoimien peräyttämisperusteita sekä varojen 

palautumiskriteereitä ei ole tutkielmassa tarkoituskaan käydä täydellisesti perehtyen läpi, vaan 

arvioida velkojansuojan tehokkuuden toteutumisen mahdollisuutta laajemmin voimassa olevan 

oikeuden puitteissa. Vaikkakaan jokaiseen käsiteltävään peräyttämis- ja varojen 

palautumisperusteeseen ja niiden konkreettiseen soveltamiseen ei ole mahdollista syventyä niin 

perusteellisesti, antaa niiden kriteereiden läpi käyminen jo riittävän kuvan voimassa olevan 

lainsäädännön mahdollistavista keinoista velkojansuojan tehokkuuden toteutumisen kannalta. 

 

2. Konkurssin tarkoitus ja velkojansuojan merkitys 
2.1. Konkurssin tarkoitus ja tavoitteet 

 
Konkurssi on yleistäytäntöönpanomuotoinen likvidaatiomenettely, joka konkurssilain 1 luvun 1 

§:n 2 momentin mukaisesti koskee velallisen kaikkia velkoja ja jossa velallisen koko omaisuus 

käytetään konkurssisaatavien maksuun. Velallisyhtiön konkurssin keskeisenä tarkoituksena on 

Linnaa ja Könkkölää lainaten ”maksukyvyttömäksi todetun yrityksen toiminnan lopettaminen ja 
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jäljellä olevan varallisuuden arvon jakaminen velkojien kesken”.21 Konkurssi 

yleistäytäntöönpanona vähentää myös velkojien välistä kilpailua sen pyrkiessä 

oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen varojen jakamiseen velkojien kesken tilanteessa, jossa 

velallisen omaisuus ei riitä kaikkien saatavien tyydyttämiseen.22 Mikäli konkurssipesä jatkaa 

konkurssivelallisen liiketoimintaa, on toiminnassa yleensä kyse arvon säilyttämisestä tai jäljellä 

olevien resurssien hyödyntämisestä velkojien etujen mukaisesti siten, että jako-osuudet parhaassa 

tilanteessa kasvavat.23 

 

Etenkin esimerkiksi perheyrittäjävetoisten yritysten konkurssit voidaan kokea joskus 

häpeälliseksi ja epäonnistumisiksi, mutta yhteiskunnassamme konkurssi nähdään kuitenkin 

luonnollisena osana markkinoiden toimivuutta. Liiallisten taloudellisten ongelmien ja velkojen 

kanssa kamppailevien yritysten ei ole kannattavaa jatkaa toimintaansa markkinoilla eri tahojen 

luottotappioidenkaan takia. Koska tällaisessa ahdingossa olevat yritykset saatetaan katsoa 

enemmänkin rasitteeksi yhteiskunnalle, on konkurssi luonnollinen polku24 liiakseen 

velkaantuneen yrityksen toiminnan lopettamiseksi.25 Jääkin nähtäväksi, miten Suomenkin 

taloutta pahoin riepotellut vuoden 2020 koronakriisi tulee vaikuttamaan lähitulevaisuudessa 

etenkin pienten- ja keskisuurten yritysten elinkelpoisuuteen ja onko mahdollisesti aiempiin 

talouskriiseihin verrattavaa konkurssiaaltoa tulossa vai ei. Tämä voi olla riippuvaista siitä, kuinka 

voimakkaana toinen koronavirusaalto lopulta näyttäytyy ja joutuuko yhteiskuntamme tai 

globaalisti koko maailma vielä kevääseen 2020 verrattavaan sulkeutuneeseen tilaan. Mikäli kriisi 

yritysten toimintamahdollisuuksien ja ihmisten kulutuksen osalta jäisikin näinkin lyhyeksi, voi 

myös pienillä- ja keskisuurillakin yrityksilläkin olla vielä mahdollisuutta nousta jaloilleen ilman 

konkurssin kohtaamista. Nyt koronakriisin aikaan yrityksiä on toki tuettu valtion toimesta ja 

esimerkiksi velkojien konkurssihakemuksien kriteereitä tiukennettu, mutta normaalitilanteessa 

konkurssi voidaan nähdä myös valtion mahdollistamana velkakierteen ja lisävelkaantumisen 

katkaisijana ja siinä mielessä ahdingon lopettajana.26 

 

2.2. Pesään kuuluvasta omaisuudesta 
 

 
21 Könkkölä – Linna 2013, s. 3. 
22 Jokinen 1994, s. 7.  
23 Könkkölä – Linna 2013, s. 4. 
24 Eli resurssit ohjautuvat tehokkaammin yhteiskunnan kannalta tehokkaassa konkurssissa. 
25 Könkkölä – Linna 2013, s. 1 ja s. 4–5. 
26 HE 26/2003 vp s. 40 
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Velallisen konkurssipesän omaisuudesta on erotettava ensinnäkin sivullisen omaisuus (KL 5:6).27 

Velkojien kannalta tärkeää on, mikä kaikki omaisuus kuuluu velallisen konkurssipesään, sillä 

velkojat saavat jako-osuutensa nimenomaan konkurssipesään kuuluvista varoista. Lisäksi 

konkurssipesään kuuluvan omaisuuden täytyy olla ulosmittauskelpoista (KL 5:3).28 Mitä 

enemmän konkurssipesässä on varallisuutta, sitä suuremmat jako-osuudet velkojat saavat. 

Konkurssilain 5 luvun 1 § sääntelee yleisistä säännöksistä konkurssipesään kuuluvan omaisuuden 

osalta. Pesään kuuluu säädetyin poikkeuksin omaisuus, joka velallisella on konkurssin alkaessa 

ja jonka velallinen saa ennen konkurssin päättymistä. Myös omaisuus, joka tulee konkurssipesään 

kuuluvan omaisuuden sijaan, sekä omaisuudesta saatava tuotto kuuluvat konkurssipesään. 

Tutkielman kannalta relevantein kohta on kuitenkin pykälän toinen momentti, jonka mukaan 

pesään kuuluu myös omaisuus, joka takaisinsaantilain nojalla tai muulla perusteella saadaan 

takaisin pesään takaisin (KL 5:1). 

 

Konkurssipesään kuuluu siten myös omaisuus, joka oikeustoimen peräyttämisen johdosta on 

saatu takaisin pesään konkurssin jo alettua. Mitä enemmän ja mitä tehokkaammin omaisuutta 

saadaan takaisin pesään, sitä paremman aseman velkojat konkurssissa saavat jako-osuuksien 

kasvaessa. Merkittävää tutkielman kannalta on myös se, että lainkohta nimenomaan mahdollistaa 

perinteisen takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain perusteella tapahtuvan 

takaisinsaannin lisäksi myös muulla perusteella pesään takaisinsaadun omaisuuden lukemisen 

pesään kuuluvaksi omaisuudeksi. Näin ollen siis myös osakeyhtiölain mukaisten 

varojenpalauttamiskeinojen perusteella konkurssipesään takaisinsaatu omaisuus katsotaan pesään 

kuuluvaksi omaisuudeksi, joka on käytettävissä velkojien jako-osuuksien maksamiseen. Lisäksi 

todettakoon, että myös OYL korostaa sitä, että yhtiön omaisuus toimii velkojansuojan katteena. 

 

Takaisinsaannissa ja laajemmin oikeustoimien peräyttämisessä velkojien intressin vastapuolella 

on tietysti niiden sivullisten oikeudet, joille omaisuutta on aiemmin luovutettu ennen 

konkurssia.29 Ilman takaisinsaantia ja muita oikeustoimien peräyttämistä koskevia säännöksiä 

omaisuuserä oletettavasti katsottaisiin kuuluvan ensisijaisesti sivulliselle eikä velallisen 

konkurssipesään. Täten etenkin takaisinsaantilain mukainen takaisinsaanti voidaankin tavallaan 

nähdä kolmannen omistusoikeuteen puuttuvana tekijänä. Omistusoikeutta voi siis rajoittaa muu 

 
27 Rope 2000, s. 1. 
28 Rope 2000, s. 68–69. 
29 Rope 2000, s. 1 ja s. 65. 



 25 

lainsäännös, yleisesti joko julkisten tai yksityisten intressien vuoksi.30 Osakeyhtiöoikeuden 

mukaisten keinojen osalta vastapuolen lähtökohdat ovat hieman erilaiset, sillä näissä tapauksissa 

oikeustoimet eivät pääsääntöisesti sido yhtiötä, jos ne ovat tehty osakeyhtiölain vastaisesti. Tästä 

syystä ja kuten myöhemmin tullaan paremmin esittämään, termi ”peräyttäminen” ei oikeastaan 

olisi osakeyhtiölain mukaisten keinojen kohdalla oikea ilmaisu lain vastaisesti siirtyneiden 

varojen palautumiseen.  

 

2.3. Velkojansuoja ja sen merkitys oikeustoimien peräytymisessä 

2.3.1. Yleistä velkojansuojasta 

 
Kun konkurssin toisena päätarkoituksena on konkurssipesässä olevan varallisuuden jakaminen 

velkojien kesken, on myös velkojansuoja siten keskeisessä asemassa yrityksen konkurssissa. 

Velkojansuoja itsessään on toki hyvin laaja käsite, mutta jos lähdetään siitä, että konkurssissa 

velallisen liiketoiminnan lopettamisen ja lisävelkaantumisen estämisen lisäksi tarkoituksena ja 

tavoitteena on, että velkojat saisivat saatavansa mahdollisimman suuressa määrin takaisin, 

toteuttaa koko prosessi konkurssiin asettamisesta ja sen loppuunsaattamisesta velkojansuojaa 

itsessään. Myös se, että velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien ja pesänhoitajan 

määräysvaltaan, suojaa velkojia velallisen disponoinneilta ja siten esimerkiksi jäljellä olevan 

omaisuuden hävittämiseltä konkurssin alettua.31  

 

Mitä pidemmälle velkojansuojan alkujuurille mennään, jo sopimusoikeudellinen sopimusten 

sitovuuden periaate suojaa velkojaa saamisensa takaisinmaksun osalta. Myös velalle sovittavilla 

vakuuksilla tai muilla kovenanteilla velkoja voi suojautua luottoriskin minimoimiseksi.32 

Yhteiskuntamme toimivuuden kulmakiven takaamiseksi sopimukset on pidettävä ja yhtiön 

maksettava velkansa takaisin. Tähän liittyen velkojansuojan toteutuminen konkurssissa on siten 

myös osa perusoikeuksiin kuuluvaa omaisuudensuojaa. Velkojilla on oikeus saada saatavansa 

velalliselta takaisin viimesijaisesti yhteiskunnan mahdollistamassa pakkotäytäntöönpanossa eli 

tässä tapauksessa konkurssimenettelyssä ja periaatteessa saatava olisi edelleen maksettava 

takaisin täysimääräisesti. Tämä ei kuitenkaan konkurssiin johtaneiden syiden takia lähes koskaan 

tällaisenaan tapahdu. Eli sinänsä konkurssimenettely osaltaan myös tavallaan rajoittaa ja leikkaa 

velkojien täysimääräistä saamisoikeutta itse konkurssimenettelyssä, jossa velkojien 

 
30 Rope 2000, s. 59. Ks myös Zitting – Rautiala 1982, s. 207. 
31 Esim Koulu 2009, s. 155–156 ja Nenonen 2004, s. 67–68. Velkojien formaalisesta kontrollioikeudesta ks. 

Mähönen–Villa 2015, s. 225. 
32 Villa 2003, s. 141–153. 
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yhdenvertaisuuden vuoksi yksittäisen velkojan saatavaa ei voida kokonaan konkurssissa 

velkojalle maksaa.33 Velkojansuojan periaatteella on siten tärkeä rooli myös velkojien 

keskinäisessä kilpailussa ja yhdenvertaisuudessa, jota sääntelee laki velkojien 

maksunsaantijärjestyksestä (30.12.1992/1578). Yleisesti voidaan siis todeta, että konkurssin 

muodossa tapahtuvassa täytäntöönpanomenettelyssä toteutetaan velkojien oikeussuojaa, jossa 

suojataan ja toteutetaan perustuslailliseen omistusoikeuteen kuuluvaa saamisoikeutta.34 

 

2.3.2. Velkojansuoja tutkielman näkökulmasta  
 

Tässä tutkielmassa käsittelyn kohdistuessa velkojansuojaan nimenomaan oikeustoimien 

peräytymisen ja varojen palautumisen tehokkuuden näkökulmasta, olennainen seikka on se, että 

velkojien kannalta on merkityksellistä mitä enemmän konkurssipesään saadaan varoja palautettua 

ja millaisin keinoin. Tämä toteuttaa velkojansuojaa saamisoikeuden maksimoinnin kautta, kun 

varojen palautumisen myötä jako-osuudet kasvavat. Tutkielma ei siis keskity velkojien väliseen 

eli keskinäiseen velkojansuojaan, mutta toki se on kuitenkin vahvasti taustalla oikeustoimien 

peräyttämisen ja varojen palautumisen tilanteissa. Eihän kyseisiin toimiin yleensä ole tarvetta 

lähteä, mikäli velallinen ei ole ennakoiden suosinut tiettyä velkojaa tai useampia velkojia. 

 

Takaisinsaantilain perusteella tapahtuva takaisinsaanti konkurssipesään eli niin ikään 

oikeustoimien peräyttäminen ja varojen palautuminen itsessään nimenomaan toteuttavat 

velkojansuojaa. Tällöin velkojat saavat suuremmat jako-osuudet kuin mitä ne olisivat olleet ilman 

takaisinsaantia. Velkojansuoja takaisinsaannissa lähtee kuitenkin alun perin siitä, että sellaiset 

oikeustoimet, jotka ovat sisältönsä takia vahingoittaneet muita velkojia suosien tiettyä velkojaa 

tai tiettyjä velkojia, voidaan peräyttää.35 Kyse on siis siinä mielessä velkojien keskinäisesti 

suhteesta. Tammi-Salminen onkin katsonut takaisinsaantisääntelyssä olevan myös elementtejä 

velkojien välisestä huolenpitovelvollisuudesta. Velallisen toimenpiteiden rajoittamisen lisäksi 

takaisinsaantisääntely rajoittaa siten myös velkojien toimivaltaa toisia velkojia loukkaavilta 

toimilta.36 Aina kyse ei ole siis vain siitä, että velkojia suojataan pelkästään velallisen ennen 

konkurssia tekemiltä oikeustoimilta, vaan kyse voi olla niin ikään myös velallisyhtiön ja sitä 

myötä muiden velkojien suojaamiselta tiettyjen velkojien sopimattomalta painostukselta aikeena 

 
33 Koulu 2009, s. 54–55. 
34 Könkkölä – Linna 2013, s. 2.  
35 Villa 2003, s. 180. Ks. HE 102/1990, s. 17-18. 
36 Tammi-Salminen 2001, s. 281. 
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saada velallinen toimimaan tietyn tai tiettyjen velkojien etujen mukaisesti muiden velkojien etuja 

heikentäen.37  

 

Osakeyhtiölain perusteella tapahtuvat oikeustoimien takaisinsaannit ja varojen palautumiset 

voidaan jakaa karkeasti kahdenlaisiin tilanteisiin. Konkurssin yhteydessä tapahtuviin sekä 

muussa tilanteissa kuin konkurssissa tapahtuviin takaisinsaanteihin ja palautusvelvollisuuksiin. 

Näihin liittyvien osakeyhtiölain säännösten soveltaminen ei nimittäin ole riippuvaista siitä, onko 

yhtiö konkurssissa vai ei. Yleisesti ottaen yhtiön velkojien asema ja siten velkojiensuoja 

heikkenevät, mikäli yhtiön varoja ilman aiheellista syytä jaetaan tai siirretään osakkeenomistajille 

taikka lisätään esimerkiksi liiallisia riskejä liiketoiminnassa taikka tehdään lain vastaisia 

oikeustoimia.38  

 

Osakeyhtiöoikeuden kannalta velkojansuojaa toteuttavina suojakeinoina voidaan nähdä 

laittomaan varojen jakoon liittyvän varojen palautusvelvollisuuden sekä toimivaltaan taikka 

kelpoisuuteen liittyvän sitomattomuuden lisäksi esimerkiksi yhtiön maksukykyisenä 

säilyminen39, oman pääoman pysyvyys, rekisteröintivelvoitteet, tilinpäätösten julkisuus sekä 

corporate governance käytännöt.40 Myöskään johdon vahingonkorvausvastuuta ei tule unohtaa. 

Mikäli vastoin osakeyhtiölakia jaettuja tai luovutettuja varoja ei enää ole mahdollista palauttaa, 

saattaa vahingonkorvausvelvollisuus nimittäin tulla kyseeseen. Myös maksunsaantijärjestys 

voidaan nähdä osana velkojansuojaa osakeyhtiöoikeuden näkökulmasta. Luottoriskin kantavat 

velkojat ovat nimittäin paremmassa maksunsaantijärjestyksessä kuin yhtiöön omaa pääomaa 

sijoittaneet osakkeenomistajat41, vaikka velkojat usein antavatkin pääomaa yrityksen käyttöön 

aivan kuten osakkeenomistajatkin.42 Erona osakkeenomistajiin on se, että pääsääntöisesti 

velkojien saatavat yhtiöstä ovat kiinteästi tietyn määräisiä eli ”[v]elkojan saaminen ei kasva 

yrityksen arvon kehittyessä eikä laske yrityksen arvon laskiessa”. Toki velan korko on voitu sopia 

voitto-osuusehtoisesti43, jolloin velkojan asema siinä määrin sinänsä lähenee osakkeenomistajia. 

Velkojien riski saada saatavansa täysimääräisenä takaisin kuitenkin nousee, mikäli yhtiön 

omaisuus vähenee tai se toimii liian riskialttiissa toimintaympäristössä. Siksi velkojien intressissä 

 
37 Tuomisto 1995, s. 2. 
38 Blummé – Kaarenoja – Suontausta 2010, s. 19.  
39 Mähönen – Villa 2015, s. 229. 
40 Blummé – Kaarenoja – Suontausta 2010, s. 20. 
41 Blummé – Kaarenoja – Suontausta 2010, s. 69. 
42 Villa 2003, s. 57. 
43 Villa 2003, s. 57. 
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on tarkkailla yhtiön taloudellista tilannetta ja valvoa sen maksukykyisyyden säilymistä. Tämän 

toteuttamiseksi velkojille on taattava riittävä ja ajantasainen informaatio.44  

 

Kaikki nämä yllä mainitut osakeyhtiöoikeudelliset suojakeinot toteuttavat velkojansuojaa ja 

velkojien intressiä, vaikka yhtiö ei olisikaan konkurssissa. Lisäksi ne samalla suojaavat myös itse 

yhtiötä sekä usein lisäksi sen osakkeenomistajia. Merkityksellistä tutkielman kannalta on 

kuitenkin erityisesti juuri se, että osakeyhtiölain mukainen oikeustoimien sitomattomuus ja sitä 

myötä varojen palauttamiskanteet ovat käyttökelpoisia myös yrityksen ajauduttua konkurssiin, 

mikäli vain osakeyhtiöoikeudelliset varojen palauttamiseen johtavat perusteet täyttyvät.  

 

Kun käsiteltävät mekanismit oikeustoimien peräyttämiseen ja varojen palautumiseen 

konkurssitilanteissa itsessään ovat kokonaisuutena jo osa velkojansuojan toteutumista, tutkielman 

näkökulmasta velkojansuojan tehokkaan toteutumisen kysymyksenä on siis näiden mekanismien 

tehokkuusarviointi liittyen siihen, onko velkojilla riittävät mahdollisuudet niiden puitteissa päästä 

intresseihinsä eli maksimoimaan saamisoikeutensa jako-osuuksien muodossa konkurssissa, kun 

saamisia joudutaan kuitenkin leikkaamaan alkuperäisestä velkojien yhdenvertaisuuden takia. 

 

3. Takaisinsaantilain keinot velkojansuojan tehokkuuden toteutumisen 

näkökulmasta 
 

Tässä kappaleessa esitetään takaisinsaantilain mekanismien valossa tämän hetkistä de lege lata -

tilannetta velkojansuojan tehokkuuden toteutumisen kannalta oikeustoimien peräytymisen ja 

varojen palautumisen tilanteissa konkurssissa. Tämän perusteella lopuksi pyritään arvioimaan 

yhdessä osakeyhtiöoikeuden keinojen kanssa, toteutuuko velkojansuoja riittävän tehokkaasti. 

Takaisinsaannista käytän myös sopivissa yhteyksissä yleisempää ilmaisua peräyttäminen.  

 

3.1. Takaisinsaannista 
 

Takaisinsaannilla eli ns. konkurssitakaisinsaannilla tarkoitetaan takaisinsaannista 

konkurssipesään annetun lain eli takaisinsaantilain perusteella tehtävää ”pätevien ja muuten 

velkojia sitovien määräämistoimien julistamista heitä kohtaan tehottomiksi”. Täten se täydentää 

velkojansuojaa konkurssissa45 ja muutoinkin turvaa osaltaan konkurssimenettelyn liittyvän 

 
44 Villa 2003, s. 64–65. 
45 Tuomisto 2012, s. 1–2. 
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tehtävän toteutumista. Voidaan myös katsoa, että oikeustoimet, jotka ovat peräytettävissä 

takaisinsaantilain perusteella, ovat vaarantaneet konkurssimenettelyn tavoitteen.46 Peräyttää 

voidaan siis velallisen omaisuutta koskevat oikeustoimet, mutta takaisinsaantilain 1 §:n mukaan 

sääntely koskee myös menettelyä, järjestelyä tai muuta toimenpidettä, joka on vaikutukseltaan 

oikeustoimeen rinnastettava. Tästä syystä esimerkiksi Tuomisto käyttää ilmaisua 

”määräämistoimi” oikeustoimen sijasta. Takaisinsaannista seuraa määräämistoimen vaikutusten 

lakkaaminen sekä sen myötä myöhemmin käsiteltävät molemminpuolinen palautusvelvollisuus 

(TakSL 15 §) ja mahdollinen täydentävä korvausvelvollisuus (TakSL 16-18 §).47 Tässä 

tutkielmassa ei kuitenkaan sen enempää keskitytä oikeustoimen ja määräämistoimen väliseen 

terminologiaan ja ilmaisuja saatetaan käyttää rinnakkain aina asiayhteydestä riippuen.  

 

Tuomisto jakaa konkurssitakaisinsaannin tavoitteet välittömiin ja välillisiin tavoitteisiin. 

Välittöminä tavoitteina hän näkee seuraavat; a) täytäntöönpanon piiristä velkojia loukkaavalla 

tavalla siirtyneen varallisuuden hankkiminen takaisin pesään tai b) velkojien tasa-arvoa loukaten 

yksittäisille velkojille tehtyjen suorituksien palauttaminen taikka c) muita velkojia loukkaavien 

saamis- ja muiden vaateiden toteuttaminen konkurssimenettelyssä. Välillisinä tavoitteina 

välittömien tavoitteiden ohella Tuomisto pitää takaisinsaannin ohjausvaikutusta 

elinkeinonharjoittajien toimintatavoissa ja liikemoraalissa. Takaisinsaannin pelko saattaa 

vaikuttaa niin velallisen kuin painostavien velkojienkin käytökseen. Tuomisto näkee 

takaisinsaannin välillisenä tavoitteena myös yhteyden talousrikosten ehkäisemisessä.48 

Tutkielmani näkökulma tehokkuusarvioineen keskittyy eniten edellä mainittuun välittömään 

tavoitteeseen a) sekä osittain myös jo sen välilliseen ohjausvaikutukseen eikä niinkään velkojien 

väliseen tasa-arvoon ja loukkaamisiin sitä kautta. Tuomiston välittömän tavoitteen a) mukaisesti 

näen, että velkojansuojaa toteutetaan juurikin hankkimalla velkojia loukkaavalla tavalla 

siirtynyttä varallisuutta takaisin pesään. Ja mitä tehokkaammin keinoin ja laajemmin edellytyksin 

sekä mitä enemmän tällä tavoin siirtynyttä varallisuutta saadaan takaisin pesään, sen paremmin 

velkojansuoja takaisinsaannissa toteutuu. Tämä taas on suoraan verrannollinen konkurssin 

tarkoitukseen ja tavoitteeseen, kun velkojat saavat sitä isommat jako-osuudet pesästä mitä 

enemmän varallisuutta pesään on saatu hankittua takaisin.   

 

 
46 Leppänen 1992, s. 14. 
47 Tuomisto 2012, s. 5. 
48 Tuomisto 2012, s. 2–3. 
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Takaisinsaantiajalla tarkoitetaan aikaa, jonka sisällä peräytettävä oikeustoimi on tullut suorittaa, 

jotta se on takaisinsaatavissa ja se on liitännäinen takaisinsaantilain 2 §:n mukaiseen 

määräpäivään. Tällä määräpäivällä tarkoitetaan tässä tutkielmassa pääsääntöisesti 

takaisinsaantilain 2 §:n 1 momentin mukaisesti päivää, jona konkurssihakemus tehtiin 

tuomioistuimelle. Jos samanaikaisesti on ollut vireillä useita konkurssihakemuksia, määräpäivänä 

pidetään sitä päivää, jona ensiksi vireille pantu hakemus tehtiin (TakSL 2 § 1 mom.) Kuitenkin 

myös määräpäivän jälkeen, mutta ennen konkurssiin asettamista tehdyt oikeustoimet voidaan 

peräyttää samoin perustein kuin muutoin kulloisenakin takaisinsaantiaikana. Lisäksi ei niinkään 

kovin usein realisoituva seikka velallisen omaisuuteensa kohdistuvan määräysvallan 

menettämisen vuoksi, mutta periaatteessa on kuitenkin mahdollista vedota 

takaisinsaantiperusteisiin velallisen konkurssin jo alettuakin.49 Takaisinsaantilain 2 §:n 3 

momentin mukaan, jos velallinen asetetaan konkurssiin hakemuksesta, joka on tehty 

saneerausmenettelyn vireillä ollessa tai kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun menettely on 

muusta syystä kuin saneerausohjelman vahvistamisen vuoksi lakannut, määräpäivänä pidetään 

yrityksen saneerauksesta annetun lain 35 §:n 2 momentissa tarkoitettua päivää eli 

saneerausmenettelynhakemuksen jättöpäivää tai, jos tuolloin oli vireillä hakemus velallisen 

asettamisesta konkurssiin, päivää, jona konkurssihakemus tehtiin. Jos vireillä oli useita 

saneerausmenettelyä tai konkurssia koskevia hakemuksia, määräpäivänä pidetään sitä päivää, 

jona ensiksi vireille pantu hakemus tehtiin (YSL 35 § 2 mom.) Tällöin takaisinsaantiaika 

konkurssin aloittamisen näkökulmasta tavallaan pitenee, kun takaisinsaantiaika päästään 

laskemaan aiemmasta määräpäivästä. Eli määräämistoimi voi olla vielä peräytettävissä, kun 

takaisinsaantiaika lasketaankin aiemmasta hakemuksesta, vaikka myöhemmän ja sittemmin 

alkaneen konkurssin hakemuksen tekemisestä laskettu takaisinsaantiaika olisi jo kulunut umpeen. 

 

Jotta tämän tutkielman tarkoituksenmukainen velkojansuojan tehokkuusarviointi voidaan 

takaisinsaantilain lähtökohdista tehdä yhdessä osakeyhtiölain keinojen kanssa, on käytävä läpi 

käsittelyyn mukaan otettujen takaisinsaantikeinojen perusteet ja soveltamisen edellytykset sekä 

myös niiden prosessuaalinen toteuttaminen ja vaikutukset. 

 

3.2. Läheisyyssääntelystä  
 

 
49 Tuomisto 2012, s. 18–19. 
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Takaisinsaantilain 3 § sääntelee takaisinsaantilaissa tarkoitetuista läheisistä. Pykälä jakaantuu 

niin sanottuihin henkilösuhteista johtuvaan läheisyyteen ja sidosryhmäläheisyyteen, joka liittyy 

taloudelliseen ja johtavasta asemasta johtuvaan läheisyyteen. 

  

Pykälän toinen momentti, joka sääntelee juuri viimeksi mainituista eli taloudelliseen ja johtavaan 

asemaan liittyvästä läheisyydestä, on tutkielman aiheen kannalta relevantein ja vaatii hieman 

tarkempaa tarkastelua läheisten piirin osalta, toisin kuin ensimmäinen henkilösuhteisiin liittyvä 

momentti, joka on sellaisenaan ainakin selkeämpi pois lukien muuten erityisen läheisen henkilön 

määrittelyä. Myös näiden läheissuhteiden osoittaminen voi olla hankalampaa ja siksi liitännäinen 

myös velkojansuojan tehokkuuteen takaisinsaannissa. Velallisen menettelyn katsotaan tavallaan 

olevan vielä moitittavampaa, jos omaisuutta siirretään konkurssin uhatessa läheisille eikä vain 

muutoin suosita tiettyä velkojaa toisten velkojien vahingoksi.50 Velallisella saattaakin nimittäin 

olla suuri houkutus maksukyvyttömyyden lähestyessä siirtää varallisuutta läheisilleen ehkä 

hyötyen siitä myös välillisesti itsekin.51 Velkojansuojan toteutumisen tehokkuuden näkökulmasta 

läheisyyssääntelyllä on takaisinsaannissa tärkeä merkitys takaisinsaantiaikoihin sekä 

todistustaakkaan liittyen.52 Takaisinsaantiaika on nimittäin pidempi, jos omaisuutta on luovutettu 

läheiselle ja takaisinsaantilain 5 §:n mukaisen yleisen takaisisaantiperusteen osalta sitä ei ole 

rajoitettu ollenkaan. Riippuen, onko oikeustoimi ollut vastikkeellinen vai vastikkeeton, läheinen 

pystyy kuitenkin estämään takaisinsaannin pidemmältä ajalta pystyessään näyttämään, ettei 

velallinen ollut maksukyvytön tai ylivelkainen oikeustointa tehdessään eikä myöskään tullut 

maksukyvyttömäksi tai ylivelkaiseksi oikeustoimen johdosta.53  

 

Takaisinsaantilain 3 §:n 2 momentti sääntelee siis läheisyydestä, joka syntyy taloudellisten 

suhteiden kautta. Tällaisessa läheisyyssuhteessa voi olla niin luonnollinen henkilö kuin 

oikeushenkilökin.54 Pykälän toisen momentin ensimmäisen kohdan osalta läheisyys voi syntyä 

osakkuuden tai siihen rinnastettavan taloudellisen seikan perusteella. Myös olennaisen etujen 

yhteyden vaatimuksen on täytyttävä ja se voi lainkohdan perusteella syntyä yksin taikka yhdessä 

läheisen kanssa. Osakkuuden perusteella muodostuva läheisyyskriteeri on sinänsä selkeämpi, 

joskaan ei kuitenkaan sekään täysin yksinkertaisesti määräytyvä säännös, toisin kuin saman 

 
50 Miettinen 2011, s. 18. 
51 HE 102/1990 vp, s. 26. 
52 Miettinen 2011, s. 32. 
53 Leppänen 1992, s. 117. 
54 Miettinen 2011, s. 46, Tuominen 1997, s. 43 ja HE 102/1990 vp, s. 45. 
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kohdan ilmaisu osakkuuteen rinnastettava taloudellinen seikka. Tutkielman ollessa rajattu 

käsittelemään osakeyhtiötä, riittää osakkuuden ja siihen rinnastettavan taloudellisten seikan 

tarkastelu vain osakeyhtiön näkökulmasta. Osakkuus osakeyhtiössä tarkoittaa yksinkertaistettuna 

yhtiön antaman osakkeen omistamista siihen liittyneine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. 

Osakkeenomistaja ei kuitenkaan vastaa yhtiön velvoitteista (OYL 1:2.2).55 

 

Kuten todettu, pelkkä osakkuus ei vielä riitä läheisyyden aikaansaamiseksi, vaan myös olennaisen 

etujen yhteyden täytyy täyttyä. Olennaisuuden täyttyminen on useinkin oikeustieteessä esille 

nouseva termi ja sitä on käytännössä mahdotonta määritellä täydellisesti. Olennaisen etujen 

yhteyden arvioinnissa kiinnitetään omistuksen lisäksi huomiota vaikutusvaltaan yhtiössä sekä 

oikeuteen toiminnan tuotosta.56 Osakeyhtiölain 3 luvun 1 §:n mukaisesti osakkeiden voidessa olla 

erilajisia tuottaen toisistaan poikkeavia oikeuksia ja velvollisuuksia, jonkun osakkaan 

osakeomistuksen myötä saamat oikeudet kuten äänivalta ja osinko-oikeus saattavat olla niin 

minimaalisia, ettei olennaista etujen yhteyttä voisi syntyäkään osakkuuden myötä. Toisaalta 

Tuominen ja Tuomisto ovat todenneet, ettei erilajisilla osakkeilla olisi pohjimmaltaan tässä 

tilanteessa edes merkitystä, sillä hallituksen esityksen 102/1990 vp mukaisesti 

olennaisuuskriteerin katsotaan täyttyvän osakeomistuksen osalta silloin, kun ”joku itse tai 

yhdessä läheistensä kanssa omistaa enemmistön osakeyhtiön osakekannasta”.57 Käytännössä 

tämä tapahtuu siis pienissä- ja keskisuurissa perheyhtiöissä. Toisaalta kuitenkin pienikin 

osakemäärä erilajisia osakkeita toiseen osakelajiin verrattuna saattaa tuottaa niin suuren vaikutus- 

tai määräysvaltaan yhtiössä, että sillä on oltava merkitystä olennaisuutta ja läheisyyttä 

arvioitaessa. Tältä osalta yhdyn ainakin Miettisen esittämään kritiikkiin edellä mainittua 

näkökantaa kohtaan.58 Tuomisto on myös esittänyt, että ”tosiasiallinen vaikutusvalta voi 

kompensoida – paitsi oikeudellisen vaikutusvallan vähäisyyttä myös – omistuksen suhteellista 

pienuutta”.59 Tosiasialliseen määräysvaltaan voi siis riittää pienempikin määrä osakekannasta, 

mutta tähän kysymykseen ei ole tarkkaa vastausta. Määräysvaltaan liittyen myöskään 

osakassopimuksien tuomia oikeuksia ei saa sivuuttaa.60 

 

 
55 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (b), s. 3. 
56 Miettinen 2011, s. 51. 
57 Tuominen 1997, s. 46 ja Tuomisto 2002, s. 22. 
58 Ks. Miettinen 2011, s. 53. 
59 Tuomisto 2002, s. 23. 
60 Tuomisto 2002, s. 21. 
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Kuten edellä mainittu, saman momentin ja kohdan osakkuuteen rinnastettava taloudellinen seikka 

on haasteellisempi määritellä. Hallituksen esityksessä on kuitenkin avattu käsitettä jonkin verran. 

Esityksen mukaan sillä tarkoitetaan sitä, että ”velallisella ja velallisen sopimuskumppanilla on 

yhteisiä taloudellisia etuja, lähinnä siis, että toinen on osallinen toisen voitoista ja tappioista”. 

Yrityksen saavuttama tulos saattaa hyödyttää välittömästi toista yritystä tai henkilöä.61 

Nykyaikaisten sopimusten monimuotoisuuden, rahoitusjärjestelmien ehtojen ja ylipäätään 

yhteistyökuvioiden monimuotoisuuden takia tämä määritelmä voi ainakin teoriassa olla hyvin 

relevantti takaisinsaantitilanteissa. Vaikka hallituksen esityksessä todetaan, että ”luotonantoa ei 

yleensä yksin voida pitää sellaisena seikkana, jonka vuoksi luotonantajaa ja velallista olisi 

pidettävä toistensa läheisinä”,62 saattavat luotonannon ehdot kovenantteineen olla sellaisia, että 

yhteiset taloudelliset edut ja sitä myötä olennainen yhteys toteutuisivat. Luotonantajavelkojalla 

saattaa esimerkiksi olla merkittävässä määrin kontrollisvaltaa yhtiössä tai sen saama tuotto eli 

yleensä luoton korko on liitännäinen yhtiön tulokseen. Esimerkiksi kontrollikovenantin 

perusteella velkoja pystyy vaikuttamaan jopa yhtiön päätöksentekoon liiketoiminnassa tai olla 

oikeutettu nimeämään yhtiön hallituksen jäseniä. Yleensä useamman tekijän velan erityisehtojen 

osalta on kuitenkin täytyttävä lähennellen siten omanpääomanehtoista sijoitusta, jotta 

läheisyyssuhteen katsottaisiin syntyneen.63 Tältä osin tämänkään läheisyyden täyttävistä 

kriteereistä ei voida kuitenkaan vetää yksiselitteistä tulkintalinjaa,64 mutta näkisin tämän 

läheisyyskriteerin olevan konkreettisessa soveltamistilanteessa relevantissa asemassa ja mikäli 

tällainen läheisyys onnistutaan näyttämään toteen, saattaa se vaikuttaa velkojien kannalta 

positiivisesti takaisinsaannin mahdollisuuteen, kun takaisinsaantiaikaa ei olekaan vielä menetetty. 

 

Momentin toisen kohdan perusteella läheisyys voi syntyä myös johtavan aseman perusteella, jos 

vaikutusvalta yhtiön toiminnassa on olennaista. Hallituksen esityksessä 102/1990 vp on todettu, 

ettei muodollinen johtava asema välttämättä muodostaisi läheisyyttä. Olennaisena seikkana 

vaikutusvaltaan liittyvässä läheisyystulkinnassa on taas pidetty sitä, että johtavassa asemassa 

oleva pystyisi vaikuttamaan itsensä kanssa tehtyihin taloudellisiin järjestelyihin. Muutoinkin 

toimitusjohtajan ja tosiasiallisesti yhtiön hallintoon osallistuvan hallituksen jäsenen asemia on 

yleensä pidetty olennaisen vaikutusvallan muodostavina rooleina. Hallituksen esityksessä on 

kuitenkin katsottu myös yhtiöön työsuhteessa olevan voivan olla muunlaisen johtavan asemansa 

 
61 HE 102/1990 vp, s. 45. 
62 HE 102/1990 vp, s. 45. 
63 Villa 2003, s. 181–182. 
64 Villa 1997, s. 373.  
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perusteella yhtiön läheinen, jos tällaisen aseman perusteella on esimerkiksi itsenäistä päätösvaltaa 

talouteen liittyvissä kysymyksissä.65 Tärkein merkitys arvioinnissa on tosiasiallisten 

vaikutusmahdollisuuksien olemassaololla. Hallituksen esityksessäkin on nimittäin todettu, ettei 

hallituksen jäsenellä välttämättä esimerkiksi ole tällaista valtaa tai asemaa, jos hän ei 

todellisuudessa osallistu hallintoon. Toisaalta taas hovioikeuskäytännön mukaan läheisyyden on 

lähes aina katsottu syntyvän hallituksen jäsenyyden perusteella.66 Mitään selkeää yhtenäistä linjaa 

tässäkään määrittelyssä ei siis näytä olevan. 

 

Momentin kolmannen kohdan mukaan läheisenä pidetään myös sitä, joka on jonkun aiemmin 

käsiteltyjen 1 tai 2 kohdissa mainittujen läheinen (TakSL 3.2.3). Kyse on siis niin sanotusti 

”toisen asteen läheisistä”. Yksinkertaisimmat esimerkit konkretisoimaan tätä momentin 

kolmoskohtaa tutkielman kannalta ovat esimerkiksi tilanteet, joissa kolmannella henkilöllä tai 

yhteisöllä on kahden eri yhteisön kanssa olennainen etujen yhteys kuten osakkuus tai henkilöllä 

on johtavan aseman perusteella olennaista vaikutusvaltaa kahdessa yhteisössä. Tällöin myös 

nämä kaksi yhteisöä katsotaan toistensa läheisiksi.67 Tämäkin läheisyyskriteeri voi tulla tärkeäksi 

velkojansuojan toteutumisen kannalta, jos järjestelyillä on nimenomaan yritetty kiertää suoran 

läheisyyssuhteen näyttäytyminen. 

 

Katson läheisyyskriteereiden ja niiden soveltamislaajuuden olevan tärkeässä roolissa 

takaisinsaannissa velkojansuojan kannalta, sillä silloin oikeustoimien peräyttäminen on 

jäljempänä esitetyllä tavalla tarvittaessa mahdollista pidemmältä aikaväliltä. Tätä kautta 

velkojansuojan toteutuminen voi olla tehokkaampaa, kuin mitä se olisi ilman läheisyyssääntelyä. 

 

3.3. Yleinen takaisinsaantiperuste 
 

Laajan soveltamisalan omaava takaisinsaantilain 5 § on ikään kuin takaisinsaannin peruspilari sen 

mahdollistaessa käytännössä kaikenlaisten oikeustoimien ja määräämistoimien peräyttämisen ja 

sitä voidaankin soveltaa riippumatta siitä, vaikka peräyttäminen olisikin mahdollista jonkin 

muunkin takaisinsaantilain erityissäännöksen perusteella.68 Toisinpäin ilmaistuna sillä voidaan 

peräyttää toimia, jotka eivät kuulu minkään erityisen takaisinsaantiperusteen soveltamisalaan.69 

 
65 HE 102/1990 vp, s. 46. 
66 Tuomisto 2012, s. 34.  
67 Tuomisto 2012, s. 35–36. 
68 Tuomisto 2012, s. 78 ja HE 102/1990 s. 16. 
69 Leppänen 1992, s. 45. 
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Sen soveltamisala ja käyttökelpoisuus on siis hyvin laaja, mutta edellytykset suhteellisen tiukat. 

Nämä seikat vaikuttavat siten sekä positiivisesti että negatiivisesti velkojansuojan tehokkuuden 

toteutumiseen. Soveltamisen laajuuden käsitettä avaa muun muassa se, että myös jotkin 

määräämistoimet, jotka johtuvat velallisen passiivisuudesta70 kuten esimerkiksi se, että velallinen 

on jättänyt vanhentumisen katkaisematta, voidaan peräyttää 5 §:n nojalla. Tämä on myös hyvä 

esimerkki siitä, että 5 §:ssä takaisinsaannin edellytyksissä ei edellytetä velallisen toimineen 

vilpillisesti. Vanhentumisen katkaisematta jättäminen on siis voinut olla myös 

huomaamattomuudesta johtuvaa.71 Toisaalta laajemmin velallisen passiivisuuteen perustuva 

peräyttäminen jakaa myös mielipiteitä pohjoismaisten oikeustietelijöiden kesken.72 On ainakin 

yleisesti katsottu, ettei lahjan vastaanottamisesta kieltäytymiseen voitaisi soveltaa 

takaisinsaantilakia sen jäädessä velallisen itsemääräämisoikeuden alaan kuuluvaksi asiaksi.73 

 

Velkojansuojan tehokkuuden kannalta merkityksellistä pykälän soveltamisen kannalta on 

ehdottomasti myös sen pitkä takaisinsaantiaika. Määräpäivästä taaksepäin laskettaessa edellisen 

viiden vuoden aikana tehty oikeustoimi tai määräämistoimi on peräytettävissä, mikäli 

takaisinsaannin perusteet täyttyvät. Tätä voidaan pitää jopa poikkeuksellisen pitkänä aikana.74 Jos 

taas takaisinsaannin vastapuolena on velallisen läheinen, ei rajattua takaisinsaantiaikaa ole. Tästä 

syystä joskus on hyvinkin merkityksellistä, katsotaanko vastapuoli velallisen läheiseksi vai ei. 

Lainkohta voikin olla suhteellisen ankara läheisiksi luokitelluille tahoille.  

 
Yleisen takaisinsaantiperusteen perusedellytyksenä on maksukyvyttömyys. Velallisen on 

täytynyt olla oikeustointa tehdessään jo maksukyvytön tai oikeustoimen on täytynyt osaltaan 

johtaa maksukyvyttömyyteen. Jos taas takaisinsaannin kohteena on lahja, lahjanluontoinen 

sopimus tai ositus, edellytyksenä on ylivelkaisuus joko jo oikeustointa tehdessä tai siten, että 

oikeustoimi osaltaan johti ylivelkaisuuteen (TakSL 2:5.1) Takaisinsaantilain mukainen 

maksukyvyttömyys on laissa ilmaistu identtisesti konkurssilakiin verrattuna. 

Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan siten takaisinsaantilain 4 §:n mukaan sitä, että velallinen 

 
70 HE 102/1990 s. 43. 
71 Tuomisto 2012, s. 81 ja s. 81 alaviite 16. 
72 Ks. Ovaska 1991, s. 157 ja Huser 1992, s. 477–479. 
73 Ingström 2016, s. 273–274 ja Tuomisto 2012, s. 82. Ks. myös esimerkiksi Ovaska 1991, s. 157 ja 

Lennander 2013, s. 151. Myös Lennander katsoo, että lahjasta kieltäytymisessä ei normaalista ole kyse 

takaisinsaannilla peräytettävästä passiviteetista. Palmérin ja Savin ovat taas katsoneet, että passiviteetin 

peräyttämiseltä vaadittaisiin yleensä ainkakin velallisen ja vastapuolen jonkinlaista oikeussuhdetta. Palmér – 

Savin 2006, s. 4:34–35. 
74 Tuomisto 2012, s. 78. 
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muuten kuin tilapäisesti on kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Myös 

ylivelkaisuus on avattu samassa pykälässä ja sen sisältö vastaa myös konkurssilain määritelmää 

ylivelkaisuudesta, vaikkakin se on hieman eri sanavalinnoin lakiin kirjoitettu. Takaisinsaantilain 

4 §:n mukaan ylivelkaisuudella tarkoitetaan sitä, että velallisen velat ovat suuremmat kuin hänen 

varansa. Sekä maksukyvyttömyyden että ylivelkaisuuden osalta ne tilanteet, joissa oikeustoimi 

osaltaan on johtanut maksukyvyttömyyteen tai ylivelkaisuuteen ovat selkeästi 

näyttökysymykseltään hankalampia kuin tilanteet, joissa velallinen oikeustointa tai 

määräämistointa tehdessään oli jo maksukyvytön tai ylivelkainen. On vaikeampi näyttää toteen, 

että maksukyvyttömyys tai ylivelkaisuus on aiheutunut juuri kyseisestä peräytettävänä olevasta 

oikeustoimesta tai määräämistoimesta. 

 

Takaisinsaantilaissa tai sitä koskevassa hallituksen esityksessäkään ei olla tarkkaan määritetty, 

millaista kyvyttömyyttä velkojen suorittamisessa olisi pidettävä tilapäisenä. Hallituksen esityksen 

mukaan tilapäisestä kyvyttömyydestä voisi olla kyse esimerkiksi silloin, jos ”velallinen ei kykene 

muuttamaan rahaksi velkojen maksamiseen tarvittavia varoja, ennen kuin vasta jonkin aikaa 

velkojen erääntymisen jälkeen, tai jos velkojen maksamiseen tarvittava tulo esimerkiksi velallisen 

kausiluontoisen toimialan vuoksi kertyy vasta jonkin aikaa velkojen erääntymisen jälkeen”.75  

Maksukyvyttömyyden arvioinnissa otetaan huomioon myös velallisen mahdollisuudet hankkia 

tuloja tai muuta varallisuutta sekä mahdollisuudet luoton saamiseen väliaikaisen heikentyneen 

tulovirran takia. Kyse on siis myös ennusteesta tuleviin näkymiin velallisen taloustilanteesta ja 

maksukyvystä.76  

 

Maksukyvyttömyyden määrittelyllä on merkitystä myös osakeyhtiölain mukaisessa varojenjaossa 

ja sen sallittavuudessa. Maksukyvyttömyyden käsite liittyy siten myös osakeyhtiölain perusteella 

tapahtuviin varojen palauttamiseen konkurssipesään. Tässä arvioinnissa käytetään apuna 

osakeyhtiöoikeudellista maksukykyisyystestiä77, johon palataan osakeyhtiölain perusteella 

tapahtuvien oikeustoimien peräytymisen ja varojen palautumisen jaksossa.  

 

Ylivelkaisuuden näyttäminen toteen on todistelun kannalta helpompaa kuin 

maksukyvyttömyyden.78 Ylivelkaisuuden arvioinnissa velallisen taloustilanteen kehitystä ei 

 
75 HE 102/1990 s. 47. 
76 Tuomisto 2012, s. 43–45. 
77 Ruohonen 2012, s. 6. 
78 HE 102/1990 s. 19-20 
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tarvitse nimittäin huomioida, vaan tarkastelu kohdistuu lähinnä vain siihen, mitkä varat ja velat 

on otettava huomioon.79 Joskin juuri tämän pohdinnan takia myös ylivelkaisuudenkin 

toteennäyttäminen voi olla joskus haastavaakin. Ongelmallista ylivelkaisuuden arvioinnissa voi 

olla niin ikään velallisen omaisuuden arvostuksessa sen ali- tai yliarvostuksen osalta.80  

 

Yleisen takaisinsaantiperusteen soveltaminen ja sen perusteella tehtävä oikeustoimien 

peräyttäminen edellyttää, että oikeustoimi on ollut jollain tapaa vahingollinen velallisen 

velkojille.81 Lainkohdan mukaan tällaisia vahingollisia toimia ovat velkojien suosiminen toisten 

velkojien kustannuksella, omaisuuden siirtäminen pois velkojien ulottuvilta ja velkojen 

lisääminen. Tulkintaongelmana kuitenkin laajahkon vahingollisuuskriteerin osalta on se, ettei 

laissa säädetä peräyttämisen edellytyksenä mitään siitä, onko velkojille aiheutunut toimesta 

faktisesti jotain konkreettista vahinkoa yksittäistapauksessa.82 Kysymys kuuluukin, onko siis 

lainkohdassa mainitut toimet automaattisesti velkojille vahingollisia, vai vaaditaanko velkojien 

tai tietyn velkojan osalta konkreettista vahinkoa yksittäistapauksessa. Voidaankin siis sanoa, että 

vahinkoedellytyksen vaatimuksen osalta itse oikeustoimen laissa ilmaistu vahingollisuus ja 

velkojille aiheutunut konkreettinen vahinko eivät välttämättä mene käsitteinä ihan yksi yhteen. 

Leppäsen mukaan takaisinsaanti on ”oikeuspoliittisesti rationaalista kohdistaa vain sellaisiin 

oikeustoimiin, jotka ovat velkojien kannalta vahingollisia”. Hän näkee, että olisi tarpeetonta 

jälkikäteen peräyttää oikeustoimi, joka ei ole ollut vahingollinen velkojataholle.83 Yleisen 

takaisinsaantiperusteen osalta tämä toki onkin tärkeä huomio.  

 

Myös hallituksen esityksessä on lausuttu, että ”takaisinsaantiuhka kohdistuu siis vain velkojien 

kannalta vahingollisina pidettäviin oikeustoimiin”.84 Toisaalta voitaisiin nähdä, että kaikki 

velallisen omaisuuteen liittyvä vähentyminen olisi velkojien kannalta vahingollista 

konkurssimenettelyn tarkoitus huomioon ottaen. Siinä mielessä 5 §:n edellytys 

maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta oikeustoimen tai määräämistoimen tekemisen 

yhteydessä tai se, että toimesta on aiheutunut maksukyvyttömyys tai ylivelkaisuus ovat 

kriteereinä keskeisessä asemassa. Tavallaanhan velallisen varallisuuden väheneminen on 

velkojien kannalta aina vahingollista, jos se vähentää heidän mahdollisuuksiaan täysimääräiseen 

 
79 Leppänen 1992, s. 109. 
80 Tuomisto 2012, s. 47. 
81 Leppänen 1992, s. 1. 
82 HE 102/1990 s. 17. 
83 Leppänen 1992, s. 18. 
84 HE 102/1990, s. 17-18. 
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takaisinmaksuun, mutta maksukyvyttömyys ja ylivelkaisuus kriteereinä kuitenkin asettavat rajat 

sille, missä tilanteissa takaisinsaanti on ylipäätään mahdollista. Oikeustoimen vahingollisuuden 

on nimenomaan katsottu yleisesti tarkoittavan muun muassa sitä, että yhden tai useamman 

velkojan asema huonontuisi velallisen taloudellisen tilanteen huonontuessa eli heidän jako-

osuutensa pienentyisivät, mikäli oikeustointa ei peräytettäisi. Vahingollisuuteen liittyy siten siis 

myös velallisen maksukyvyttömyystilan osoittaminen.85 Kuitenkaan täsmällinen määrittely 

oikeustoimen vahingollisuudelle ei ole helppoa.86 

 

Verrattuna 5 §:n yleisen takaisinsaantiperusteen vahingollisuuden arviointiin kunkin 

oikeustoimen osalta, erityisten takaisinsaantiperusteiden osalta ei säännellä 

vahingollisuuskriteereistä. Niiden osalta on periaatteessa riittävää, että kyseisenlainen 

oikeustoimi on tehty tietyn kriittisen ajan sisällä. Tällöin sen katsotaan tyypillisesti yleisesti 

olevan velkojille vahingollinen.87 Tämän takia ne voivatkin olla tehokkaita peräyttämiskeinoja 

velkojansuojan tehokkuuden näkökulmasta. Periaatteessa kyse on kuitenkin vain oletuksesta, ja 

relevantti kysymys myös erityisten takaisinsaantiperusteiden osalta on se, onko toimi oikeasti 

aiheuttanut konkreettista vahinkoa velkojille vai ei ja voiko takaisinsaantia toteuttaa, jos toimi ei 

tosiasiallisesti ole ollut vahingollinen. Tuomisto on kuitenkin katsonut, että vahingollisuus on 

koko takaisinsaantimekanismin yleinen, vaikkakin kirjoittamaton edellytys.88 Eli se koskisi myös 

erityisiä takaisinsaantiperusteita. Poikkeuksena vahinko-oletuksesta on läheisyyssääntelyyn 

liittyvät tilanteet, joissa läheiselle on annettu pidennettynä takaisinsaantiaikana tehdyn 

oikeustoimen osalta mahdollisuus näyttää, ”ettei velallinen ollut maksukyvytön tai 

vastikkeettoman oikeustoimen osalta ylivelkainen eikä oikeustoimen vuoksi tullut tällaiseksi” ja 

siten saada peräyttäminen estetyksi. Muutoin erityisten takaisinsaantiperusteiden osalta 

vastapuolen torjuntamahdollisuuden kieltäminen ja vahingollisuuden oletus toki toteuttaisi 

ennustettavuutta ja olisi tehokasta velkojansuojan toteuttamiseksi, mutta Leppänen on ollut sillä 

kannalla, että erityisten takaisinsaantiperusteen takaisinsaantivastaajan torjuntamahdollisuus on 

”takaisinsaannin funktion kannalta ainoa hyväksyttävä ratkaisu”.89 Takaisinsaantilain esitöihin 

viitaten Leppänen onkin todennut Tuomiston tavoin vahinkoedellytyksen olevan voimassa myös 

 
85 Leppänen 1992, s. 21–22 ja s. 33. Ks. myös Tuomisto 2006, s. 258 ja Kontturi 2011, s. 23. 
86 Tuomisto 2006, s. 257. 
87 Ingström 2013, s. 463, Tuomisto 2006, s. 258, Leppänen 1992, s. 37, Kontturi 2011, s. 23 ja HE 102/1990 

s. 18. 
88 Tuomisto 2006, s. 257. Ks. myös Kontturi 2011, s. 23. 
89 Leppänen 1992, s. 39. 
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erityisissä takaisinsaantiperusteissa ilman, että siitä olisi säädetty takaisinsaantilaissa.90 Niin 

ikään myös Tuomisto näkee, että vastaajan vastanäyttömahdollisuus koskee sekä 5 §:ää että 

erityisiä objektiivisia takaisinsaantiperusteita, mutta on myös samalla todennut näytölle 

asetettavan korkeat vaatimukset.91 Tällöin takaisinsaantia vastustaneen on pystyttävä näyttämään, 

ettei oikeustoimesta ole voinut aiheutua velkojille vahinkoa.92 

 

Vahinkona velallisen maksukyvyttömyys tai ylivelkaisuus eli velallisen taloudellisen tilanteen 

huonontuminen ja siitä johtuva velkojien jako-osuuksien pienentyminen on siis puhdas 

varallisuusvahinko. Syy-yhteys -opin mukaisesti vahinko eli jako-osuuksien pienentyminen on 

täytynyt aiheutua juuri kyseisestä oikeustoimesta.93 Tämä voi toki olla vaikeata näyttää. 

Velallisen taloudellisen tilanteen huonontumisen osalta syy-yhteyden analysoiminen tarkoittaa 

sitä, että ”on verrattava takaisinsaannin tarkoittaman oikeustoimen seurauksena toteutunutta 

velallisen taloudellista asemaa siihen asemaan, jossa velallinen olisi ollut, jos oikeustoimea ei 

olisi tehty”.94 Yleisen takaisinsaantiperusteen osalta riittää jo välillinen aiheutunut vahinko. Eli 

esimerkiksi ”oikeustoimi voisi peräytyä myös silloin, kun sillä on vasta yhdessä muiden 

toimenpiteiden kanssa aiheutettu velkojille vahinkoa”. Tämä edellyttää kuitenkin vastapuolen 

vilpillistä mieltä myös velallisen aikomista toimista ja sen vahingollisuudesta velkojia kohtaan.95 

Tämä välillisen vahingon idea ilmenee jo suoraan myös 5 §:n ensimmäisestä virkkeestä. 

Kuitenkin on katsottu, ettei jako-osuuden todellista pienentymistä yksittäistapauksessa ole 

täytynyt pystyä osoittamaan. Kyse on enemmänkin abstraktilla tasolla siitä, että toimi on ollut 

omiaan aiheuttamaan velkojille vahinkoa eli vähentämään jako-osuuksia.96 

 

Sen lisäksi, että peräytettävän oikeustoimen on täytynyt olla velkojille vahingollinen, menettelyn 

pitää täyttää myös sopimattomuuden kriteeri. Hallituksen esityksen mukaan ”sopimattomia ovat 

vain sellaiset määräämistoimet, jotka ”olosuhteista päätellen on tehty mahdollisen konkurssin 

vaikutusten kiertämiseksi” ja menettely on sopimatonta erityisesti silloin, kun ”jokin 

peräytymisen edellytyksistä on täyttynyt silmiinpistävällä tavalla””.97 Myös oikeuskäytännössä 

on katsottu sellaisten toimien täyttävän sopimattomuuskriteerin, jotka on tehty mahdollisen 

 
90 Leppänen 1992, s. 44 ja HE 102/1990 s. 17–18. Ks. myös Havansi 1991, s. 287. 
91 Tuomisto 2006, s. 259. 
92 Kontturi 2011, s. 23 ja Ingström 2013, s. 463. 
93 Leppänen 1992, s. 46–48. 
94 Leppänen 1992, s. 46. 
95 HE 102/1990, s. 48–49. 
96 Tuomisto 2006, s. 258 ja HE 102/1990 s. 18. Ks. myös Kontturi 2011, s. 23–24. 
97 HE 102/1990, s. 48 ja Tuomisto 2012, s. 108. 
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konkurssin vaikutusten kiertämiseksi.98 Myös se, että määräämistoimi on suoritettu lähellä 

konkurssia, voi täyttää sopimattomuuden edellytyksen.99 Sopimattomana menettelynä saatetaan 

pitää lisäksi esimerkiksi velallisen hyvissä ajoin taikka vähitellen ennen konkurssia tekemiä 

vastikkeettomia tai alihintaan tehtyjä luovutuksia ja yleensä tyypillisesti vielä juuri velallisen 

läheisille.100 Sopimattomiksi luokiteltavia menettelyitä ei voida tyhjentävästi luetella, mutta 

tyypillisesti 5 §:n soveltamiseen liittyen kyseessä on kuitenkin yleensä melko voimakkaat 

eduntavoittelut tai suosimiset.101 

 

Subjektiivisessa takaisinsaantiperusteessa takaisinsaannin edellytyksenä on vastapuolen 

vilpillinen mieli. Objektiivisesta takaisinsaantiperusteesta taas on kyse, jos takaisinsaanti ei ole 

riippuvainen siitä, onko vastapuoli ollut vilpillisessä vai vilpittömässä mielessä.102 Liittyen 

vahinko-oletukseen, erityiset takaisinsaantiperusteet ovat objektiivisia.103 Yleinen 

takaisinsaantiperuste taas on subjektiivinen eli peräyttäminen vaatii velallisen vastapuolen 

vilpillisen mielen.104 Kuten aiemmin todettu, velallisen vilpillisellä tai vilpittömällä mielellä taas 

ei pitäisi periaatteessa olla merkitystä takaisinsaannissa.105  

 

Vastapuolen vilpillinen mieli on 5 §:n viimeinen edellytys takaisinsaannille ja yleisen 

takaisinsaantiperusteen nojalla oikeustoimi voidaankin peräyttää lainkohdan mukaan vain, jos 

toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta 

taikka oikeustoimen merkityksestä velallisen taloudellisille oloille sekä seikoista, joiden vuoksi 

oikeustoimi oli sopimaton. Periaatteessa takaisinsaannin voidaan nähdä voivan sulkeutuvan pois 

vain, mikäli vastapuoli on toteuttanut osaltaan huolellisuusvelvoitetta selonottovelvollisuuden 

muodossa. Leppänen kuitenkin yhtyy Ovaskan kantaan, jossa huolellisuusvelvollisuuteen liittyen 

on esitetty, että ”olosuhteiden on annettava aihetta epäilylle, ennen kuin varsinainen 

tutkimisvelvollisuus syntyy”.106 Tuomisto on myös todennut, että selonottovelvollisuutta tuskin 

voisi vastapuolella olla ilman, että vastapuolta olisi varoittanut jokin epäilyttävä seikka tai hänellä 

muutoin olisi ollut muista syistä johtuen erityistietämystä velallisen taloustilanteesta. Etenkin, 

 
98 Ks. KKO 1998:92, KKO 1998:94, KKO 1999:38 ja KKO 2009:69.  
99 HE 102/1990 s. 48 ja ks. myös KKO 1995:87. 
100 HE 102/1990 s. 48-49.  
101 Tuomisto 2012, s. 130. 
102 Tuomisto 2012, s. 50. 
103 Leppänen 1992, s. 36. 
104 Tuomisto 2012, s. 50–51. 
105 Tuomisto kuitenkin nostaa esille, että velallisen vilpillinen mieli voisi vaikuttaa menettelyn 

sopimattomuuden arviointiin, Tuomisto 2012, s. 131. 
106 Leppänen 1992, s. 35 ja Ovaska 1991, s. 159–160. 



 41 

kun muutenkin velallisen maksukyvyttömyyden tai ylivelkaisuuden arvioiminen voi olla 

haastavaa takaisinsaantiperusteita arvioitaessa, on se varmasti sitä myös ollut toiselle osapuolelle. 

Lisäksi oikeushenkilön ollessa vastapuolena, vilpillisen mielen toteennäyttäminen tilanteissa, 

jossa oikeushenkilön orgaaniasemassa oleva luonnollinen henkilö on ollut vilpillisessä mielessä, 

ei myöskään ole yksinkertaista.107 

 

Velkojansuojan mahdollisimman tehokasta toteutumista heikentäen tämän 

takaisinsaantiperusteen osalta todistustaakka velallisen vastapuolen vilpillisestä mielestä on 

luonnollisesti takaisinsaantikantajalla eli konkurssipesällä tai yksittäisellä velkojalla. 

Poikkeuksena ovat kuitenkin tilanteet, jossa vastapuolena on ollut velallisen läheinen. Läheisellä 

on mahdollisuus saattaa todennäköiseksi, ettei hän tiennyt tai hänen ei olisi pitänytkään tietää yllä 

mainituista seikoista.108 Muutoin hänen katsotaan automaattisesti tienneen niistä. Kuten 

lainkohdan kohtuutta ilmentävästä sanamuodosta ”saattaa todennäköiseksi” ilmenee, läheiseltä 

ei kuitenkaan vaadita täyttä näyttöä, sillä esimerkiksi määräämistoimi on voitu tehdä jo kauan 

ennen konkurssin alkamista.109 

 

3.4. Lahjanluontoisen sopimuksen peräytyminen 
 

Valitsin tarkasteltavaksi takaisinsaantilain 6 §:n osalta vain lahjanluontoisen sopimuksen jättäen 

tavallisen lahjan peräyttämisen käsittelyn ulkopuolelle. Lahjanluontoisen sopimuksen 

tyyppitilanne on ehkä realistisempi osakeyhtiön konkurssissa esimerkiksi varallisuuden 

myymisellä alihintaan velkojien vahingoksi juuri ennen konkurssia. En myöskään syvenny 

tarkastelemaan sen tarkemman, mikä osa sopimuksesta tai muusta oikeustoimesta katsotaan 

lahjaosuudeksi. Toisaalta esimerkiksi Puronen todetessaan, etteivät lahja ja lahjanluontoinen 

oikeustoimi käsitteinä ole samoja, on kuitenkin ilmaissut, ettei niillä kuitenkaan olisi relevanttia 

luonne-eroa laajemman pohdinnan johtaessa mahdollisesti vain turhaan mystifiointiin.110 

 

Takaisinsaantilain 6 §:n mukainen lahjanluontoisen sopimuksen peräyttäminen on yksi erityisistä 

objektiivisista takaisinsaantiperusteista. Takaisinsaantilain 6 § 3 momentin mukaan kauppa, 

vaihto tai muu sopimus peräytyy siten kuin 1 momentissa säädetään lahjasta, jos sopijapuolten 

suoritusten välinen epäsuhde sopimusta tehtäessä oli siinä määrin ilmeinen, että sopimusta osaksi 

 
107Tuomisto 2012, s. 135–137. 
108 Leppänen 1992, s. 34. 
109 Tuomisto 2012, s. 140 ja HE 102/1990 s. 49. 
110 Puronen 1990, s. 114–115. 
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on pidettävä lahjana. Lahjanluontoinen sopimus siis voidaan peräyttää samoilla perusteilla kuin 

lahja. Takaisinsaantiaika eli niin sanottu kriittinen aika lahjanluontoisen sopimuksen 

peräyttämisessä on vuosi. Velallisella on usein heikkenevässä taloustilanteessa ja konkurssin jo 

mahdollisesti uhatessa houkutus tehdä oikeustoimia ja usein juuri alihintaisia luovutuksia 

läheistensä kanssa. Lahjanluontoisen sopimuksenkin peräyttäminen ankaroituu siten läheisiä 

kohtaan. Näin ollen myös lahjanluontoinen sopimus kuten lahjakin, joka on täytetty vuotta 

aikaisemmin, mutta myöhemmin kuin kolme vuotta ennen määräpäivää, peräytyy, jos se on 

annettu velallisen läheiselle eikä näytetä, ettei velallinen on ollut ylivelkainen eikä lahjan (tai 

lahjaluontoisen sopimuksen) vuoksi tullut ylivelkaiseksi (TakSL 6.1 §). Läheinen voi siis 

kuitenkin välttyä takaisinsaannilta, mikäli onnistuu näyttämään edellä mainitun toteen.111 Toki 

kuten aiemmin ylivelkaisuuden osoittamisen osalta on käsitelty, välittömän vaikutuksen 

osoittaminen velallisen taloudelliseen asemaan112 juuri kyseisen oikeustoimen osalta voi olla 

haastavaa. Lisäksi takaisinsaantilain 8 §:n lahjaolettaman mukaisesti, jos lahjanluontoinen 

sopimus on tehty velallisen läheisen kanssa, täytyy läheisen erikseen osoittaa takaisinsaannin 

estääkseen, ettei oikeustointa olisi pidettävä osaksi lahjana.113 

 

Peräyttämiseen pykälän perusteella riittää, että sopimusta tai muuta määräämistointa on edes 

osaksi pidettävä lahjana, pääasiallista lahjanluonteisuutta ei siis vaadita. Lahjanluontoinen 

sopimus peräytyy niin ikään myös kokonaisuudessaan, eikä vain lahjanluonteiselta osaltaan.114 

Tämä on merkittävää velkojien kannalta, sillä se suojelee tehokkaasti konkurssivelkojia erityisesti 

velallisen alihintaisilta omaisuuden luovutuksilta, mutta myös esimerkiksi ylihintaan ostamiselta. 

Kuitenkin juurikin siitä syystä, että lahjanluontoinen sopimus peräytyy kokonaisuudessaan, voi 

konkurssipesä joutua sovittelemaan vastapuolelle syntyvää palautusvelvollisuutta tai 

korvausvelvollisuutta takaisinsaantilain 22 §:n nojalla. Velkojien suojantarve ulottuu muutoinkin 

periaatteessa vain sopimuksen lahjanluontoiseen osaan.115 Koulu onkin esimerkiksi todennut, että 

”[t]akaisinsaannin toteuttaminen luovutustoimien totaaliperäytyksen kautta ei välttämättä ole 

rationaalista” ja esittänyt, että ”[t]akaisinsaannin kohteeksi voitaisiin määritellä joko alihinnan 

korottaminen tai ylihinnan kohtuullistaminen”.116 Toki takaisinsaantiasian ollessa dispositiivinen 

riita-asia, voi takaisinsaantikantaja kuitenkin vaatia tuomioistuimelta oikeussuojaa vain 

 
111 Ingström 2009, s. 14–15. 
112 HE 102/1990 s. 50. 
113 Tuomisto 1998, s. 8. 
114 Kaisto 2006, s. 93. Ks. myös HE 102/1990, s. 51. 
115 Kaisto 2006, s. 95, 97 ja 100. 
116 Koulu 1999, s. 123. 
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sopimuksen lahjanluontoiselta osalta.117 Saattaa kuitenkin olla, että koko sopimuksen 

peräyttäminen voi konkurssipesän kannalta tuntua yksinkertaisemmalta ratkaisulta kun se on 

kerran mahdollistakin. Lisäksi tämä voi toki olla myös velkojansuojan kannalta tehokkaampaa 

peräyttää suoraan koko oikeustoimi. 

 

Lahjanluontoisen sopimuksen osalta vain sopimuksen todellisella sisällöllä on merkitystä, ei sen 

nimikkeellä.118 Asiakirjan nimeen liittyvällä kiertämisellä ei siis voida vahingoittaa velkojia. 

Alihintaisten omaisuuden luovutusten lisäksi tällaisia peräytettäviä lahjanluontoisia sopimuksia 

voivat olla esimerkiksi vuokrasopimus, jossa vuokraksi on sovittu käypää vuokratasoa alhaisempi 

vuokra119 ja liian edulliseksi sovitut toimitusehdot velallisen liiketoiminnassa.120 Takaisinsaannin 

kannalta lahjanluontoisen sopimuksen osalta lain sanamuodon mukaan ei pitäisi olla merkitystä 

sillä, onko velallisella ollut lahjoitustarkoitusta.121 Tämä on hyvin relevantti seikka 

velkojansuojan tehokkuuden kannalta peräyttämisen toteuttamisessa. Tätä näkökulmaa on 

kuitenkin osaltaan kritisoitukin122 ja toisaalta esitetty, että ehkä takaisinsaantilain esityöissäkin 

olisi tarkoitettu lahjoitustarkoitus arvioitavaksi objektiivisesta näkökulmasta subjektiivisen 

sijasta.123  Esimerkiksi Lohi on todennut, että [t]ilanteessa, jossa velallinen on omaisuuttaan 

myydessään uskonut saavansa ja ostaja maksavansa siitä täyden hinnan, oikeustoimen 

peräyttäminen lahjana tuntunee helposti yleisen oikeustajun vastaiselta”.124 Tässä mielessä 

lahjanluontoisen sopimuksen peräyttäminen voi olla hyvinkin ankaraa velallisen vastapuolen 

kannalta.  

 

Jotta lahjanluontoinen sopimus voidaan peräyttää, on epäsuhdan suoritusten välillä oltava 

kuitenkin ilmeinen (TaksSL 6.3 §). Tosin kuten yllä todettu, kun lahjanluontoisen sopimuksen 

peräytymiseltä ei vaadita pääasiallista lahjanluonteisuutta, vaan edes osittainen lahjana pitäminen 

riittää, ei epäsuhdan voida vaatia olevan niin huomattava kuin se ennen oli vanhassa 

konkurssisäännössä aikoinaan 46 §:n b-kohdassa.125 Myös hallituksen esityksen mukaan 

 
117 Hupli 2006, s. 9. 
118 Lehtonen – Laitinen – Immonen 1991, s. 164.  
119 HE 102/1990 s. 50. 
120 Koski 1992, s. 7. 
121 Immonen 1994, s. 63 alaviite 169 ja Kaisto 2006, s. 112. Lahjaverotuksessa taas annetaan merkitystä 

lahjoitustarkoitukselle. Eli oikeustoimi voidaan peräyttää lahjanluontoisena, vaikka sitä ei pidettäisikään 

verotuksessa lahjana. Immonen 1994, s. 63 alaviite 169 ja Kaisto 2006, s. 114. 
122 Kaisto 2006, s. 105–107. 
123 Ingström 2009, s. 71. 
124 Lohi 2001, s. 244–245. 
125 Ingström 2009, s. 61. 
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suoritusten välistä ilmeistä epäsuhtaa ei voida määritellä tyhjentävästi, vaan se vaatii 

tapauskohtaista harkintaa. Kuitenkin sitä vähäisempi epäsuhta voidaan katsoa ilmeiseksi, mitä 

suurempi luovutetun omaisuuden arvo on. 126 Vastikkeen riittämättömyyttä tai riittävyyttä voi 

kuitenkin olla velallisen vastapuolen usein vaikea arvioida, jolloin viimeisenä vaihtoehtona on 

tuomioistuimen arvio asiasta. Sitä tärkeämpää peräyttämisen voidaan nähdä velkojansuojan 

toteutumisen takia selkeästi olevan, mitä suuremman vahingon konkurssipesä on kärsinyt 

lahjanluontoisen sopimuksen täyttämisestä. 

 

3.5. Velan maksun peräytyminen 
 

Toisesta tutkielman käsittelyyn mukaan otetusta erityisestä takaisinsaantiperusteesta eli maksun 

peräytymisestä säädetään takaisinsaantilain 10 §:ssä. Huomioitavaa on kuitenkin, että maksunkin 

peräyttäminen on mahdollista myös takaisinsaantilain 5 §:n yleisen takaisinsaantisäännöksen 

nojalla. Käsitykseni mukaan 10 §:n soveltaminen on hyvin tyypillistä ja siten myös 

merkityksellisessä asemassa juuri liiketoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden 

konkurssitilanteissa. TakSL 10 § antaa kolme vaihtoehtoista kriteeriä, joihin peräyttäminen voi 

perustua; epätavallisen maksuvälineen käyttö, maksun ennenaikaisuus tai se, että velka on 

maksettu määrällä, jota on pesän varoihin nähden pidettävänä huomattavana. Jos jokin näistä 

kriteereistä täyttyy, velan maksu voidaan peräyttää, jos se on tehty myöhemmin kuin kolme 

kuukautta ennen määräpäivää. Jos vaan jokin kriteeri pystytään näyttämään toteen, on 

peräyttäminen velkojansuojan toteutumisen kannalta tehokasta, kun toimen vahingollisuutta ei 

tarvitse erikseen esittää.  Poikkeuksena peräytymiseen on kuitenkin maksun tavanomaisena 

pitäminen olosuhteet huomioon ottaen. Tällöin maksu ei siis kuitenkaan peräydy, vaikka 

takaisinsaantiperuste muuten olisi olemassa (TakSL 10 §). Toisin sanoen siis maksun 

peräyttäminen vaatii aina sen, että maksua ei voida pitää tavanomaisena.127 Myös maksun 

peräyttämistä koskevassa erityisessä takaisinsaantiperusteessa on ankarampi sääntely velallisen 

läheisiin liittyen. Nimittäin jos maksu on suoritettu läheiselle, se peräytyy vielä, jos se on 

suoritettu kaksikin vuotta ennen määräpäivää. Tässäkin tilanteessa läheinen voi vielä välttyä 

takaisinsaannilta osoittaessaan, ettei velallinen ollut maksukyvytön eikä myöskään maksun takia 

tullut maksukyvyttömäksi (TakSL 10 §).128  

 

 
126 HE 102/1990 s. 51.  
127 Tuomisto 2002, s. 135 ja Kaisto 2006, s. 197. 
128 Ks. esim Koulu 2009, s. 289. 
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Velan maksu voidaan ymmärtää laajassa merkityksessä kaikenlaiseksi varallisuusarvoisen 

suoritusvelvollisuuden täyttämiseksi. Suppeassa merkityksessä taas kyse on yleensä velan 

maksun ymmärtämisestä vain rahavelan suorittamiseksi.129 Tuomisto hyväksyisi ainakin tietyssä 

määrin laajemman merkityksen velan maksun suorittamiseksi esimerkiksi lajiltaan ja laadultaan 

määritellyn tavarantoimituksen muodossa.130  

 

Käsitykseni mukaan kriteereistä ensimmäisen ja kolmannen arviointiin kohdistuisi enemmän 

tulkintavaikeuksia kuin ennenaikaisuuden kriteeriin. Tuomisto on katsonut, että epätavallisin 

maksuvälinein tehtynä maksuna ei kaiketi voitaisi pitää suoritusta, joka on täytetty alkuperäisessä 

sopimuksessa määrätyllä tavalla. Tosin voi kuitenkin olla, että itse sopimuksessa 

suoritusvelvollisuuden muoto on pyritty määrittelemään tietyllä lailla tietoisesti tarkoituksena 

kiertää takaisinsaantisääntely. Lisäksi rahasuoritusta ei voitaisi katsoa epätavallisin 

maksuvälinein tehdyksi edes, vaikka alkuperäisenä suoritusvelvollisuuden täyttämisenä olisi ollut 

jokin muu kuin rahamaksu.131 Tämä heijastaa sitä, että epätavallisten maksuvälineiden käyttö on 

yleensä liitännäinen juuri velallisen heikkoon maksukykyyn ja sitä, ettei rahamaksua voitaisi siten 

edes pitää tällaisena. Myös velallisen ja velkojan toimialoihin ja sen käytänteisiin sekä osapuolten 

keskinäisiin käytöntöihin voidaan myös kiinnittää huomiota epätavallisuutta arvioitaessa.132 

Kaikkia muutoin epätavalliseksi luokiteltuja maksuvälineitä ei nimittäin voida katsoa välttämättä 

epätavalliseksi tiettyjen sopimuskumppaneiden välisissä suorituksissa.133 Tuomisto on todennut, 

että tietyn ”[m]aksuvälineen käyttö ei saa kuitenkaan olla tavanomaista ainoastaan 

maksukyvyttömyyden uhatessa”.134 Silti voidaan katsoa olevan ilmeistä, että tavaran ja erityisesti 

velallisen käyttöomaisuuden käyttö rahavelan maksuna on yleensä aina luokiteltavissa 

epätavallisin maksuvälinein tehdyksi velan maksuksi.135  

 

Maksun ennenaikaisuuden kriteerissä on pääsääntöisesti kyse erääntymättömän velan 

maksamisesta, mutta lain sanamuodon mukaan kyse voi olla myös muunlaisestakin 

ennenaikaisuudesta. Ongelmia tulkinnassa voi toki olla erääntyneisyyden ymmärtämisen osalta. 

Toisaalta taas aina velan erääntymättömyyskään ei tarkoita, että maksua pitäisi tulkita 

 
129 Kuusiluoma 2011, s. 43. Ks. myös Kaisto 2006, s. 204. 
130 Tuomisto 2002, s. 142–145. 
131 Koulu 2009, s. 287. 
132 Tuomisto 2002, s. 165–168. 
133 HE 102/1990 s. 56. 
134 Tuomisto 2002, s. 179. 
135 Koulu 2009, s. 287.  
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ennenaikaisena.136 Hallituksen esityksessä on nimittäin todettu, että ratkaisevassa asemassa ei ole 

niin sanottu muodollinen erääntymispäivä vaan enemmänkin se, onko maksu suoritettu 

osapuolten välisen käytännön ja kyseessä olevan toimialan näkökulmasta aikaisemmin kuin olisi 

pidettävä normaalina.137 Kääntöpuolelta myös erääntyneen velan maksu saatetaan 

takaisinsaantilanteessa 10 §:n perusteella katsoa ennenaikaiseksi.138 Maksun ennenaikaiseksi 

katsomisen erääntymisestä huolimatta voivat aiheuttaa niin ikään poikkeamat sopijapuolten 

yleisestä käytännöstä ja siihen yhdistettynä vielä velallisen maksuvaikeudet poikkeamisen syynä. 

Yleensä maksua voidaankin pitää ennenaikaisena, jos velan eräännyttämisen syynä on velallisen 

maksukyvyttömyyttä tai maksurikkomusta koskeva sopimuslauseke. Ilman tällaisia 

sopimuslausekkeita ennenaikaisia eräännyttämisiä ja niiden syitä joudutaan arvioimaan aina 

tapauskohtaisesti. Tuomisto on todennut, että ”mitä aikaisemmassa vaiheessa maksuaikataulun 

muutoksesta on sovittu, sitä helpommin voidaan katsoa, ettei maksu ole ollut ennenaikainen.”139 

Jos tavallista aikaisempi luoton eräännyttäminen johtuu esimerkiksi sellaisen muunlaisen 

kovenanttiehdon kuin velallisen heikentynyttä maksukykyä ilmentävän omavaraisuuskovenantin 

rikkoontumisesta, takaisinsaantiriski ei ole tällöin yhtä suuri.140 Edellä mainittujen seikkojen 

perusteella voidaankin velkojansuojan tehokkaan toteutumisen kannalta todeta, etteivät 

ennenaikaisuuden ja erääntyneisyyden käsitteet olekaan niin yksiselitteisesti arvioitavissa velan 

maksun peräyttämistilanteissa, vaikka perusteet takaisinsaantikeinoina muuten vaikuttavatkin 

tehokkailta. 

 

Kolmannen kriteerin perusteella maksu on peräytettävissä, jos se on tehty määrällä, jota pesän 

varoihin nähden on pidettävä huomattavana (TakSL 10 §). Keskeisenä arviointiperusteena on 

siten maksuun käytettyjen varojen suhde velallisen muihin varoihin konkurssin alkaessa ja 

nimenomaan pesän brutto- eikä nettovaroihin. Velkojen määrällä ei siis ole arvioinnissa 

merkitystä hallituksen esityksen mukaan.141 Toisaalta korkein oikeus on kuitenkin painottanut 

maksun vaikutusta ”konkurssissa saatavansa valvoneiden velkojien jako-osuuksien suuruuteen”.  

Kyse on ollut myös lähinnä siitä, että pesän varoista olisi vähennettävä panttioikeuden kohteena 

olevat varat.142 Sinänsä hieman ristiriitaista hallituksen esityksessä on se, että sen mukaan 

 
136 Tuomisto 2002, s. 187–191. 
137 HE 102/1990 s. 15 ja 56. 
138 Koulu 2009, s. 288. 
139 Tuomisto 2002, s. 193–196. 
140 Villa 2003, s. 183–184. 
141 HE 102/1990 s. 55 ja Tuomisto 2002, s. 198. 
142 KKO 1994:139 ja Tuomisto 2002, s. 198–199. 
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velkojen määrällä ei ole arvioinnissa merkitystä, mutta maksun vaikutuksella jako-osuuksien 

kokonaismäärään kuitenkin on.143 Sitä, että varojen suhteen arviointiajankohtana on pidetty 

tämän kriteerin osalta konkurssin alkamista eikä maksuhetkeä, tukee esimerkiksi se, että 

vertailussa voinee käyttää hyödyksi pesäluetteloa, jossa pesän varat on lueteltuna. Tosin tässä taas 

voidaan kohdata ongelmana varojen yliarvostaminen. Myös maksunsaajalle tämä ajankohta voi 

toki olla huomattavasti riskialttiimpi,144 sillä voi olla vaikea arvioida velallisen 

varallisuustilannetta tulevaisuuteen. Lisäksi itse maksun huomattavuuskriteeri omaa toki vielä 

oman problematiikkansa ja hallituksen esityksen mukaan sen arvioiminen olisi liitännäinen 

oikeuskäytännön kehitykseen.145 Huomattava määrä voinee tarkoittaa usein sellaista 

rahasummaa, jota herättää erityistä huomiota, jos se on maksettu jo konkurssia silmällä pitäen ja 

lähellä konkurssin alkamista. Huomattavan määrän raja on hovioikeuskäytännön mukaan ollut 10 

prosentin osuus pesän varoista. Huomattavuusarviointi on kuitenkin pääsääntöisesti 

velkojakohtaista eli peräyttäminen ei ole mahdollista, jos huomattavuuskriteeri täyttyisi vain eri 

velkojille maksettujen maksujen yhteismäärässä. Tästä poikkeuksena on esitetty tilanne, jossa 

velkojat tekevät yhteistyötä saamistensa perimisessä velalliselta.146 Tämä voi olla siis muille 

velkojille haitallista vahinkoa aiheuttavaa velkojansuosintaa, jos velallinen on käyttänyt 

suurehkon määrän varojaan tiettyjen velkojen maksuun. Velkojasuojan toteutumisen kannalta 

olisikin tehokasta, mikäli kriteerin soveltaminen taipuisi edellä mainittuun tahalliseen toimintaan.  

 

Eli vaikka jokin edellä avatuista kolmesta kriteeristä täyttyisi, 10 §:n takaisinsaantiperustetta ei 

voida hyödyntää maksun peräyttämisessä, jos maksua voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen 

tavanomaisena. Tavanomaisuuden kriteerit ovat osoittautuneet odotetusti epäselviksi, vaikka 

asiasta onkin jo runsaasti oikeuskäytäntöä.147 Hallituksen esityksen perusteella tavanomaisena 

velan maksuna pidettäisiin ”maksuja, joiden ei objektiivisesti arvioiden voida olettaa olevan 

yhteydessä velallisen maksukyvyttömyyteen ja tulevaan konkurssiin”.148 Vaikka 10 §:n 

soveltamisen edellytyksenä ei erityisten takaisinsaantiperusteiden tapaan ole velallisen 

maksukyvyttömyyden osoittaminen, antaa kyseinen ilmaisu osviittaa siitä, että näin tosiasiassa 

 
143 HE 102/1990 s. 55. 
144 Tuomisto 2002, s. 200–201. 
145 HE 102/1990 s. 56–57. 
146 Koulu 2009, s. 288 ja Tuomisto 2002, s. 204–208. Huomattavan määrän osalta ks. myös. Hupli 2004, s. 

253. Tosin korkeimman oikeuden ratkaisujen perusteella huomattavana määränä on pidetty maksua, joka on 

vähintään 15 prosenttia konkurssipesän bruttovarallisuudesta (KKO 1997:138 ja KKO 1998:55). 
147 Kuusiluoma 2011 s. 17 ja Koulu 2009, s. 289. 
148 HE 102/1990 s. 56. Myös Immonen on katsonut, että maksua, joka on tehty konkurssin uhasta 

riippumattomista syistä, voidaan pitää tavanomaisena. Immonen 1994, s. 72. 
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kuitenkin olisi. Maksun tavanomaisuuden arviointi jättää siis tavanomaisuus -termille tyypilliseen 

tapaan paljon harkintavaltaa tuomioistuimille ollessaan niin tulkinnanvarainen eikä itse 

lainkohdasta tai hallituksen esityksestäkään sen enempää ole apua maksun tavanomaisuutta 

arvioitaessa. Tärkeä huomio on myös se, että maksun tavanomaisuutta ja sen merkitystä voidaan 

joutua arvioimaan aina eri perustein riippuen mikä kolmesta peräyttämiskriteeristä on käsillä.149 

Tässä tutkielmassa ei ole mahdollista syventyä sen enempää jokaisen kriteerin eritystapauksiin. 

Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että esimerkiksi juoksevilla maksuilla on katsottu olevan 

erityisasema velallisen liiketoiminnassa. Niiden suorittamista voidaan pitää itse liiketoiminnan 

harjoittamisen mahdollistajana ja siten tavanomaisina, eikä tulevaan konkurssiin 

yhdistettävinä.150 Myös juoksevien maksujen tavanomaisuutta voidaan joutua joskus 

kyseenalaistamaan esimerkiksi silloin, jos maksu on ollut pitkään viivästynyt.151 Esimerkiksi 

myöskään epätavallisin maksuvälinein suoritettu juokseva maksu ei yleensä voi olla 

tavanomainen.152 Lisäksi esimerkiksi ennenaikaista velan maksua voidaan pitää tavanomaisina, 

mikäli se on maksettu vain muutama päivä ennen eräpäivää eikä velkojalla ole tekemistä 

ennenaikaisen suorituksen kanssa.153 

 

Maksun peräyttäminen vaikuttaa tehokkaalta velkojansuojan kannalta, sillä sen kriteerit sinänsä 

ovat sellaisia, jotka konkurssipesä pystyy kirjallisen materiaalin perusteella suhteellisen helposti 

esittämään. Kuitenkin se, että jokaisen kriteerin sekä maksun epätavanomaisuuden osalta on 

näinkin paljon tapauskohtaisia tulkintakysymyksiä, saattaa heikentää takaisinsaannin 

onnistumista tämän perusteen nojalla.  

 

3.6. Vakuuden peräytyminen 
 

Velallisen velastaan myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen määräpäivää luovuttama pantti tai 

asettama muu vakuus voidaan peräyttää takaisinsaantilain 14 §:n nojalla, mikäli vakuuden 

antamisesta ei ollut sovittu velan syntyessä tai jos pantin hallintaa ei ollut luovutettu tai 

julkivarmistustoimia tehty ilman aiheetonta viivytystä velan syntymisen jälkeen. Jos 

takaisinsaantivastaajana on velallisen läheinen, takaisinsaantiaika on tässäkin erityisessä 

takaisinsaantiperusteessa pidennetty kahteen vuoteen. Tämänkin osalta läheisellä on 

 
149 Kuusiluoma 2011, s. 70–71 ja HE 102/1990 s. 56. 
150 Koulu 2009, s. 324 ja s. 289. 
151 Tuomisto 2002, s. 220. 
152 Kuusiluoma 2011, s. 76 ja HE 102/1990 s. 56. 
153 HE 102/1990 s. 56. 
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vastanäyttömahdollisuus siitä, ettei velallinen ollut maksukyvytön eikä vakuusjärjestelyn vuoksi 

tullut maksukyvyttömäksi (TakSL 14 §). Kyse on siis vanhasta velasta myöhemmin annettavasti 

vakuudesta ja tämä erityinen objektiivinen takaisinsaantiperuste on velkojansuojan tehokkaan 

toteutumisen kannalta erityisen merkityksellinen sen kieltäessä vakuusjärjestelyt tavallisten 

velkojien vahingoksi juuri ennen konkurssia. Muutoinhan näin yleensä vilpillisesti konkurssia 

silmällä pitäen vakuuden saanut velkoja olisi paremmalla etusijalla velallisen konkurssissa ja 

mainittu järjestely olisi liian houkutteleva johtaen varmasti osaltaan myös velalliseen 

kohdistuvaan painostukseen vakuuden asettamiseksi. Jos velkojalla on alun perinkin ollut pantti 

tai muu vakuus saamisestaan ja hän olisi tällä perusteella ollut muita velkojia paremmassa 

asemassa konkurssissa, ei muilla velkojilla ole intressiä puuttua tällaisen velkojan vakuuksiin tai 

sen myötä saamiin maksuihin vahinkoedellytyksen puuttuessa. Näin ollen nimenomaan 

myöhemmin asetetun vakuuden tilanne vanhan velan osalta voidaan nähdä suoraan velallisen 

tietyn velkojan suosimishaluna. Takaisinsaantilain 14 §:n tulkintaa tukevaa oikeuskäytäntöä 

kuitenkin on vähän.154  

 

Lain sanamuodosta ilmenevin perustein vakuus voidaan peräyttää, vaikka siitä olisikin sovittu 

velan syntyessä, mutta jos itse vakuuden antaminen ja siihen liittyvät julkivarmistustoimet on 

laiminlyöty suorittaa ajoissa. Hallituksen esityksen mukaan vakuuden asettamisen viivyttely 

ilmentää sitä, ettei vakuus ole alun perin ollut edes velan edellytyksenä, vaan se on jouduttu 

asettamaan vasta velallisen ajauduttua maksuvaikeuksiin. Ilman aiheetonta viivytystä -kriteeri on 

tyypillisesti vaikeaselkoinen ja sen arvioinnissa otetaan esitöiden mukaan huomioon 

vakuustyyppi, vakiintuneet menettelytavat ja kulloinkin vallinneet olosuhteet. Esimerkiksi 

käteispantin osalta hallinta olisi luovutettava viimeistään velan syntyessä.155 Koulun mukaan 

ilmaisulla ilman aiheetonta viivytystä julkivarmistuksen yhteydessä taas tarkoitetaan enintään 

muutamaa viikkoa luotonannosta.156 Tosin useimmiten kiinnitysten hakemisen osalta sallittavaksi 

viivytykseksi on katsottu huomattavasti tätä lyhyempi aika.157 Lisäksi, jos velalliselle annetaan 

uutta velkaa vakuusehdolla, sen täytyisi olla todellista uutta velkaa eikä esimerkiksi välittömästi 

vanhan velan maksamiseen tarkoitettua uutta velkaa samalta luotonantajalta.158 Tällä 

 
154 Koulu 2018, II Konkurssioikeus > 6. Konkurssipesän omaisuusselvitys > Vakuuden peräytyminen.  
155 HE 102/1990, s. 61–63. 
156 Koulu 2018, II Konkurssioikeus > 6. Konkurssipesän omaisuusselvitys > Vakuuden peräytyminen. 
157 Tuomisto 2012, s. 470–476. 
158 Koulu 2018, II Konkurssioikeus > 6. Konkurssipesän omaisuusselvitys > Vakuuden peräytyminen. 
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vaatimuksella yritetään välttää väärinkäytöt pykälän kiertämisen osalta ja on siten myös velkojien 

kannalta tärkeää. 

Pantin lisäksi muita sopimusperusteisia vakuuksia ovat esimerkiksi omistuksenpidätysehto, 

rahoitusleasing, vakuutusluovutus ja sopimusperäinen pidätysoikeus.159 Velkojansuojan 

tehokkaan toteutumisen kannalta tärkeää on, että vaikka vakuus olisi ehditty realisoida ennen 

konkurssin alkamista, se voidaan silti peräyttää. Tällöin palautusvelvollisuus kohdistuu vakuuden 

arvoon.160  

 

3.7. Takaisinsaannin vaatiminen 
 

Myös ne keinot ja menettelyt, joilla takaisinsaantia voidaan vaatia ja se, missä laajuudessa varat 

palautuvat, vaikuttavat osaltaan siihen, toteutuuko velkojansuoja riittävän tehokkaalla tavalla 

oikeustoimien peräyttämisessä ja sen onnistumisen myötä varojen palautumisessa 

konkurssipesään. Arviointi kohdistuu näin ollen siihen, pääsevätkö velkojat intresseihinsä 

riittävän tehokkaasti peräyttämismenettelyn kautta. Eli tässä korostuu lainsäädännön rajoissa 

tapahtuvan oikeudellisen tehokkuuden lisäksi taloudellinen tehokkuus. Yksi lähtökohta sen 

arvioimiseksi on ainakin sen pohtiminen, onko velkojien kannalta kannattavaa lähteä vaatimaan 

takaisinsaantia ylipäätään.161 Tässä ei kuitenkaan tarkastella koko takaisinsaantiprosessia 

oikeudenkäyntinä, vaan käydään läpi takaisinsaannin vaatimiseen ja toteuttamiseen liittyvät 

keskeisimmät asiat. Myöskään tilanteita, joissa takaisinsaantimenettely on alkanut jo konkurssia 

mahdollisesti edeltäneessä insolvenssimenettelyssä, ei käsitellä.  

 

Ensinnäkin takaisinsaantimenettely on dispositiivinen eli tahdonvaltainen riita-asia, jossa sovinto 

on sallittu. Eli periaatteessa konkurssipesä pystyisi myös neuvottelemaan takaisinsaannin 

kohteena olevan tahon kanssa hyväksyttävän lopputuloksen aikaansaamiseksi.162 Yleensä 

takaisinsaanti nähdään kuitenkin konkurssioikeudellisina oikeudenkäyntinä, jossa oikeussuojan 

toteuttamiseksi nostetaan kanne tuomioistuimessa takaisinsaantivastaajaa kohtaan. Näin ollen 

tuomioistuin lopulta arvioi, täyttyykö vaaditun mukainen takaisinsaantiperuste eli onko 

määräämistoimi peräytettävissä takaisin konkurssipesään.163  

 
159 HE 102/1990, s. 61 ja Tuomisto 2012, s. 400. 
160 Tuomisto 2012, s. 398. 
161 Nenonen 2004, s. 135. Tähän vaikuttaa takaisinsaantiperusteiden olemassa olon lisäksi esimerkiksi 

intressin suuruus ja vastapuolen taloudellinen tilanne. 
162 Hupli 2006, s. 7–8 ja Nenonen 2004, s. 136. 
163 Määräämisperiaatteen johdosta kantajan on ilmaistava, mihin takaisinsaantiperusteeseen vedotaan ja missä 

laajuudessa takaisinsaantia vaaditaan (ks. Hupli 2006, s. 9-10). Tästä syystä on syytä miettiä, millä 
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Konkurssin alkamisen myötä prosessuaalinen asiavaltuus eli legitimaatio ei ole enää velallisella 

vaan konkurssipesällä sen toteuttaen velkojakollektiivin etuja.164 Takaisinsaantilain 23 §:n 1 

momentin mukaan takaisinsaantia saavat vaatia pesänhoitaja sekä velkoja, joka on valvonut 

saatavansa konkurssissa tai jonka saatava on otettu muuten huomioon jakoluettelossa. Saman 

pykälän 2 momentin mukaan takaisinsaantia voidaan vaatia tuomioistuimessa nostettavan 

takaisinsaantikanteen lisäksi myös tekemällä muistutus valvontaa vastaan. Lisäksi pesänhoitaja 

voi vaatia takaisinsaantia tekemällä väitteen pesään kohdistettua muuta vaatimusta vastaan 

(TakSl 23§).165 Kaisto kuvaa tätä väitteen tekemistä ”kevennetyksi” prosessiksi,166 koska pesän 

ei tarvitse nostaa vastakannetta vaatimuksen tehnyttä vastaan.167  Lain 24 § 2 momentin mukaan, 

mikäli velkoja on nostanut kanteen, on pesänhoitajalle varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. 

Pesänhoitajan kuuleminen on tuomioistuimelle tärkeää sen selvittämiseksi, mikä on yleensä 

parhaiten velallisen varallisuuden ja toimet tuntevan pesänhoitajan kanta 

takaisinsaantiperusteisiin ja miksi pesänhoitaja itse ei ole päättänyt pesän nimissä nostaa 

kannetta.168 

 

Huomionarvoista 23 §:ssä on ilmaisu siitä, että takaisinsaantia nimenomaan saadaan vaatia, 

mutta käytännössä konkurssilain 14:5.1:n 2 ja 4 kohdista ja velkojakollektiivin päätösvallasta 

seuraa, että pesänhoitajalla on tähän myös velvollisuus.169 Tämä onkin tärkeä asia velkojansuojan 

toteutumisen kannalta. Mikäli pesänhoitaja ei päättäisi lähteä peräyttämään velkojille 

vahingollista määräämistoimea eivätkä velkojat itse ole kyseisestä toimesta tietoisia, saattaa 

velkojien suoja jäädä osaltaan toteutumatta. Käytännössä pesänhoitaja toki tekee 

takaisinsaantiperusteiden kartoituksien lisäksi sen laskelmoinnin, onko pesän taloudellisesti 

järkevää lähteä vaatimaan takaisinsaantia.170 Pesänhoitajan ja velkojan ajamien 

takaisinsaantivaatimusten ero on siinä, että pesänhoitaja edustaa konkurssipesää edustusvallan 

 
vaihtoehtoisilla takaisinsaantiperusteilla takaisinsaantia on järkevää vaatia sen onnistumisen takaamiseksi. 

Muutoinkin pääsäännön mukaisesti takaisinsaantijutun kantajalla on vaatimistaakan lisäksi väittämis- ja 

todistustaakkaa, lukuun ottamatta läheisten vastanäyttöoikeutta sekä objektiivisten takaisinsaantiperusteiden 

osalta vastaajan vastanäyttöoikeutta määräämistoimen vahingottomuudesta velkojia kohtaan. 
164 Hupli 2006, s. 35-337. 
165 Hallituksen esityksen 102/1990 mukaan kyse voi olla esimerkiksi sellaisen oikeustoimen peräyttämisestä, 

jolla luovutettu omaisuus on jäänyt velalliselle eli on konkurssissa pesän hallussa (s. 71–72). Ks. myös 

Nenonen 2004, s. 134. 
166 Kaisto 2006, s. 84. 
167 Hupli 2006, s. 163–164. 
168 Nenonen 2004, s. 133–134 ja Hupli 2006, s. 57. 
169 Hupli 2006, s. 38–39. 
170 Nenonen 2004, s. 135, Hupli 2006, s. 148 ja riitautuksien kuten muistutuksen osalta HE 26/2003, s. 126. 
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perustuessa lakiin, eikä siten ole itsenäisesti kuluvastuussa takaisinsaantiasiassa, kun taas 

yksittäinen velkoja ei edusta konkurssipesää, vaan esiintyy itsenäisenä asianosaisena vastaten 

siten myös kuluistaan. Tällöin yksittäinen velkoja siis ajaa itsenäisesti vaadetta, joka kuuluu koko 

velkojakollektiiville. Vaatimuksen menestyminen koituu konkurssipesän ja siten kaikkien 

velkojien, eikä vain kantajavelkojan hyväksi. Periaatteessa nämä yksittäiset, ja toteutuessaan 

lähinnä suurimpien velkojien ajamat takaisinsaantivaatimukset pitäisi olla harvinaisia, mikäli 

pesänhoitaja toimii enemmistöä edustavien velkojien tahdon mukaisesti.171  

 

Takaisinsaantikanne, joka on käytännössä yleisin takaisinsaantivaatimus172, on offensiivinen 

takaisinsaantikeino, jolla pyritään toteutetun oikeustoimen peräyttämiseen ja tilanteen 

ennallistamiseen, kun taas muistutuksen tekeminen valvontaa vastaan sekä väite pesään 

kohdistettua muuta vaatimusta vastaan ovat defensiivistä takaisinsaantikeinoja. Vain 

offensiivinen takaisinsaantikeino eli kanteeseen perustuva takaisinsaantivaatimus on sidottu 

takaisinsaantilain mukaiseen määräaikaan. Defensiivisten takaisinsaantikeinojen osalta nimittäin 

ulkopuolinen esittää vaatimuksen ja pesä pyrkii siihen, ettei vaadetta hyväksytä 

takaisinsaantiperusteen käsillä olon takia. Näin ollen on perusteltua, ettei pesän täydy 

”määräajassa reagoida siihen mahdollisuuteen, että pesälle tullaan esittämään 

takaisinsaantiperusteen rasittama vakuus”.173 Takaisinsaantilain 24 §:n mukaisesti 

takaisinsaantikanne on nostettava vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta. Tämän määräajan 

lisäksi se voidaan kuitenkin nostaa vielä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun konkurssipesä 

havaitsi takaisinsaannin perusteen tai sen olisi pitänyt havaita se (TakSL 24§). Eli takaisinsaannin 

määräaika on kuitenkin joustavampi, mikäli pesä ei ole ollut, eikä sen pitänytkään olla tietoinen 

konkurssin alkamista seuranneen vuoden sisällä takaisinsaannin perusteista. Epäselvää on 

kuitenkin ollut, koskeeko tämä kolmen kuukauden aika velkojien nostamia kanteita. Huplin 

mielestä ratkaisevaa on selonottovelvollisuus, jonka taas voidaan nähdä kuuluvan vain 

konkurssipesällä eli pesänhoitajalle ja näkisi, ettei kolmen kuukauden määräaika sovellu 

yksittäisten velkojien nostamiin kanteisiin.174 Toisaalta Tuomisto taas on ollut sillä kannalla, että 

oheinen soveltuisi myös velkojiin, mutta toteaa kuitenkin linjassa edellä mainitun kanssa 

jatkoajan alkavan kulumaan siitä hetkestä, jolloin nimenomaan pesä havaitsi 

takaisinsaantiperusteen tai sen olisi se pitänyt havaita.175 

 
171 Nenonen s. 134 ja Hupli 2006, s. 37 ja 47–50. 
172 Jokinen 1994, s. 53. 
173 Hupli 2006, s. 97–98 ja 145, Jokinen 1994, s. 77, Ovaska 1991, s. 175. Ks. myös Kaisto 2006, s. 87–89. 
174 Hupli 2006, s. 102. 
175 Tuomisto 2012, s. 62 alaviite 165. 
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Defensiivisistä takaisinsaantikeinoista muistutuksen tekeminen valvontaa vastaan tarkoittaa 

mahdollisuutta riitauttaa saatava eli vastustaa saatavaa takaisinsaantiperusteella.176 Konkurssilain 

13 lukuun perustuva riitautusmenettely alkaa jakoluetteloehdotuksessa, johon pesänhoitaja kirjaa 

tiedot siitä, miltä osin hän ei hyväksy ilmoitettua saatavaa ja perustelunsa tälle. Riitautetun 

saatavan valvoneelle velkojalle varataan myös tilaisuus lausua riitautuksesta pesänhoitajan 

johtamassa lausumien vaihdossa ja selvityksen esittämisessä. Kuten takaisinsaantikanteen 

nostamisenkin osalta, myös muistutuksen eli riitautuksen voivat tehdä pesänhoitajan lisäksi toiset 

velkojatkin. Tuomioistuin ei kuitenkaan tutki takaisinsaantimahdollisuuksia omasta aloitteestaan. 

Mikäli takaisinsaantiriitautus eli muistutus konkurssisaatavaa vastaan hyväksytään, kyseinen 

saatava ei saa jako-osuutta konkurssista. Mitään omaisuutta ei siis tässä tilanteessa peräytetä 

pesään. Tämä takaisinsaantivaatimuksen esittäminen onnistuessaan toteutuu jakoluettelon 

vahvistamisen yhteydessä, eikä siten vaadi erillistä menettelyä. Mikäli vastapuoli kuitenkin 

vastustaa takaisinsaantia, siirtyy asia erilliseen oikeudenkäyntiin. On myös syytä huomata, että 

vaikka muistutusta ei tehtäisi ja siten saatava olisi hyväksytty jakoluettelossa, se ei ole esteenä 

takaisinsaantikanteen nostamiselle, mikäli määräaikaa on jäljellä.177 

 

Takaisinsaantilain 23 §:n 2 momentin mukaisen toisen defensiivisen takaisinsaantikeinon 

perusteella pesänhoitajalla on myös mahdollisuus vaatia takaisinsaantia tekemällä väite 

konkurssipesään kohdistettua muuta vaatimusta kuin valvontavaatimusta vastaan. Idea on sama 

kuin edellä käsitellyssä riitautuksessa eli ”pesälle on esitetty vaatimus, jota pesä vastustaa 

väittämällä, että vaatimuksen peruste täyttää takaisinsaantiseikaston”. Tilanteet, joissa pesän 

takaisinsaantiväite joudutaan esittämään, ovat siis jo yltyneet oikeudenkäynniksi vastapuolen 

aloittamana.178 Väitteen onnistuessa pesään kohdistetun vaatimuksen esittäjä menettää tällöin 

vaatimuksensa perusteena olleen oikeuden.179 

 

3.8. Takaisinsaannin vaikutukset 

 
Onnistuneen takaisinsaannin vaikutukset eli tilanteen ennallistaminen ja alkutilan palauttaminen 

on kaksivaiheisen takaisinsaantiprosessin jälkimmäinen vaihe. Ensimmäisessä vaiheessa, eli 

Koulun terminologian mukaan vahvistamisvaiheessa on jo ratkaistu se, täyttyykö 

 
176 Jokinen 1994, s. 76 ja Ovaska 1991, s. 175. 
177 Hupli 2006, s. 142–155. 
178 Hupli 2006, s. 160–161. 
179 Kaisto 2006, s. 86. 
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takaisinsaantivaatimuksessa jokin lain sallima takaisinsaantiperuste. Eli nyt ollaan jo 

oikeustilassa, jossa tuomioistuin on hyväksynyt itse takaisinsaantivaatimuksen. 

Prosessiekonomisesti järkevintä, ja siten myös velkojien näkökulmasta tehokkainta, on ratkaista 

oikeustoimen ennallistamisongelmat samassa prosessissa kuin itse takaisinsaantivaatimus.180 

Ennallistamiseen liittyvät riitaisuudet voivat kuitenkin aktualisoitua vasta myöhemminkin itse 

varsinaisen palautusvelvollisuuden hetkellä takaisinsaantituomion jälkeen, jolloin näihin liittyvät 

riidat joudutaan siten ratkaisemaan vasta täytäntöönpanovaiheessa. Tosin Kaisto on katsonut, että 

takaisinsaantikanne on varsinaisesti vain muotoamiskanne, eikä sellaisenaan riittäisi perusteeksi 

täytäntöönpanoon ulosotossa, jos omaisuuden hallintaa ei luovuteta vapaaehtoisesti. Täten 

täytäntöönpanon onnistumisen takaamiseksi kanteen yhteyteen voidaankin liittää suorituskanne, 

jolla vaaditaan vastaajaa luovuttamaan omaisuus, jonka omistusoikeuden hän on menettänyt 

oikeustoimen peräyttämisen myötä.181 

 

Takaisinsaantilain 15 § sääntelee oikeustoimen peräytymiseen liittyvästä omaisuuden 

palauttamisesta tai arvon korvaamisesta. Pääsääntö on siis ensisijaisesti velalliselta saadun 

omaisuuden palauttaminen konkurssipesään oikeustoimen peräytyessä (TakSL 15.1 §). Niin 

ikään myös konkurssipesän on vastavuoroisesti ennallistamisen toteutumiseksi palautettava 

vastike, joka velalliselle on suoritettu velalliselta saadusta omaisuudesta. Näin alkutila 

palautetaan kokonaisuudessaan.182 Kuitenkin, jos vastike on jo saatettu velkojien ulottumattomiin 

niin, että vastiketta suorittanut eli takaisinsaantivastaaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää 

tällaisesta velallisen tarkoituksesta, konkurssipesällä ei ole palautusvelvollisuutta (TakSL 15.2 §). 

Eli tässä tilanteessa konkurssipesä ei kuitenkaan joudu maksuvelvolliseksi muista pesän varoista 

ja siten velkojien vahingoksi.  

 

Toissijaisesti, jos oikeustoimen kohteena oleva omaisuus ei ole enää tallella tai muuten 

palautettavissa, tulee sen arvo korvattavaksi.183 Tämä on velkojansuojan toteutumisen kannalta 

tärkeä asia. Niin ikään tuomioistuin voi myös oikeuttaa takaisinsaantivastaajan suorittamaan 

arvonkorvauksen, jos kyseisen omaisuuden palauttaminen tuottaisi tälle haittaa (TakSL 15.3 §). 

Tämän ensi- ja toissijaisuussääntelyn takia takaisinsaantikantajana toimivan konkurssipesän tai 

yksittäisen velkojan on kannattavaa ja tehokkaampaa samalla kertaa vaatia esineellisen 

 
180 Koulu 1999, s. 5–9. 
181 Kaisto 2006, s. 47. 
182 Könkkölä – Linna 2013, s. 767 ja Koulu 1999, s. 119. 
183 Kaisto 2006, s. 74. 
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palautusvelvollisuuden lisäksi toissijaisesti arvon korvaamista, sillä muuten periaatteessa 

pelkkään arvon korvaamiseen perustuvassa vaatimuksessa kantajan on suoraan osoitettava, ettei 

esineellinen palautus ole mahdollista. Toisaalta on myös viitteitä siitäkin, että valinnanvapaus 

suoritusmuotojen välillä voisi olla perusteltua ainakin vastaajalle. Kantajalla on toki myös 

mahdollisuus suostua vastaajan vaatimaan arvonkorvaukseen, eikä haitan olemassa oloa tarvitse 

silloin edes tutkia.184 Toki palautettava omaisuus itsessään muutenkin voi hyvin usein olla rahaa. 

 

Velkojansuojan toteutumisen ja sen tehokkuuden kannalta on merkittävää, että 

takaisinsaantivastaaja on velvollinen myös korvaamaan omaisuuden arvon alenemisen 

oikeustoimen tekemisen jälkeiseltä ajalta185, mikäli omaisuuden arvo on merkittävästi alentunut 

kulumisen tai vahingoittumisen vuoksi. Jos taas arvon alentuminen johtuu muusta syystä, vastaaja 

on velvollinen suorittamaan kohtuullisen korvauksen arvon alenemisesta 

peräyttämisvaatimuksen esittämisen jälkeiseltä ajalta (TakSL 16 §). Muuna arvon alenemisena 

olisi lain esitöiden mukaan pidettävä ”lähinnä sellaisia tilanteita, joissa omaisuuden markkina-

arvo on alentunut kurssimuutosten tai sesonkivaihtelujen taikka pelkästään omaisuuden 

ikääntymisen vuoksi”.186 Joka tapauksessa muun syyn tulkinnan lisäksi hankaluuksia aiheuttaa 

kohtuullisen korvauksen määrittely.  

 

Myös omaisuudesta saatu tuotto187 on luovutettava tai omaisuudesta mahdollisesti saatu hyöty 

kohtuullisella määrällä korvattava, ellei tämän korvaamista suoriteta arvon alentumisen 

korvauksena, peräyttämisvaatimuksen esittämisen jälkeiseltä ajalta. Jos taas palautettava 

omaisuus on rahaa tai jos omaisuuden arvo on korvattava, vastaajan on maksettava korkoa 

korkolain (633/82) 4 §:n mukaisesti niin ikään peräyttämisvaatimuksen esittämisen jälkeiseltä 

ajalta (TakSL 17 §). Tuoton ja hyödyn vaatimisen osalta kantajan on valittava, kumpaan perustaa 

vaatimuksensa. Tuoton palauttamisessa kyse on lähinnä esineellisestä palautuksesta, ellei arvoa 

korvata, kun taas hyödyn korvaaminen on joka tapauksessa arvomääräistä. Tuoton palauttaminen 

on lain sanamuodon mukaan täysimääräistä, toisin kuin hyödyn osalta kyse on tulkintavaikeuksia 

aiheuttavasta kohtuullisesta korvauksesta. Hyödyn laskemisessa relevanttia on sen suhde 

konkurssipesän vahinkoon. Poikkeuksena on tosin ainakin markkina-arvoisen hyödyn 

 
184 Koulu 1999, s. 65–68 ja s. 177 sekä valinnanvapaudesta KKO 1987:100. 
185 Tämä ajankohta hallituksen esityksen yleisperusteluiden mukaan. Ks. HE 102/1990, s. 23.  
186 HE 102/1990, s. 65. 
187 Ensisijaisesti kyseeseen tulee esineellisen palautuksen periaate ja toissijaisesti arvon korvaaminen. Ks. 

Koulu 1999, s. 243-244. 
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korvaaminen, joka perustuu fiktiiviseen vahinkoon.188 Eli tämänkin osalta on konkurssipesän tai 

velkojan järkevää miettiä, kumpaan vetoaminen on kannattavampaa.  

 

Edellä mainittuja velvollisuuksia voidaan kutsua Koulun mukaan täydentäväksi palautus- ja 

korvausvelvollisuudeksi, jotka tehostavat takaisinsaantia vieden vastaajalta saamansa 

rakenteellisen hyödyn.189 Huomionarvoista mainittujen 16 ja 17 pykälien osalta on se, että 

palautusvelvollisuus on kuitenkin laajempi, jos takaisinsaanti perustuu takaisinsaantilain 5 §:ään 

eli yleiseen takaisinsaantiperusteeseen,190eli se on liitetty vastaajan vilpilliseen mieleen. Nimittäin 

16 §:n osalta, jos omaisuuden arvon alentuminen johtuu muusta, kuin kulumisesta tai 

vahingoittumisesta ja palautusvelvollisuutta on vaadittu 5 §:n nojalla, vastaaja voidaan velvoittaa 

suorittamaan korvausta jo siitä ajankohdasta, kun hän sai omaisuuden haltuunsa (TakSL 16 §), 

eikä vasta peräyttämisvaatimuksen esittämisen jälkeiseltä ajalta. Sama koskee 17 §:n mukaista 

tuottoa, hyötyä ja korkoa. Näin ollen velkojien kannalta saattaa olla merkityksellistä, millä 

takaisinsaantiperusteella peräyttämistä on järkevää vaatia. Korvausperiaatteiden vastapainona 

takaisinsaantilain 18 §:n mukaan palautusvelvollisella on oikeus saada korvaus palautettavaan 

omaisuuteen panemistaan tarpeellisista ja, sen mukaan kuin harkitaan kohtuulliseksi, myös 

muista kustannuksista. Esimerkiksi jos konkurssipesä tai velkoja tietää, että takaisinsaantivastaaja 

on joko täysin vilpittömästi tai takaisinsaannin estääkseen vilpillisesti laittanut paljon 

kustannuksia peräyttämisen kohteena olevaan omaisuuteen, saattaa peräyttämiseen olla 

kannattamatonta edes lähteä. Tosin kuitenkin pykälän tarpeellisuus ja muiden kustannusten osalta 

kohtuullisuus argumentit saattavat estää tällaisen vilpillisen toiminnan onnistumisen. 

 

Edellä esitetyt täydentävät palautus- ja korvausvelvollisuudet koskevat kuitenkin osittain myös 

konkurssipesää palautusvelvollisena esinevastikkeen osalta, vaikkakin sääntelyn ankaruuden 

tarkoituksena on kohdistua lähinnä takaisinsaantivastaajan esineelliseen palautusvelvollisuuteen. 

Lain sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti arvon alentumisen osalta konkurssipesä on 

korvausvelvollinen vain kulumisen tai vahingoittumisen tilanteissa. Koron maksamisesta 

sääntelevää 17 §:n 2 momenttia ei myöskään sovelleta konkurssipesään. Prosessitaloudellisesti 

velkojien kannalta järkevintä olisi vaatia myös täydentäviä vaatimuksia keskitetysti samalla 

kertaa takaisinsaantivaatimuksen yhteydessä. Aina niidenkään tarve ei kuitenkaan ole vielä tässä 

 
188 Koulu 1999, s. 227–230. 
189 Koulu 1999, s. 206–207. 
190 Tuomisto 2002, s. 10. 
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vaiheessa konkurssipesän tiedossa, jolloin uusi oikeudenkäyntikin asiasta voi olla mahdollinen,191 

mutta ei tosin välttämättä enää kovinkaan kustannustehokas.  

 

Alkuperäinen takaisinsaantivastaaja on myös saattanut ehtiä luovuttaa velalliselta saadun 

omaisuuden jo eteenpäin ennen takaisinsaantivaatimusta. Tällöin vaatimus omaisuuden 

palauttamiseksi tai arvon korvaamiseksi voidaan kohdistaa luovutuksensaajaan. Ehtona on 

kuitenkin, että luovutuksensaajan piti tietää tai olisi pitänyt tietää oikeustoimen peräyttämiseen 

oikeuttavista seikoista (TakSL 20 §).192 Näyttötaakka tässä on takaisinsaantia vaatineella 

konkurssipesällä, vaikka luovutuksensaaja olisi velallisen läheinen193, mutta on katsottu, että 

läheisyys voitaisiin huomioida kuitenkin näytön arvioinnissa.194 Velkojansuojan kannalta 

ongelmana onkin oletus siitä, että tällaista tietämystä ei välttämättä kovinkaan usein ole, vaan 

kolmas luovutuksensaaja on ollut täysin vilpittömässä mielessä. Lisäksi kolmannen 

luovutuksensaajan vilpillinen mieli voi olla hankalasti toteennäytettävissä. Vaikka muutoin 

luovutuksensaajan vilpillisen mielen täyttyessä takaisinsaantilain 15-18 §:n säännökset 

soveltuvat, tämä ei kuitenkaan ole kohtuussyistä velvollinen korvaamaan omaisuuden arvon 

alenemisesta saantoaan edeltäneeltä ajalta (TakSL 20 §).195 

 

Konkurssipesänkin palautusvelvollisuus on ensisijaisesti esineellistä ja toissijaisesti 

massavelkaista arvonkorvaamista, mikäli vastikkeena annettu omaisuus on luovutettu eteenpäin 

tai se ei ole enää esimerkiksi yksilöitävissä ja erotettavissa. Myös konkurssipesän ensisijaisen 

esineellisen palautusvelvollisuuden osalta tuomioistuin voi sallia suorittamaan vastikkeen arvon 

korvaamisena, mikäli esineellinen palautus tuottaisi konkurssipesälle haittaa. Tosin 

konkurssipesällä harvoin on edes intressiä esinevastikkeen pitämiseen, kun velallisen omaisuus 

kuitenkin realisoidaan.196 Huomioitava konkurssipesän palautusvelvollisuuden osalta on myös 

yksittäisen velkojan ajamat ja menestyneet takaisinsaantikanteet. Ne eivät ole erityisasemassa ja 

siten palautusvelvollisuus kohdistuu näissäkin tilanteissa konkurssipesään, joka taas ei muutoin 

ole ollut oikeudenkäynnin asianosaisena. Lisäksi kuten yllä kolmannen luovutuksensaajan 

kohdalla on mainittu, mikäli omaisuuden palauttamista tai arvon korvaamista vaaditaan 

luovutuksensaajalta, on myös konkurssipesä velvollinen vastikkeen palauttamiseen tätä kohtaan. 

 
191 Koulu 1999, s. 207–208 ja prosessitaloudellisuuden osalta s. 213–216. 
192 Tuomisto 1998, s. 8. 
193 KKO 1998:52. 
194 Tuomisto 1998, s. 10. 
195 HE 102/1990, s. 69. 
196 Koulu 1999, s. 122, s. 152 ja s. 192. 
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Kyse on kuitenkin siitä vastikkeesta, jonka velallisen alkuperäinen sopimuskumppani on 

velalliselle suorittanut, eikä siitä mitä luovutuksensaaja on itse suorittanut omalle 

sopimuskumppanilleen.197  

 

Puolin ja toisin arvon korvaamisessa ongelmana on aina arvon määrittäminen ja sen ajankohta. 

Näitä eivät takaisinsaantilaki tai sen esityöt sääntele. Kuitenkin Ruotsin oikeudesta johdetun 

mukaisesti arvostuksen ajankohtana on pidetty takaisinsaantikanteen hyväksymistä, mikäli 

omaisuus on tallella. Ensisijaisena arvon määrittämisenä taas on pidetty omaisuuden vaihto-

arvoa.198 

 

Poikkeuksesta konkurssipesän palautusvelvollisuuteen sääntelevän takaisinsaantilain 15 §:n 2 

momentin toinen virke omaa myös tyypillisen problematiikan, eli vilpillisen mielen 

toteennäyttämisen. Näyttötaakka vastiketta suorittaneen tietoisuudesta on konkurssipesällä, eikä 

tämän lainkohdan osalta sovellu myöskään läheisen käännetty todistustaakkakaan. Lisäksi 

konkurssipesällä on näyttötaakka myös omaisuuden päätymisestä velkojien ulottumattomiin. 

Poikkeussäännöksen soveltamista on myös erikseen vaadittava tuomioistuimelta.199  

 

Takaisinsaantia vaativan konkurssipesän tai yksittäisen velkojan on syytä varautua myös siihen, 

että velkojansuojan tehokasta toteutumista saattaa heikentää takaisinsaantilain 22 §:ään perustuva 

takaisinsaantivastaajan täysimääräisen palautusvelvollisuuden tai täydentävien palautus- ja 

korvausvelvollisuuksien sovittelu. Vaikka sovittelu vaatii painavia syitä, on siihen helpommin 

joutumisen riskinä ainakin se, että vastaajan vaatimistaakan on katsottu olevan alhaisempi 

sovittelua vaadittaessa ja näin ollen prosessinjohdolla on asiassa suurempi rooli.200 Siten myös 

lopputuloksetkin voivat vaihdella hyvin paljon riippuen siitä, miten tuomari prosessia johtaa ja 

millaisia signaaleja hän vastapuolelle antaa. 

 

4. Osakeyhtiöoikeuden keinot velkojansuojan tehokkuuden 

toteutumisen näkökulmasta   
4.1. Aluksi  

 

 
197 Koulu 1999, s. 127–134. 
198 Koulu 1999, s. 194–200. 
199 Koulu 1999, s. 138 ja 148–150. 
200 Koulu 1999, s. 296–297. 
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Tässä kappaleessa käsitellään de lege lata -tilanteen osalta velkojansuojan tehokkuuden 

näkökulmasta osakeyhtiölain tarjoamia mekanismeja oikeustoimien peräyttämiseksi ja varojen 

palautumiseksi konkurssipesään. Käytän myös ilmaisua peräyttäminen osakeyhtiöoikeudellisten 

keinojen kohdalla, vaikka kyse onkin oikeastaan oikeustoimen osakeyhtiöoikeudellisesta 

pätemättömyydestä. Mutta konkurssitilanteessa mekanismien pohjimmainen idea on kuitenkin 

sama kuin takaisinsaantilain soveltamisessa, kun vahingollisia oikeustoimia halutaan peräyttää ja 

varat saada palautettua konkurssipesään velkojien hyväksi. 

 

Osakeyhtiöoikeudelliset keinot oikeustoimien takaisinsaantiin ja varojen palautumiseen ovat 

perusteiltaan hyvin erilaiset kuin takaisinsaantilain keinot. Tämä johtuu osittain myös siitä, ettei 

osakeyhtiöoikeuden keinot ole rajattuja vain yhtiön maksukyvyttömyystilanteisiin, vaan ne ovat 

käytössä myös yhtiön ollessa täysin maksukykyinen. Osakeyhtiöoikeuden mukaiset keinot 

oikeustoimien takaisinsaantiin ja varojen palautumiseen voidaan systematisoida niin, että 

taustalla on joko laiton varojenjako eli tilanne, jossa varoja jaetaan rikkomalla varojenjakamisen 

muodollisia ja aineellisia säännöksiä taikka varojen käyttö osakeyhtiölain vastaisesti, joka 

sellaisenaan ilman liiketaloudellista perustetta taas katsotaan myös laittomaksi varojenjaoksi.201 

Perinteisen laittoman varojenjaon osalta nostan esille lähinnä vain osingonjakoon liittyvän 

maksukyvyttömyyden ja muuten keskityn niin sanottuun laittomaan varojen käyttöön, joka on 

lähemmässä yhteydessä velallisen ennakoiviin toimiin konkurssia silmällä pitäen. Itse 

oikeustoimen tai laajemmin ilmaistuna määräämistoimen peräyttämistä ja varojen palautumista 

taas voidaan vaatia joko laittomaan varojenjakoon liittyvällä palautusvaateella taikka vetoamalla 

edustajan toimien sitomattomuuteen. 

 

Yhtiön on otettava liiketoiminnassaan huomioon myös velkojien etu, joka yleisellä tasolla taataan 

niin sanottuja velkojansuojasäännöksiä noudattamalla. Yksi merkittävä velkojansuojasäännös on 

nimenomaan yhtiön maksukyvyn säilyttäminen, joka toimii myös varojenjaon edellytyksenä.202 

En kuitenkaan alla tule käsittelemään sitä, että yksimieliset osakkeenomistajat voivat sivuuttaa 

yhtiön toiminnan tarkoitusta ja toimialaa koskevat säännökset ja yhtiöjärjestyksen määräykset, ja 

siten mennä hallituksen yleistoimivaltaa pidemmälle liiketoimintapäätöksissä. Toisin sanoen 

tällöin varoja voidaan siis käyttää ilman myöhemmin käsiteltävää liiketaloudellista perustetta. 

 
201 Immonen – Villa 2019, s. 86. 
202 Kaarenoja – Suontausta 2007, s. 240 ja Mähönen – Villa 2015, s. 389. 
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Maksukyvyn säilyminen on kuitenkin niin tärkeä velkojansuojasäännös, etteivät edes yksimieliset 

osakkeenomistajat voi sitä sivuuttaa.203 

 

4.2. Laiton varojenjako 
 

Yhtiön varojenjaoksi katsotaan varojen luovuttaminen yhtiön ulkopuolelle ilman vastiketta sekä 

lisäksi varojen luovuttaminen muuten ilman liiketaloudellista perustetta.204 Liiketaloudellista 

perustetta käsitellään seuraavassa alaluvussa. OYL 1:3.2:n mukaan yhtiön varoja voidaan jakaa 

vain siten kuin osakeyhtiölaissa säädetään. Tämän tutkielman rajauksen osalta relevantti 

varojenjakotapa on OYL 13:1.1:n ensimmäinen kohta eli yhtiön varoja voidaan jakaa 

osakkeenomistajille voitonjakona eli osinkona ja vapaan oman pääoman rahastosta. Yleinen 

laittoman varojenjaon määritelmä on ilmaistu OYL 13:1.3:ssa, jonka mukaan muut kuin 1 ja 2 

momentissa tarkoitetut liiketapahtumat (eli esimerkiksi yllä mainittu osingonjako), jotka 

vähentävät yhtiön varoja tai lisäävät sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta, ovat laitonta 

varojenjakoa.205 OYL 13:2 taas kieltää varojen jakamisen, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai 

pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden 

(maksukykyisyystesti). Tämän säännöksen keskeisenä tarkoituksena on sen varmistaminen, ettei 

varojenjako vaaranna velkojien asemaa.206  Säännös myös soveltuu kaikkeen varojen jakamiseen, 

ei vain esimerkiksi osingonjakoon.207 Tämä alaluku käsittelee siis niin sanottua varsinaista 

laitonta varojenjakoa rajattuna lähinnä yllä mainittuun OYL:13.1.1:n ensimmäisen kohdan 

varojenjakotavan tilanteeseen seuraavan alaluvun taas käsitellessä varojen käytön muodostamaa 

laitonta varojenjakoa liittyen liiketaloudellisen perusteen puuttumiseen. 

 

Jotta varoja voidaan jakaa, on yhtiön täytettävä ja läpäistävä tase- ja maksukykyisyystestit. 

Käänteisesti sanoen, mikäli varoja jaettaessa tase- tai maksukykyisyystesti on negatiivinen, kyse 

on laittomasta varojenjaosta. Eli laitonta varojenjakoa ovat sellaiset jaot, jossa ”jaon perusteena 

olevassa taseessa ei ole jakokelpoisia varoja” ja jossa ”jaetaan varoja, joita taseessa tosin on, 

mutta varojenjako vaarantaa yhtiön maksukyvyn”. Laitonta varojenjakoa voi olla myös tilanteet, 

 
203 Vahtera 2015, s. 8 ja Immonen – Villa 2019, s. 50 ja s. 83. Ks myös Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 

2018 (b), s. 14 ja Kaarenoja – Suontausta 2007, s. 240. 
204 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (b), s. 13. Ks. myös Vahtera 2018, s. 2. 
205 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (b), s. 31. 
206 Mähönen – Villa 2015, s. 230. 
207 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (b), s. 42. 
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joissa osakeyhtiölain muotosäännöksiä on rikottu esimerkiksi niin, ”että hallitus jakaa varoja 

ilman yhtiökokouksen päätöstä tai ylittää yhtiökokouksen päätöksessä annetun valtuutuksen”.208 

 

Tasetestin perusteella, jotta varoja voitaisiin ylipäätään jakaa, on viimeksi vahvistettavan 

tilinpäätöksen ja sen taseen perusteella oltava jakokelpoisia varoja. Tasetestin tarkoituksena 

varojenjaossa on osoittaa sidottu ja vapaa oma pääoma.209 OYL 13:5:n mukaan, jollei yhtiön 

maksukykyä koskevasta 2 §:stä muuta johdu, yhtiö saa jakaa vapaan oman pääoman, josta on 

vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat sekä määrä, joka on 

kehitysmenona merkitty taseeseen kirjanpitolain mukaisesti. Vaikka tasetesti läpäistäisiin eli se 

osoittaisi jakokelpoisia varoja olevan, ei niitä kuitenkaan voida jakaa, mikäli yhtiö ei säilyisi sen 

vuoksi maksukykyisenä.210 Maksukykyä sääntelevä osakeyhtiölain pykälä (OYL 13:2) on avattu 

yllä. Itse maksukykyisyystestin yksityiskohtaista sisällöstä ei kuitenkaan ole säännelty laissa.211 

Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että yhtiöllä ei ole likvidejä varoja tai sen velansietokyky on 

kestämätön. Maksukykyisyystestin pääideana on, että ”yhtiön varoja saadaan jakaa vain sen 

verran kuin on mahdollista loukkaamatta velkojien saatavien sopimuksenmukaista suorittamista”. 

Muutoin osakkeenomistajat nousisivat velkojien ohitse maksunsaantijärjestyksen vastaisesti. Ero 

takaisinsaantilain maksukyvyttömyyskriteerin soveltamiseen on se, että varojenjaoksi ei katsota 

velan maksua, eikä velanmaksu siten ole sillä tavalla yhteydessä yhtiön maksukyvyttömyyteen 

osakeyhtiölain perusteella.212 Myöskään velan ottaminen ei ole liitynnässä maksukykyisyyteen 

varojenjaon yhteydessä.213 

 

Maksukykyisyystestin määrittäminen ei ole välttämättä niin yksiselitteistä ja sen sisältöä onkin 

pidetty epäselvänä214, eikä maksukyvyttömyydellä myöskään tarkoiteta täysin samanlaista 

maksukyvyttömyyden arviointia kuin takaisinsaantilaissa, vaan sitä on pidetty suppeampana. On 

kuitenkin katsottu, että vaikka maksukykyisyystestiä koskevissa esitöissä ei ole viitattu 

insolvenssioikeudelliseen maksukyvyttömyyteen, voidaan sitä jossain määrin käyttää tulkinta-

apuna.215 Kyse on kuitenkin myös tulevan maksukyvyn arvioinnista216 ja arviointi kallistuu ehkä 

 
208 Immonen – Ossa – Villa 2014, s. 198–199. 
209 Ruohonen 2020, s. 2. 
210 Ruohonen 2020, s. 2 ja Immonen – Ossa – Villa 2014, s. 183–184 ja s. 189. 
211 Vahtera – Ruohonen – Kärki – Salminen – Saukkola 2020, s. 110. 
212 Immonen – Ossa – Villa 2014, s. 199 ja s. 189–190. 
213 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (b), s. 44–45 ja HE 109/2005, s. 125–126. 
214 Ruohonen 2020, s. 1–2. 
215 Kaarenoja – Suontausta 2007, s. 246–247. Ks. myös esim. Nyström 2015, s. 12–13. 
216 Ruohonen 2020, s. 2. 
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enemmänkin ylivelkaisuuskriteereihin varsinaisen maksukyvyttömyyden sijasta. Arvioinnissa 

käytetään uusimman tilinpäätöksen lisäksi kaikkea saatavilla olevaa yhtiön taloutta koskevaa 

tietoa. Maksukykyisyystesti pitäisi suorittaa luonnollisesti mahdollisimman lähellä sitä 

ajankohtaa, kun päätös varojenjaosta tehdään.217 Lievänä ongelmana maksukykyisyystestin 

soveltamisessa on kuitenkin se, että yhtiö voi ajautua maksukyvyttömäksi piankin varojenjaon 

jälkeen, vaikka testi olisi suoritettu täysin riittävällä tavalla silloin tiedossa olleen informaation 

perusteella. Toisaalta tällöin johdon toiminta ja sen huolellisuus joutunee helpommin tarkemman 

tarkastelun alaisuuteen.218 Maksukykyisyystestin rikkominen on myös paljon yleisempi syy 

laittomaan varojenjakoon kuin tasetestin rikkominen.219 Kuitenkaan maksukykyisyystestin 

suorittaminen ja läpäiseminen ei vaadi kovin laajojen maksukykyanalyysien laadintaa.220 Näillä 

perusteilla voidaan todeta, ettei laittomaan varojenjakoon vetoaminen OYL:n 

maksukyvyttömyysperusteella näyttäydy tulkintaongelmilta vapaalta, vaan se perustunee aina 

tapauskohtaiseen arviointiin. Näistä syistä onkin esitetty myös muutostarpeita 

maksukykyisyystestin tarkempaan sääntelyyn liittyen. Sääntelyn selkeyttäminen olisi varmasti 

toivottua.221 

 

4.3. Osakeyhtiöoikeudellinen varojen käyttö 
 

Varojen käyttö käsitteenä on huomattavasti laajempi kuin varojen jako. Sillä tarkoitetaan kaikkia 

niitä liiketapahtumia, ”jossa yhtiön varoja (rahaa) siirtyy yhtiöstä pois perusteesta riippumatta”.222 

Tämä kappale keskittyy kuitenkin muuhun varojen käyttöön kuin varsinaiseen varojen jakoon eli 

yhtiön päivittäiseen liiketoimintaan ja siinä tapahtuvaan varojen siirtymiseen. Jotta yhtiön 

tekemät liiketoimet olisivat sallittuja, hyväksyttäviä ja yhtiötä sitovia, niiden tekemiseen on 

liityttävä aina riittävä liiketoiminnallinen peruste.223 Tämän taas määrittää yleensä yhtiön 

toiminnan tarkoitus ja yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala. Tyypillisiä ja päivittäisiä 

liiketapahtumia ovat esimerkiksi sopimusten tekeminen liikekumppaneiden kanssa, vuokrien ja 

velkojen maksu, tuotantotekijöiden ostaminen, omien tuotteiden ja palveluiden myynti sekä 

mahdollinen yhtiön omaisuuden vuokraaminen tai myynti. Varojen käytön tulisi olla 

vastikkeellista ja markkinaehtoista. Yhtiön toiminnan tarkoitus ja oikeustoimen liiketaloudellinen 

 
217 HE 109/2005, s. 125 ylivelkaisuuden osalta. Kaarenoja – Suontausta 2007, s. 240 ja Immonen – Ossa – 

Villa 2014, s. 191–192. 
218 Vahtera – Ruohonen – Kärki – Salminen – Saukkola 2020, s. 108. 
219 Immonen – Ossa – Villa 2014, s. 192 ja s. 198–199. 
220 Ruohonen 2020, s. 3. 
221 Vahtera – Ruohonen – Kärki – Salminen – Saukkola 2020, s. 110 – 111. 
222 Immonen – Ossa – Villa 2014, s. 179. 
223 Immonen – Villa 2019, s. 14. 
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peruste luovat siis yksinkertaistettuna rajanvedon sille, mitä pidetään sallittuna ja mitä kiellettynä 

varojen käyttönä.224 Sääntelyn tarkoituksena on lähinnä yhtiön velkojien suojaaminen.225 

 

Osakeyhtiölain 13:1.3:n mukaan muu liiketapahtuma kuin OYL 13:1.1:ssä määritetyt (sallitut 

varojenjakotavat), joka vähentää yhtiön varoja tai lisää sen velkoja ilman liiketaloudellista 

perustetta, on laitonta varojenjakoa. Eli vaikka niin sanotusta laittomasta varojen käytöstä ei ole 

erikseen säädetty osakeyhtiölaissa, on se liitynnässä oheiseen lainkohtaan. Kun suoritetulle 

liiketoimelle eli oikeus- tai määräämistoimelle ei löydy liiketaloudellista perustetta sen 

vähentäessä yhtiön varoja tai lisätessä sen velkoja, kyse on laittomasta varojenjaosta.226  

 

Kun varoja käytetään, on kysyttävä toteuttaako kyseinen liiketoimi kyseisellä toimialalla 

toimivan yhtiön toiminnan tarkoitusta ja millä tavalla toimella on liiketaloudellinen peruste yhtiön 

edun kannalta.227 Kysymykseen vastauksen löytäminen ja perusteleminen ei kuitenkaan 

välttämättä aina ole yksiselitteistä. Yleensä yhtiön toiminnan tarkoituksena on OYL 1:5:n 

mukaisesti voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Tämä linjaa yhtiön johdon toteuttamaa 

toimintaa ja päätöksentekoa heidän velvollisuutenaan olevan yhtiön edun edistämisen mukaisesti. 

Tähän linkittyy myös OYL 1:8:n johdon lojaliteetti- ja huolellisuusvelvoitteet. Yleisesti ottaen, 

mikäli liiketoimi on yhtiön edun mukainen, ei sen pitäisi myöskään loukata velkojansuojaa. 

Toimialamääräys taas antaa rajat sille, millä liiketoiminta-alueella liiketoimintaa on harjoitettava 

ja siten toiminnan tarkoitusta toteutettava.228 Tarkoituksellista ei ole myöskään arvioida 

liiketoimen tappiollisuutta jälkikäteen, sillä ei nimittäin ole merkitystä, vaan kyse on 

liiketaloudellisen perusteen olemassa olosta toimea tehtäessä.229 

 

Yhtiön vaihtelevista toimialoista johtuen, minkäänlaista tyhjentävää listaa liiketoimista vailla 

liiketaloudellista perustetta ei voida mitenkään löytää eikä käsitettä ole avattu 

osakeyhtiölaissakaan. Airaksinen, Rasinaho ja Pulkkinen ovat kuitenkin katsoneet, että 

kysymyksessä ei voi olla laiton varojenjako, jos kukaan yhtiön ulkopuolinen ei ole saanut yhtiön 

vahinkoon liittyen mitään etua.230 Osakeyhtiölain perusteluiden mukaan liiketaloudellisen 

 
224 Immonen – Villa 2019, s. 24–25 ja s. 28. 
225 Vahtera 2015, s. 7. 
226 Vahtera 2012, s. 285, Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (b), s. 14 ja Immonen – Villa 2019, s. 51. 
227 Vahtera 2015, s. 8. 
228 Immonen – Villa 2019, s. 28–49. 
229 Vahtera 2018, s. 2 ja Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (b), s. 31. 
230 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (b), s. 33. 
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perusteen omaavan toimen täytyy olla yhtiön toiminnan tarkoituksen mukainen.231 Perustelut 

jättävät käsitteen siis hyvin laajaksi ja tapauskohtaisesti arvioitavaksi. Käsitykseni mukaan 

kuitenkin esimerkiksi räikeästi yhtiön toimialan ulkopuolella tehdyt liiketoimet, velan otto tai 

anto ilman hyväksyttävää perustetta tai yhtiölle erittäin huonoilla ehdoilla232, 

vierasvelkavakuuden antaminen ilman yhtiön liiketoiminnan edistämistä, markkinatasoon 

verrattuna ylihintaan ostaminen tai vuokraaminen sekä alihintaan myyminen tai vuokraaminen 

ovat tyypillisesti sellaisia oikeustoimia, joilla ei voitaisi katsoa olevan yhtiön kannalta 

liiketaloudellista perustetta.233 Tällaiset toimet heikentävät samalla myös velkojansuojaa ja kyse 

voikin näiden liiketoimien osalta olla hyvin samanlaisista oikeustoimista, mitä takaisinsaantilain 

perusteella lähdettäisiin peräyttämään. Merkityksellistä liiketaloudellisen perusteen olemassa 

olon arvioinnissa on myös se, onko oikeustoimi yleisesti toteuttanut yhtiön etua vai ei ja 

loukkaako se osakkeenomistajien yhdenvertaista kohtelua.234 Etenkin konsernitilanteissa 

liiketaloudellisen perusteen arviointi voi olla erityisen haasteellista liiketoimintapäätösten 

osalta.235 Pienyhtiöissä kyse voi usein olla myös esimerkiksi sellaisista osakkeenomistajan 

henkilökohtaisista menoista ja kuluista, jotka yhtiö on tosiasiassa maksanut.236 

 

Myös läheisyyssääntelyllä on osakeyhtiöoikeudellisten oikeustoimien peräytymis- ja varojen 

palautumiskeinojen osalta merkitystä. Yhtiön läheistahoon237 suoraan tai välillisesti 

kohdistuneilla oikeustoimilla kuten velan tai vakuuden antamisella on nimittäin myös oltava 

yhtiön kannalta liiketaloudellinen peruste. Usein oikeustoimien peräyttämiset kohdistuvatkin 

yhtiön läheistahoon, sillä riippumattomien tahojen kanssa tehdyt liiketoimet kuitenkin yleensä 

ovat markkinaehtoisia molempien osapuolten intressien vuoksi.238 Myös konserniavustus, jossa 

avustuksen antava yhtiö voi tehdä tuloverotuksessaan vähennyksen ja avustuksen saava yhtiö taas 

kirjaa sen verotettavaksi tulokseen, voi varojen siirto ilman hyväksyttävää liiketaloudellista 

perustetta muodostaa laittoman varojen käytön tilanteen ja siten olla laitonta varojenjakoa. 

Olennaista arvioinnissa on avustuksen todellisen luonteen selvittäminen.239 Kuitenkin, kuten 

seuraavasta palautuskannetta käsittelevästä luvusta ilmenee, vilpittömän mielen suoja soveltuu 

 
231 HE 109/2005 s. 124. 
232 Esimerkiksi rahavelan anto ilman vakuutta tai velan ottaminen ylikorkealla korolla. 
233 Ks. HE 109/2005 s. 124 ja Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (b), s. 14 ja s. 31. 
234 Immonen – Villa 2019, s. 82. 
235 Vahtera 2018, s. 1. 
236 Vahtera 2015, s. 8. 
237 Lähipiiri on määritetty osakeyhtiölain 1 luvun 11 §:ssä. Käytännössä tahot ovat samoja kuin 

takaisinsaantilaissa läheiset, mutta määrittely ei ole täysin samanlainen. Ks. Immonen – Villa 2019, s. 117. 
238 Immonen – Villa 2019, s. 50 ja s. 198. Ks. myös Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (b), s. 35–36. 
239 Immonen – Villa 2019, s 147–153 ja Tuomisto 1997, s. 3.  
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myös läheistahoihin.240 Vaikka rajasin takaisinsaantilain käsittelystä pois lahjan peräytymisen, 

jonka sääntely vastaa muutoin lahjanluontoisen sopimuksen peräyttämistä sen vain ollessa 

kokonaan vastikkeeton suoritus, on tässä kohtaa huomattava, että konserniavustus saattaa olla 

takaisinsaantilain perusteella peräytettävissä nimenomaan lahjana,241 jossa läheisellä on taas 

takaisinsaannin estääkseen mahdollisuus vastanäyttöoikeuteen osoittaakseen, ettei velallinen 

ollut ylivelkainen eikä lahjan vuoksi tullut ylivelkaiseksi. 

 

4.4. Palautuskanteet 
 

Osakeyhtiöoikeudellisten oikeustoimien peräyttämiskeinojen osalta olisi ehkä osuvampaa puhua 

siirtyneiden varojen palautumisesta ja palauttamisesta, mutta käytän näitä termejä kuitenkin 

rinnakkain tutkielman kokonaisuuden ja yhtenäisyyden kannalta. Velkojansuojan ja sen 

toteutumisen tehokkuuden kannalta merkittävää on, että OYL 13:4:n mukaan vastoin 

osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä yhtiöstä saadut varat on palautettava, jos 

varojen saaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää jakamisen tapahtuneen tämän lain tai 

yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Lisäksi säännöksen mukaan palautettavalle määrälle on maksettava 

vuotuista korkoa korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron 

mukaisesti. Eli laittoman varojenjaon kautta yhtiön varoja saaneella on varojen 

palautusvelvollisuus. Yhtiön konkurssipesä voi nostaa varojen palautuskanteen laittomasti varoja 

saanutta kohtaan. Tämä keino soveltuu siis sekä varsinaisen laittoman varojenjaon kautta kuten 

esimerkiksi laittomana osingonmaksuna saatuihin varoihin sekä laittoman varojen käytön kautta 

siirtyneisiin varoihin.242 Toisin kuin takaisinsaantikanteen, palautuskanteen voi kuitenkin nostaa 

vain pesänhoitaja pesää edustaen, koska tilanteeseen ei sovellu takaisinsaantilain sääntely 

yksittäisen velkojan oikeudesta nostaa kanne. 

 

Velkojansuojan tehokasta toteutumista heikentäen palautusvelvollisuus on kuitenkin sidottu 

vastapuolen vilpittömään mieleen.243 Edessä voi palautuskanteen nostamisen suhteen siis olla 

näyttövaikeuksia. Etenkään laittomasti osinkoa saanut suuren yhtiön yksittäinen 

osakkeenomistaja tuskin on ollut tietoinen esimerkiksi maksukykyisyystestin negatiivisuudesta, 

jollei hän ole ollut läsnä yhtiökokouksessa. Pienissä yhden tai muutaman osakkeenomistajan 

yhtiöissä tilanne on toki yleensä päinvastainen osakkeenomistajan usein toimiessa myös 

 
240 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (b), s. 61. 
241 Tuomisto 1997, s. 3. Ks. KKO 2004:115. Vrt. Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (b), s. 50–51. 
242 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (b), s. 58. 
243 Vahtera 2012, s. 297. 
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hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.244 Myös palautusvaatimuksen liittyessä ilman 

liiketaloudellista perustetta tehtyyn liiketoimeen, saattaa sopimuskumppani joutua 

palautusvelvolliseksi. Tällöin näyttökysymyksenä on muun muassa se, kuinka korkeaa 

selonottovelvollisuutta tältä vaaditaan. On katsottu, että vastapuolen pitäisi ainakin tunnistaa, 

mikäli toimi ei edistä yhtiön toiminnan eli yleensä voiton tuottamisen tarkoitusta. Tämäkään ei 

ole kuitenkaan niin suoraviivaista.245 Lisäksi kuten takaisinsaantilain mukaisessa 

ennallistamisessa, velkojien edun mukaista on, että mikäli omaisuuden konkreettinen 

palauttaminen ei ole enää mahdollista, voi omaisuuden varallisuusarvon kuitenkin korvata.246  

 

Velkojansuojan tehokkuuden kannalta merkittävää on, ettei OYL 13:4 sääntele mitään erillistä 

määräaikaa, jonka sisällä varojen palauttamista pitäisi vaatia ja kanne nostaa. Näkisin siis, että 

palautusvelvollisuuteen soveltuisi tavallinen saatavan vanhentuminen kolmessa vuodessa velan 

vanhentumisesta annetun lain (728/2003) mukaisesti eli palautuskanteen nostaminen olisi 

mahdollista niin kauan, kunnes saatava olisi vanhentunut.247  

 

4.5. Edustusvallan ylitys ja oikeustoimen sitomattomuus yhtiötä kohtaan 
 

Laittomaan varojen käyttöön perustuvan laittoman varojenjaon osalta konkurssipesällä on 

vaihtoehtoisesti tai OYL 13:4:n mukaisen palautusvaatimuksen ohella mahdollisuus vedota myös 

ilman liiketaloudellista perustetta tehdyn liiketoimen osalta yhtiön edustajan edustusvallan 

ylitykseen ja sitä myötä oikeustoimen sitomattomuuteen yhtiötä ja siten myös konkurssipesää 

kohtaan. Kun oikeustoimi ei sido, alkutila on palautettava puolin ja tosiin. Yhtiön hallituksella ja 

toimitusjohtajalla on yleistoimivalta tehdä liiketoimintapäätöksiä, mutta kumpikaan ei ole 

kelpoinen, saati toimivaltainen, päättämään varojen käytöstä ilman liiketaloudellista perustetta, 

sillä ne eivät ole kelpoisia päättämään laittomasta varojen jakamisesta.248 Toki myös varsinaisen 

laittoman varojenjaon yhteydessä hallitus on ylittänyt kelpoisuutensa, jos se on esimerkiksi 

jakanut osinkoa ilman yhtiökokouksen päätöstä (tai ilman sen antamaa valtuutusta) ja näin ollen 

oikeustoimi ei sido.249 Kelpoisuudessa on siten kyse edustajan edustamisvallan ulkorajoista, jotka 

ovat ulkoisina seikkoina sivullisen havaittavissa. Kyse on esimerkiksi niin ikään edustajan 

 
244 Vahtera 2012, s. 297. 
245 Immonen – Villa 2019, s 196–199. 
246 Villa 2020, s. 157. 
247 Ks. esim. Kaarenoja – Suontausta 2007, s. 242, Savela 2006, s 392 ja Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 

2018 (b), s. 63. 
248 Villa 2020, s. 148. Lisäksi todettakoon, että Villan näkemyksen mukaan ”mikään toimielin ei ole 

kelpoinen päättämään laittomaksi varojenjaoksi katsottavasta liiketapahtumasta” (Villa 2020, s. 181.) 
249 Villa 2020, s. 143. 
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asemasta yhtiössä tai kaupparekisteriin merkitystä edustusoikeudesta ja siitä, onko kyseinen 

edustaja kelpoinen asemassaan tekemään tietynlaisia oikeustoimia. Toimivalta taas saattaa olla 

suppeampi kuin kelpoisuus ja määräytyy joko yhtiöjärjestyksen taikka yhtiökokouksen tai 

hallituksen päätösten tai ohjeiden perusteella. Toimivallan osalta kyse on siitä, missä annetuissa 

rajoissa kelpoinen edustaja saa toimia yhtiön puolesta.250 

 

Toimivallan ylittäminen ei välttämättä siis tarkoita, että liiketoimi olisi tehty ilman 

liiketaloudellista perustetta. Kuitenkin myös edustajan toimivallan ylittymisen tilanteissa on 

mahdollista vedota oikeustoimen sitomattomuuteen ja sitä kautta saada oikeustoimi peräytettyä 

ja siirtyneet varat palautettua. Toimivallan ylityksen osalta OYL 6:28.1 3 kohdan mukaan 

vastapuolen on pitänyt kuitenkin tietää tai ainakin olisi pitänyt tietää toimivallan ylityksestä. 

Pykälän toisen momentin mukaan tästä riittävänä osoituksena ei voida pitää pelkästään sitä, että 

toimivaltaa koskevat rajoitukset on rekisteröity (OYL 6:28:2).251 Eli toimivallan ylitykseen 

vetoamisessa tulee taas vastaan näyttöongelmat vastapuolen vilpillisen mielen osoittamisesta. 

Vastapuolella nimittäin ei yleensä ole tietoa siitä, miten esimerkiksi hallitus on yhtiön edustajaa 

ohjeistanut toimimaan tietyssä oikeustoimessa.252 Jos kuitenkin lähdetään siitä, että kukaan yhtiön 

edustaja ei ole kelpoinen tekemään toimia, joilla ei ole mitään liiketaloudellista perustetta yhtiön 

edun kannalta, soveltuu näihin tapauksiin OYL 6:28.1 1 kohta, jonka mukaan oikeustoimi ei sido 

yhtiötä, jos edustaja on ylittänyt kelpoisuutensa. Tähän sitomattomuuteen taas ei liity vastapuolen 

tietoisuutta ja siten se onkin velkojansuojankin toteutumisen kannalta tehokkaampi oikeustoimien 

peräyttämis- ja siirtyneiden varojen palauttamiskeino. Tähän lainkohtaan konkurssipesän 

saattaakin olla äärimmäisen tehokasta vedota palautusvaatimuksen ohella tai sijasta. Toisaalta on 

myös mainittava, että periaatteessa OYL 13:4:n säännös varojen palauttamisvelvollisuudesta 

sisältää myös edustusvallan ylityksestä johtuvat sitomattomuuden tilanteet sitä kautta saatujen 

varojen ollessa myös osakeyhtiölain vastaisesti saatuja. Mutta OYL 13:4 antaa varoja saaneelle 

vilpittömän mielen suojaa kuten myös  OYL 6:28.1 3 kohta, kun taas OYL 6:28.1 1 kohta  ei 

tällaista anna.253 Näin ollen näillä perusteilla, kun liiketoimien tekeminen ilman liiketaloudellista 

perustetta katsotaan laittomaksi varojenjaoksi ja siten siihen ryhtyneen kelpoisuuden 

ylittämiseksi, saattaa osakeyhtiöoikeuden keinoista juuri OYL 6:28.1 1 kohta olla kaikista 

 
250 Villa 2020, s. 140–143. Ks. myös Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (a), s. 586. 
251 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (a), s. 580. 
252 Villa 2020, s. 155. 
253 Villa 2020, s. 157 ja s. 230. Ks. myös Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (b), s. 61. 
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tehokkain keino konkurssipesälle saada siirtyneitä varoja palautuvaksi konkurssipesään ja siten 

toteuttaa tehokkaasti velkojansuojaa. 

 

Kuten edelle käsitellyn palautusvaatimuksenkin osalta, myös edustusvallan ylittämiseen ja 

sitomattomuuteen voinee vedota vain pesänhoitaja konkurssipesää edustaen. Myöskään tämän 

keinon osalta ei ole säännelty erillisestä määräajasta edustusvallan ylitykseen ja siitä aiheutuvaan 

sitomattomuuteen vetoamisen osalta eli näin ollen sovelletaan yleistä saatavan vanhentumisen 

sääntelyä. 

 

4.6. Johdon vahingonkorvausvelvollisuus 
 

Vahingonkorvausvelvollisuus voidaan nähdä ns. varaventtiilinä varojen 

palauttamisvaatimukselle ja sitomattomuuteen vetoamiselle, jos varoja ei saada takaisin siltä, 

jolle ne on OYL:n vastaisesti siirtyneet. Vaikkakin sinänsä myös omaisuuden arvo voitaisiin 

korvata, mikäli alkuperäinen omaisuus on jo hävitetty tai muutoin saatettu velkojien 

ulottumattomiin. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että varoja saanut on ollut vilpittömässä 

mielessä254 eikä asiassa ole voinut vedota oikeustoimen sitomattomuuteen kelpoisuuden 

ylittämisen perusteella. Johdolla on nimittäin aina riski mahdollisesta konkretisoituvasta 

vahingonkorvausvastuusta liiketoimien yhteydessä suoritetusta liiketaloudellisen perusteen 

arvioinnissa ja muutoinkin varojenkäyttöpäätöksissä.255 En käsittele sen tarkemmin 

vahingonkorvauksen syntymisen edellytyksiä sen muodostaessa oman tutkimuskohteensa. 

Johdon tuottamuksellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä on kuitenkin oltava syy-

yhteys. Johdon vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään OYL 22.1:ssä ja se voi perustua 

huolellisuusvelvoitteen rikkomiseen tai muuhun osakeyhtiölain taikka yhtiöjärjestyksen 

rikkomiseen. Muutoinkin huolellisuusvelvollisuudella ja siihen liittyvällä laiminlyönnillä ja 

moitittavalla riskinotolla on suuri rooli vahingonkorvausvastuun arvioinnissa.256  

 

Näin ollen konkurssipesällä on siis myös mahdollisuus nostaa vahingonkorvauskanne yhtiön 

entistä johtoa vastaan, mikäli jälkeenpäin ilmenee laittoman varojenjaon täyttäviä toimia. 

Vahingonkorvauskanteen osalta on kuitenkin säädetty kanteen noston määräajasta ja se on 

nostettava viiden vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jona kanteen perusteena oleva 

 
254 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 (b), s. 60. 
255 Immonen – Villa 2019, s. 85. 
256 Kaarenoja – Suontausta 2007, s. 243, Villa 2020, s. 239–242 ja Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 

(b), s. 807–812. 
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päätös tehtiin tai kanteen perusteena olevaan toimenpiteeseen ryhdyttiin (OYL 22:8).257 Jos 

ajatellaan, että toimi on tehty suhteellisen lähellä konkurssiin ajautumista, on vanhentumisaika 

suhteellisen pitkä ja siten tehokas velkojien kannalta. Toisaalta, yhtiön aiemmasta toiminnasta 

löytyessä kyseenalaisia varojenjako- tai -käyttötoimia, saattaa vahingonkorvauskanteen nostoon 

tulla kiirekin varojen palauttamiseksi pesään. Etenkin, jos ensin lähdetään vaatimaan varojen 

palautusta laittomasti varoja saaneelta. Johtoon kohdistettu vahingonkorvauskanne ei siis sinänsä 

ole käsittääkseni toissijainen verrattuna varojen palautuskanteisiin tai sitomattomuuteen 

vetoamiseen, mutta sen kautta varojen palauttaminen pesään voi olla haastavampaa 

vahingonkorvausoikeudellisten ja OYL:n huolellisuusvelvoitteeseen liittyvien näyttökysymysten 

takia. Edellä mainituissa taas ei tarvitse arvioida johdon huolellisuuden toteutumista. 

 

Sen osalta, että vahingonkorvauskanteen johtoa vastaan voi nostaa pesänhoitaja konkurssipesän 

puolesta, eikä yksittäinen velkoja, viittaan palautuskanteen ja sitomattomuuteen vetoamisen 

kappaleissa todettuun. 

 
Laitonta varojenjakoa ja johdon vahingonkorvausvelvollisuutta tehostaa vielä osakeyhtiörikos. 

OYL 25:1 4 kohdan mukaan se, joka tahallaan osakkeenomistajan tai velkojien suojaa loukaten 

jakaa yhtiön varoja tämän lain säännösten vastaisesti, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 

siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, osakeyhtiörikoksesta sakkoon tai 

vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.258 

 

5. Arviointia ja yhteenvetoa de lege lata -tilanteesta  
 

Takaisinsaantilain ja osakeyhtiölain periaatteista ja varojen palauttamiskeinoista on syytä erottaa 

seuraava; takaisinsaantilain mukaisessa oikeustoimien peräyttämisessä oikeustoimi sinänsä on 

pysyvä ja pätevä konkurssivelallisen ja sivullisen välillä, mutta takaisinsaantilainsäädännöstä ja 

sen mahdollistamien mekanismien johdosta se ei välttämättä nauti pysyvyyden suojaa 

konkurssipesää kohtaan. Osakeyhtiölain mukaisissa oikeustoimien peräyttämistilanteissa kyse on 

taas siitä, ettei OYL:n säännösten mukaan oikeustoimi olisi edes alkujakaan pätevä velallisyhtiön 

ja vastapuolen välillä. Tästä syystä oikeustoimien peräyttämisestä puhuminen ei välttämättä ole 

kovin hyvä ilmaisu osakeyhtiölain mukaisten keinojen osalta, mutta kuten aiemmin todettu, olen 

 
257 Villa 2002, s. 243 ja kanteen vanhentumisen osalta s. 248. Ks. myös Kaarenoja – Suontausta 2007, s. 243. 
258 Ks. osakeyhtiörikoksesta esim. Hakamies 2015.  
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käyttänyt sitä kuitenkin tietyissä kohdissa tutkielman terminologian yhtenäisyyden vuoksi. Tämä 

on kuitenkin tärkeä seikka havaita ja tiedostaa tämän tutkielman yhteydessä.   

 

Takaisinsaantilain perusteella toteutettavassa peräyttämisessä takaisinsaanti on mahdollista vain 

tietyn kriittisen ajan sisällä tehdyn oikeustoimen osalta. On kuitenkin mahdollista peräyttää 

määräpäivän jälkeen tehdyt toimet jopa konkurssin jo alettua. Lisäksi yleisimmässä tilanteessa eli 

varsinaisen takaisinsaantikanteen nostamisessa kanne on nostettava määräajassa. 

Takaisinsaantiin soveltuu siten kaksi eri määräaikaa, jokaisen takaisinsaantiperusteen omat 

takaisinsaantiaikansa eli ns. kriittiset ajat ja sen lisäksi vielä erillinen kanteen noston määräaika. 

Lisäksi toki muistutus valvontaa vastaan sekä väitteen tekeminen konkurssipesää esitetyn 

vaatimuksen osalta täydentävät velkojansuojaa takaisinsaannissa. Näistä kanteen voivat nostaa ja 

muistutuksen tehdä pesänhoitajan lisäksi myös yksittäinen velkoja, mikä sinällään antaa 

enemmän turvaa velkojille, mutta väitteen saa tehdä vain pesänhoitaja. Muutoinkin 

pesänhoitajalle kuuluva velvollisuus selvittää takaisinsaantimahdollisuudet edesauttaa 

velkojansuojan toteutumista. Muistutuksen tekeminen valvontaa vastaa näyttäytyykin siinä 

mielessä tehokkaalta keinolta, ellei se johda erilliseen oikeudenkäyntiin. Osakeyhtiölain keinojen 

osalta taas ei ole mitään erityisiä määräaikoja tai kriittisiä aikoja, vaan ymmärtääkseni sovelletaan 

siten tavallisia vanhentumisaikoja niin toteutetun toimen ja varojen siirtymisen kuin 

vaatimustenkin esittämisen osalta. Ainut poikkeus on johtoa kohtaan vahingonkorvauskanteen 

nostaminen, joka tulee tehdä viiden vuoden päästä sen tilikauden päättymisestä, jolloin päätös 

tehtiin tai toimeen ryhdyttiin. Kaikki OYL:n mukaiset vaatimukset voi kuitenkin nostaa vain 

konkurssipesä eli yleisen edustusoikeutensa perusteella pesänhoitaja, velkojien kanneoikeutta 

koskevan erityissäännösten puuttuessa.  

 

Läheisyyssääntely on mielestäni tärkeässä roolissa velkojansuojan tehokkuuden toteuttamisessa 

ja varojen palautumisessa konkurssipesään, sillä usein nimenomaan aiemmin todetulla tavalla 

ennen konkurssia velallinen saattaa siirtää varallisuuttaan läheisilleen joko vastikkeetta tai alle 

markkinahinnan tai muuten suosia heitä velkojina velan maksuissa. Toki läheisten määrittely 

etenkin taloudellisen läheisyyden ja johtavan aseman osalta omaavat omat 

tulkinnanvaraisuutensa, mutta silti katson sääntelyn tuovan velkojille tarkoituksenmukaista 

lisäsuojaa takaisinsaantikysymyksissä. Läheisten osalta takaisinsaantilaki omaakin pidemmät 

takaisinsaantiajat ja 5 §:n yleisen takaisinsaantiperusteen osalta sitä ei olla rajoitettu ollenkaan, 

mutta tällöin soveltuu kuitenkin yleiset saamisen vanhentumista koskevat säännöt. Näiden 

yleisten vanhentumissääntöjen ei kuitenkaan katsottaisi soveltuvan yksilöidyn esineen 
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palautusvaatimukseen.259 Näen tässä kohtaa jonkinlaisen epäkohdan. Kun 5 §:n soveltamisen 

edellytyksenä on vastapuolen vilpillinen mieli, joka täytyy onnistua osoittamaan, sääntelee se 

kuitenkin läheisten osalta, että heidän oletettiin olevan tietoisia. Läheisellä on kuitenkin 

vastanäyttöoikeus tämän osalta. Erityisten takaisinsaantiperusteiden osalta vastapuolen vilpillistä 

mieltä ei edellytetä, mutta läheisiä koskevien pidempien takaisinsaantiaikojen johdosta läheisellä 

on mahdollisuus osoittaa, ettei velallinen ollut maksukyvytön tai ylivelkainen toimen tehdessään 

eikä toimen takia tullut tällaiseksi. Minkään takaisinsaantiperusteen soveltaminen ei edellytä 

kuitenkaan velallisen vilpillistä mieltä. Osakeyhtiöoikeudellinen läheisyyssääntely on niin ikään 

myös merkityksellinen ja sitä myötä tehokas velkojansuojan kannalta, sillä myös läheisten kanssa 

tehdyissä oikeustoimissa on täytyttävä liiketaloudellisen perusteen olemassaolo ollakseen pätevä.  

 

Takaisinsaantilain mukaisen yleisen takaisinsaantiperusteen soveltamisala on hyvin laaja ja 

takaisinsaantiaika pitkä, mutta edellytykset sen soveltamiseen taas hyvin tiukat. Kuten todettu, 

mikään takaisinsaantiperuste ei edellytä velallisen vilpillisen mielen osoittamista, mutta yleinen 

takaisinsaantiperusteen soveltaminen vaatii vastapuolen vilpillistä mieltä. Lisäksi on vielä 

näytettävä toteen velallisen maksukyvyttömyys tai ylivelkaisuus, toimen vahingollisuus velkojille 

ja sen sopimattomuus. Näiden toteen näyttäminen ei ole välttämättä kovin helppoa, joten se 

saattaa rajata vaihtoehdoista pois tähän perusteeseen vetoamisen. Toisaalta sen hyvä puoli on se, 

että jos esimerkiksi lahjanluontoisen sopimuksen peräyttämisen osalta takaisinsaantiaika on jo 

ehtinyt mennä umpeen, saattaa se edelleen olla mahdollista yleisen takaisinsaantiperusteen 

perusteella, mikäli muut edellytykset täyttyvät. Toinen valttikortti yleisen takaisinsaantiperusteen 

suhteen on se, että sen soveltamisala venyy käsittämään mitä kekseliäimmätkin järjestelyt, joilla 

on yritetty kiertää takaisinsaantilain soveltaminen.260 

 

Takaisinsaantilain erityisten takaisinsaantiperusteiden osalta taas velkojansuojan toteutumisen 

tehokkuuden eduksi vahingollisuutta ei tarvitse erikseen näyttää toteen, kun toimen katsotaan 

sellaisenaan olleen velkojille vahingollinen sen tekoajan ollessa tietyn kriittisen ajan sisällä. Tästä 

on kuitenkin esitetty kritiikkiä ja katsottu, että vastapuolella pitäisi olla vastanäyttöoikeus 

vahingollisuuden osalta. Leppäsen mielestä nimittäin oikeustoimi olisi kohtuutonta peräyttää 

myöhemmin ilmenneiden ja siten yllättävien vahinkoa aiheuttaneiden tapahtumien vuoksi, jos 

oikeustoimi oli ollut sen tekohetkellä haitaton velkojille.261  

 
259 Tuomisto 2012, s. 79 ja HE 102/1990 s. 50. 
260 Leppänen 1992, s. 30. 
261 Leppänen 1992, s. 58-60. 
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Lahjanluontoisen sopimuksen peräyttämisessä on osoitettava suoritusten välinen ilmeinen 

epäsuhta ja velan maksun peräyttämisessä jokin kolmesta kriteeristä; epätavallinen maksuväline, 

maksun ennenaikaisuus tai että velka on maksettu määrällä, jota on pesän varoihin nähden 

pidettävä huomattavana. Vaikka jokin näistä velan maksun peräyttämisen kriteereistä täyttyisikin, 

on vielä erikseen arvioitava, voidaanko maksua pitää tavanomaisena. Tähän saattaakin helposti 

kaatua takaisinsaanti maksun peräyttämisellä, vaikka edes maksukyvyttömyyttä tai vastapuolen 

vilpillistä mieltä ei ole tarvetta osoittaa. Vanhasta velasta annetun vakuuden peräyttämisessä taas 

on näytettävä, ettei vakuuden antamisesta oltu sovittu velan syntyessä tai että pantin hallintaa ei 

oltu luovutettu tai muita julkivarmistustoimia tehty ilman aiheetonta viivytystä velan syntymisen 

jälkeen. Sinänsä näiden kriteereiden toteen näyttäminen voi olla helpompaa kuin esimerkiksi 

maksun peräyttämisen kriteereiden kohdalla, mutta toki ainakin ilmaisu ”ilman aiheetonta 

viivytystä” on tyypillisesti hankalasti arvioitavissa.  

 

Havaittavissa on, että takaisinsaantisääntelyssä on paljon hankalasti määriteltävissä olevia 

ilmaisuja takaisinsaantiperusteiden osalta ja niiden näyttäminen toteen voi käydä 

konkurssipesälle haasteelliseksi ja turhia resursseja vieväksi. Jos konkurssipesä häviää jutun 

oikeudessa, maksetaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut pesän varoista ja siten se vain 

vähentää velkojien saamia jako-osuuksia entisestään. Näin ollen takaisinsaantiprosessiin 

lähteminen voi olla hyvinkin riskialtista ja asian sopiminen vastapuolen kanssa ja sitä myötä 

suostuminen esimerkiksi hieman pienempään suoritukseen voi siksi olla järkeväkin ratkaisu. Niin 

ikään myös osakeyhtiöoikeuden puolella esimerkiksi tutkielman kannalta relevantit ilmaisut 

liiketaloudellinen peruste, kelpoisuuden tai toimivallan ylittyminen sekä maksukykyisyystestin 

negatiivisuus ovat sellaisia, joiden tulkinnassa on haasteita. Kuitenkin näihin liittyvä 

oikeustoimen pätemättömyys on sellainen seikka, jonka takia perusteen käsillä olo voi usein jopa 

olla siinä mielessä ainakin oikeudellisesti ajateltuna tärkeämpi lähtökohta, kuin takaisinsaantilain 

mukaisten perusteiden selvittäminen. 

 

Kuten todettu, tehokkainta olisi, jos takaisinsaantiin liittyvät ennallistamiskysymykset 

pystyttäisiin ratkaisemaan samassa takaisinsaantioikeudenkäynnissä kuin itse 

takaisinsaantiperusteen selvittäminen. Tämä ei ole kuitenkaan aina valitettavasti mahdollista. 

Velkojansuojaa tehostaa omaisuuden palautusvelvollisuuden ja siihen nähden toissijaisen arvon 

korvaamisen, jossa ongelmana taas on arvon määrittäminen, lisäksi niin sanotut täydentävät 

palautus- ja korvausvelvollisuudet. Tosin kun näihin vetoamisen tarve saattaa tulla pesän tietoon 
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vasta palautuksen toteuttamisvaiheessa, ei uuden vaatimuksen esittäminen ainakaan oikeudessa 

asti välttämättä ole enää kustannustehokasta. Riippuu tietenkin omaisuudesta ja sen luonteesta.  

Myös näiden täydentävien velvollisuuksien laajuus on liitännäinen siihen, onko takaisinsaantia 

vaadittu yleisen vai erityisen takaisinsaantiperusteen nojalla. Velkojan kannalta tärkeää on myös 

se, että omaisuuden palautusta voidaan vaatia myös kolmannelta luovutuksensaajalta, jolle 

alkuperäinen saaja on ehtinyt omaisuuden luovuttaa. Tosin tämä vaatii luovutuksensaajan 

vilpillistä mieltä, jota ei siis välttämättä ole osoitettavissa. Eli vaikka erityisten 

takaisinsaantiperusteiden kohdalla vastapuolen vilpillistä mieltä ei edellytetä, suojataan kuitenkin 

kolmatta luovutuksensaajaa paremmin. On myös otettava huomioon, että myös pesä on 

pääsääntöisesti palautusvelvollinen omalta osaltaan vastapuoleen nähden. Näin on toki 

osakeyhtiöoikeudellisen pätemättömyydenkin osalta, sillä suoritukset on palautettava puolin ja 

toisin. Lisäksi perinteisen takaisinsaannin osalta pesä voi vielä lopulta joutua sovittelemaan 

vastapuolen palautusvelvollisuuden suuruutta takaisinsaantilain 22 §:n nojalla ja tyytyä niin 

sanotusti ”osittaiseen takaisinsaantiin”.262 Viimesijassa velkojansuoja ja varojen palautuminen 

konkurssipesään toteutuu vasta täytäntöönpanossa ulosoton kautta. 

 

Osakeyhtiöoikeuden puolella niin tase- kuin maksukykyisyystestitkin kuin kielto tehdä OYL:n 

vastaisia liiketoimia toteuttavat jo sellaisinaan velkojansuojaa, mutta siirtyneisiin varoihin 

kohdistuneet palautuskanteet ja sitomattomuuteen vetoamiset toimivat ikään kuin varaventtiilinä 

silloin, kun väärin on jo toimittu. Menettelyjä ei ole rajattu vain maksukyvyttömyystilanteisiin, 

mutta niitä on velkojien edun mukaisesti mahdollista hyödyntää myös konkurssissa, kun 

esimerkiksi erityistarkastuksessa havaitaan aiemmin tapahtunut laittoman varojenjaon tai 

laittoman varojen käytön tilanne.263 OYL:n keinot varojen palautumiseen näyttäisivät suojaavan 

melko paljon vilpitöntä mieltä ja erityisesti juuri läheisten kohdalla, kun sen osalta ei ole mitään 

erityissääntelyä. Vain kelpoisuuden ylittämisen tilanteissa vilpittömällä mielellä ei ole merkitystä. 

Siksi kelpoisuuden ylittämisestä johtuvaan sitomattomuuteen vetoaminen onkin kaikista 

tehokkain OYL:n keino ja usein juuri käyttökelpoinen silloin, kun oikeustoimi on tehty ilman 

liiketaloudellista perustetta. Palautuskanteen menestymiseen ja toimivallan ylitykseen 

vetoamiseksi vaaditaan nimittäin vastapuolen vilpillistä mieltä.  

 

 
262 Tuomisto 2012, s. 52. 
263 Nenonen 2004, s. 129. 
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Varsinaisen laittoman varojenjaon yhteydessä toteen näytettävinä seikkoina voivat olla 

esimerkiksi tase- ja maksukykyisyystestin negatiivisuus ja laittoman varojen käytön osalta taas 

liiketaloudellisen perusteen puuttuminen. Maksukyvyttömyys on siis osakeyhtiölain perusteella 

vain yksi kriteeri muiden ohella saada siirtyneet varat palautettua pesään. Muiden 

palautuskeinojen osalta maksukyvyttömyyttä tietyn toimen tekoaikana ei siis erikseen tarvitse 

näyttää konkurssissakaan toteen. Edustusvallan ylitykseen ja sen myötä sitomattomuuteen 

vetoamisen ollessa palautuskanteeseen nähden joko vaihtoehtoinen tai mahdollinen sen ohella, ei 

johtoa kohtaan nostettu vahingonkorvauskannekaan ole riippuvainen muiden kanteiden 

nostamisesta. Yleensä siihen ei välttämättä vain ole kannattavaa lähteä ennen kuin tiedetään, ettei 

varoja saanut pysty niitä palauttamaan, sillä johdon huolimattomuus ja syy-yhteys on pystyttävä 

näyttämään toteen. Toisaalta pitkä määräaika vahingonkorvauskanteen nostamiseen on velkojien 

kannalta tärkeä, sillä varojen saaja on voinut jo ehtiä hävittämään omaisuuden.  

 

Kun arvioidaan takaisinsaantilain ja osakeyhtiölain välistä suhdetta velkojansuojan toteutumisen 

kannalta, tutkielmaan mukaan otettujen takaisinsaantiperusteiden osalta on velkojansuojan 

toteutumiseen nähden tehokasta, että esimerkiksi mikäli lahjanluontoisen sopimuksen tai 

vakuuden peräyttämisen takaisinsaantiajat ovat jo kuluneet umpeen, on siirtyneet varat 

mahdollista saada vielä palautettua pesään osakeyhtiölain perusteella, jos liiketaloudellista 

perustetta tehdylle oikeustoimelle ei ole ollut. Näin on usein etenkin ylihintaisten suoritusten tai 

alihintaisten luovutusten osalta. Liiketaloudellisen perusteen puuttumiseen voi olla myös 

tarvittavaa vedota muutoin yleisen takaisinsaantiperusteen mukaisessa tilanteessa, mutta jossa 

esimerkiksi ei pystytäkään näyttämään toteen maksukyvyttömyyttä tai vastapuolen vilpillistä 

mieltä. Maksun peräyttämisen osalta taas tilanne on toinen, sillä mikäli maksu katsotaan 

tavanomaiseksi, on syytä olettaa sen omaavan myös liiketaloudellisen perusteen. Toki tämäkään 

ei välttämättä ole aina näin suoraviivaisen selvää. Kuitenkin takaisinsaantilain 10 § voi tulla 

sovellettavaksi osingonjakoon silloin, kun se on tapahtunut myöhemmin kuin kolme kuukautta 

ennen takaisinsaantilain mukaista määräpäivää tilanteessa, jossa yhtiö ei ole maksukyvytön. 

Tämä on jo niin lähellä konkurssia, että tilanne maksukyvyttömyyden osalta on lähinnä 

teoreettinen.264 

 

6. Uusi maksukyvyttömyysdirektiivi 
 

 
264 Ingström 2016, s. 286, Nyström 2015, s. 12 ja Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö 2003, s. 62. 
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6.1. Direktiivin tausta ja tarkoitus 
 

Euroopan unionin sekundaarinormina direktiivit sitovat jäsenvaltioita vain niiden sisältämän 

lainsäädäntötavoitteiden osalta ja toisin kuin asetukset, vaativat soveltuakseen jäsenvaltioiden 

suorittamia lainsäädäntötoimia. Direktiivit antavat siis suuntaviivat tietyn tavoitteen osalta 

kansallisen lain säätämiseksi. Direktiiveillä pyritään jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen 

harmonisointiin sisämarkkinoiden edistämiseksi.265 Jos asiasta on EU:n lainsäädäntöä, EU-oikeus 

on ensisijaista verrattuna sen kanssa ristiriidassa olevaan kansalliseen lainsäädäntöön.266 

Tämänkin uuden maksukyvyttömyysdirektiivin ensimmäisen resitaalin mukaisesti direktiivin 

”tavoitteena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja poistaa perusvapauksien, 

kuten pääoman vapaan liikkuvuuden ja sijoittautumisvapauden, käytön tiellä olevia esteitä, jotka 

johtuvat kansallisten lainsäädäntöjen sekä ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä, 

maksukyvyttömyyttä, veloista vapauttamista ja elinkeinotoiminnan harjoittamiskieltoa koskevien 

menettelyjen välisistä eroista”.  Kyse on siis jäsenvaltioiden insolvenssilainsäädäntöjen 

harmonisoimisesta. Kun menettelyjen puitteet ovat samanlaisia, ei velallisen tai velkojien ole 

tarvetta ennakoiden suunnitella, minkä jäsenvaltion menettelyyn olisi parasta hakeutua ja 

työpaikkoja eri jäsenvaltioissa voitaisiin laajemmin pelastaa. Tämä parantaa myös sijoittajien 

riskinottoja sijoittaa yli jäsenvaltion rajojen. Lisäksi direktiivin tarkoituksena on menettelyjen 

tehostaminen ja erityisesti niiden keston lyhentäminen.267 Tutkielma käsittelee direktiivin aiheista 

vain ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelymenettelyä ja siihen liittyvää tiettyjen oikeustoimien 

suojaamista takaisinsaannilta velallisen myöhemmässä maksukyvyttömyystilanteessa. 

Harmonisointi uudelleenjärjestelymenettelyn suhteen on tärkeää, sillä jäsenvaltioissa on hyvin 

erilaiset mahdollisuudet velallisille järjestää liiketoimintansa uudelleen riittävän aikaisessa 

vaiheessa ilman likvidaatiomenettelyyn ajautumista. Nämä eroavuudet aiheuttavat niin ikään 

erityisesti kansainvälisille sijoittajille lisäkustannuksia ja sitä myötä myös luotonsaannin 

vaikeutumista.268 

 

Periaatteessa direktiivin mukainen uudelleenjärjestely on hyvin lähellä meidän 

saneerausmenettelyä ja tarkoituksena uudelleenjärjestelymenettelyssä onkin, että taloudellisissa 

vaikeuksissa oleva velallinen pystyy jatkamaan liiketoimintaansa tekemällä samalla ohjelman 

mukaisia joustavia järjestelyä muun muassa velkoihinsa, pääomarakenteeseensa, omaisuuteensa 

 
265 Raitio 2016, s. 204–205. 
266 Raitio 2016, s. 223. 
267 Maksukyvyttömyysdirektiivin resitaali (1). 
268 Maksukyvyttömyysdirektiivin resitaali (4), (7) ja (8). 
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tai muutoin liiketoimintaansa.269 Direktiivin resitaaleissa puhutaan kuitenkin varhaisen vaiheen 

puuttumisesta taloudellisiin vaikeuksiin ja nimenomaan ennaltaehkäisevästä 

uudelleenjärjestelystä ja siitä, että menettelyn puitteissa velallisella olisi mahdollisuus päästä 

menettelyyn varhaisessa vaiheessa eli taloudellisten vaikeuksien alkuvaiheessa, kun on vielä 

todennäköistä, että maksukyvyttömyys voidaan välttää ja liiketoiminnan elinkelpoisuus 

varmistaa. Lisäksi jäsenvaltioiden pitäisi ottaa käyttöön ainakin yksi menettely velallisen 

varhaisvaroitusvälineeksi varoittamaan sen ajautumisesta taloudellisiin vaikeuksiin.270 Meillä 

tyypillisesti yrityssaneeraukseen hakeudutaan suhteellisen myöhään, jolloin yhtiön elvyttäminen 

ei välttämättä enää ole mahdollista.271 Toisaalta ongelma osittain on myös se, ettei pienemmillä 

yrityksillä useinkaan ole kustannusten ja järjestelmän kankeuden takia mahdollista hakeutua 

saneeraukseen.272 Vielä korjattavissa olevan maksukyvyttömyyden lisäksi yrityssaneerauslain 

mukainen saneerausmenettely voidaan aloittaa, jos velallista uhkaa maksukyvyttömyys tai silloin, 

jos vähintään kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidennestä 

velallisen tunnetuista veloista ja jotka eivät ole velallisen läheisiä, tekevät velallisen kanssa 

yhdessä hakemuksen tai ilmoittavat puoltavansa velallisen hakemusta (YSL 6 §). Direktiivin 

resitaalissa (3) onkin todettu, että tehokkaat ennaltaehkäisevän uudelleenjärjestelyn puitteet 

varmistaisivat sen, että ”toimiin ryhdytään, ennen kuin ollaan niin pitkällä, että yritykset eivät 

pysty maksamaan takaisin lainojaan”. Suomen direktiiviin liittyvissä täytäntöönpanotöissä 

puhutaankin juuri aikaisen vaiheen saneerauksesta. 

 

Kuten tutkielman alussa on mainittu, direktiivi tulisi implementoida 17.7.2021 mennessä, mutta 

on jo nyt tiedossa, että Suomi tulee tarvitsemaan direktiivin sallimaa vuoden lisäaikaa sen 

saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Työryhmä direktiivin täytäntöön panemiseksi on 

asetettu 29.1.2020 ja saman säädöshankkeen OM018/2020 alla kartoitetaan yrityssaneeraus- ja 

velkajärjestelylainsäädännön uudistamistarpeita. Työryhmä valmistelee direktiivin edellyttämät 

ja hallitusohjelman tavoitteita toteuttavat muutokset yrityssaneerausta koskevaan lainsäädäntöön 

sekä direktiivin edellyttämät maksukyvyttömyysmenettelyjen tehokkuutta koskevat toimenpiteet. 

Hallitusohjelman tavoitteet vastaavatkin melko pitkälle direktiivin tavoitteita.273 On kuitenkin 

myös todettu, niin Suomen valtion kuin Euroopan komissionkin tasolla, että Suomen 

 
269 Maksukyvyttömyysdirektiivin resitaali (2). 
270 Maksukyvyttömyysdirektiivin resitaalit (1), (24) ja (30). 
271 Yrityssaneerausyhdistys ry:n lausunto 23.12.2016, s 3, Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:n lausunto 

23.12.2016, s. 1 ja Konkurssiasiamiehen lausunto dnro 279/01/16 30.12.2016, s. 1. 
272 Suomen Yrittäjät ry:n lausunto 23.12.2016, s. 3. 
273 Asettamispäätös VN 13298/2019, s. 1–2. 
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maksukyvyttömyysjärjestelmä toimii varsin hyvin ja tehokkaasti274 ja lisäksi ainakin 

konkurssiasiamies ja Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry ovat katsoneet, että Suomen 

lainsäädäntö toteuttaa jo nyt monia direktiivin (silloisen ehdotuksen) tavoitteista ja 

määräyksistä.275 Kuitenkin kehitettävää Suomella näyttäisi olevan direktiivin puitteissa kuitenkin 

juuri maksukyvyttömyyden varhaisen vaiheen ennaltaehkäisyssä ja menettelyn aloittamisessa ja 

siihen pääsemisessä riittävän ajoissa. Konkurssiasiamies on nimittäin todennut, että direktiivin 

(silloisen ehdotuksen) puitteiden mukainen ennaltaehkäisevän uudelleenjärjestelyn 

aloittamiskynnys olisi alempi kuin yrityssaneerauslain 6 §:n mukaiset menettelyn aloittamisen 

edellytykset.276 Koska säädösvalmistelu ei ole vielä sen pidemmällä, ei ole varmaa tietoa, miten 

direktiivin implementointi tulee varsinaisesti tapahtumaan, uudella menettelyllä vai direktiivin 

puitteiden sisällyttämisellä nykyiseen yrityssaneerauslakiin. Pelkästään työryhmän 

asettamispäätöksestä ilmenevän tavoitteiden ja tehtävien sanamuodon mukaan saattaisi näyttää 

siltä, että yrityssaneerauslakia muutettaisiin direktiivin edellyttämällä tavalla. Toisaalta taas 

konkurssiasiamies on todennut, että myös uutta menettelyä voitaisiin pitää 

tarkoituksenmukaisena ja jo olemassa olevan lainsäädännön tavoitteita tukevana, jos sen 

sisällöstä ja suhteesta YSL:n mukaiseen saneeraukseen säädettäisiin selkeästi.277 Tämän 

tutkielman tarkoituksena ei kuitenkaan ole de lege ferenda ottaa kantaa ja esittää, millä tavalla 

direktiivin implementointi kannattaisi toteuttaa, vaan direktiivin puitteiden antamissa rajoissa 

tarkastella tutkielman aiheeseen liittyvien artiklojen 17 ja 18 osalta sitä, miten ne sellaisinaan 

tulisivat vaikuttamaan oikeustoimien peräyttämisen osalta nykytilaan ja sitä myötä 

velkojiensuojan tehokkuuden toteutumiseen. 

 

Laajemman velkojansuojan tehokkaan toteutumisen näkökulmasta, ei siis vain oikeustoimien 

peräyttämisen kannalta, mielenkiintoista on, miten uusi ennaltaehkäisevä 

uudelleenjärjestelymenettely lopulta vaikuttaa velkojansuojaan kokonaisuudessaan. Kun 

velallinen pääsee aiemmin menettelyn piiriin kuin nykyisessä yrityssaneerauksessa, on sen 

tervehdyttämismahdollisuudet varmasti paremmat ja yhteiskunnallisesti tämä on toki 

kokonaisvaltaisesti hyvin tärkeää. Kuitenkin, kun asiaa ajattelee velkojien ja heidän 

saamisoikeuksiensa näkökulmasta, se, että velallinen pääsee entistä aikaisemmin 

uudelleenjärjestelymenettelyyn, johtaa siten myös varsin suurella todennäköisyydellä siihen, että 

 
274 Yrityssaneerausyhdistys ry:n lausunto 23.12.2016, s. 1. 
275 Konkurssiasiamiehen lausunto dnro 279/01/16 30.12.2016, s. 2 ja Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:n 

lausunto 23.12.2016, s. 14. 
276 Konkurssiasiamiehen lausunto dnro 279/01/16 30.12.2016, s. 3. 
277 Konkurssiasiamiehen lausunto dnro 279/01/16 30.12.2016, s. 3. 
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velkojien saamisia leikataan entistä aikaisemmin maksuohjelman perusteella. Ja direktiivin 

implementoinnin myötä tämä tapahtumaketju alkaa sitten tapahtua tietenkin myös useamman 

velallisen kohdalla heidän päästessä uusien puitteiden mukaiseen aikaisen vaiheen saneeraukseen 

entistä helpommin ja aikaisemmin. Näin ollen tilanne voi johtaa etenkin suurten velkojien 

omaisuudensuojan huomattavaan heikkenemiseen. Tästä syystä suuret velkojat saattavat sitten 

joutua turvaamaan entistä vahvemmin saamisensa muilla keinoilla. Tämä taas voisi johtaa siihen, 

että velallisyhtiöiden toiminta markkinoilla vielä maksukykyisenäkin hankaloituisi, kun niiden 

mahdollisuudet saada rahoitusta heikentyisivät mahdollisten tiukempien ehtojen myötä.  

 

Etenkin, mikäli myös menettelynaikaiset takaisinsaantimahdollisuudet heikkenisivät 

jälkikonkurssissa, saatetaan menettelyn piiriin kuuluvat velkojat ajaa huomattavasti heikompaan 

asemaan. Näistä näkökulmista olisi ainakin tärkeää, ettei aikaisen vaiheen ennaltaehkäisevää 

uudelleenjärjestelymenettelyä käytettäisi väärin. Direktiivin resitaalin (24) mukaan menettelyyn 

pitäisikin päästä vain, mikäli yrityksen taloudelliset vaikeudet ovat sellaisia, että ne voisivat 

todennäköisesti johtaa maksukyvyttömyyteen, joka taas uudelleenjärjestelyohjelmalla 

pystyttäisiin välttämään. Toisaalta taas varhaisen vaiheen uudelleenjärjestely voisi parantaa 

lainojen takaisinmaksun todennäköisyyttä278 sekä väliaikaisen ja uuden rahoituksen saamisen 

mahdollisuuksien lisääminen niiden suojaamisen kautta taas voisi johtaa useampiin onnistuneisiin 

saneerauksiin ja tällä tavoin estää konkursseja. Toisaalta verohallinto on myös nostanut esille 

merkittävän huomion uudelleenjärjestelyyn liittyvän suojatun rahoituksen osalta nimenomaan 

verovelkojen näkökulmasta. Nimittäin ”mitä enemmän saneerattavat yritykset saavat uutta, 

suojattua rahoitusta, sitä huonommaksi verovelan asema muuttuu, jos saneeraas ei onnistu ja 

päädytään konkurssimenettelyyn”.279 Tämä on asia, joka Suomen valtion tulisi myös huomioida 

direktiiviä implementoidessaan.  

 

6.2. Artikla 17; Uuden ja väliaikaisen rahoituksen suojaaminen 
 

Direktiivin 17 artikla sääntelee niistä puitteista ja vähimmäisvaatimuksista, joilla uutta ja 

väliaikaista rahoitusta suojataan asianmukaisella tavalla velallisen myöhemmässä 

maksukyvyttömyydessä. Tulkitsen direktiivissä mainitun myöhemmän maksukyvyttömyyden 

tässä yhteydessä lainsäädännössämme jälkikonkurssiksi. Uudella rahoituksella tarkoitetaan 

direktiivin 2 artiklan 1 kohdan alakohdan 7 mukaan mitä tahansa olemassa olevan tai uuden 

 
278 Keskuskauppakamarin lausunto 23.12.2016, s. 1. 
279 Verohallinnon lausunto 23.12.2016, s. 5. 
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velkojan uudelleenjärjestelyohjelman toteuttamiseksi antamaa uutta rahoitustukea, joka sisältyy 

kyseiseen ohjelmaan ja väliaikaisella rahoituksella taas alakohdan 8 mukaan olemassa olevan tai 

uuden velkojan antamaa uutta rahoitustukea, joka käsittää vähintään yksittäisen 

täytäntöönpanotoimien keskeyttämisen aikana annetun kohtuullisen rahoitustuen, joka on 

välittömästi tarpeen, jotta velallisen liiketoiminta voi jatkua tai jotta voidaan säilyttää kyseisen 

liiketoiminnan arvo tai lisätä sitä.  

 

Direktiivin 17 artiklan 1 kohdan mukaan vähimmäisvaatimuksena velallisen myöhemmän 

maksukyvyttömyyden (jälkikonkurssin) osalta on, että uutta tai väliaikaista rahoitusta ei julisteta 

pätemättömäksi, mitätöitävissä olevaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi ja että tällaisen 

rahoituksen myöntäjälle ei aiheudu siviili-, hallinto- tai rikosoikeudellista vastuuta sillä 

perusteella, että tällainen rahoitus on velkojille vahingollinen, paitsi jos muut kansallisessa 

lainsäädännössä säädetyt lisäperusteet ovat käsillä. Artiklan 2 kohta antaa myös jäsenvaltioille 

mahdollisuuden soveltaa 1 kohtaa uuteen rahoitukseen ainoastaan, jos lainkäyttö- tai 

hallintoviranomainen on vahvistanut uudelleenjärjestelyohjelman ja väliaikaiseen rahoitukseen, 

jos siihen on sovellettu ennakkovalvontaa. Artiklan 3 kohta taas antaa jäsenvaltioille 

mahdollisuuden jättää 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle väliaikaisen rahoituksen, joka 

myönnetään sen jälkeen, kun velallisesta on tullut kyvytön maksamaan velkojaan niiden 

erääntyessä. Lisäksi artiklan 4 kohta antaa mahdollisuuden säätää, että uuden tai väliaikaisen 

rahoituksen antajalla olisi myöhemmissä maksukyvyttömyysmenettelyissä etuoikeus 

maksunsaantiin muihin velkojiin nähden, joiden saatavat muutoin olisivat 

maksunsaantijärjestyksessä vahvemmassa tai samassa asemassa. 

 

Direktiivin resitaalin (66) perusteella suojaamisessa pätemättömäksi, mitättömäksi ja 

täytäntöönpanokelvottomaksi julistamisessa kyse olisi nimenomaan takaisinsaantikanteilta 

suojaamisesta. On katsottu, että uudelleenjärjestelyohjelman onnistuminen olisi usein 

riippuvaista rahoituksen tarjoamisesta sekä jo neuvottelujen aikana toiminnan tukemiseen ennen 

ohjelman vahvistamista, että ohjelman vahvistamisen jälkeen sen toteuttamiseen. Näin ollen 

takaisinsaantikanteiden nostamiset taloudellisissa vaikeuksissa olevien velallisten saamien 

väliaikaista ja uutta rahoitusta antaneita vastaan voisivat vaarantaa ohjelman neuvottelemiseksi 

ja toteuttamiseksi tarvittavan rahoituksen saamisen. Suoja takaisinsaanneilta kannustaisi 

lainanantajia ottamaan riskejä ja tekemään investointeja tällaisiin taloudellisissa vaikeuksissa 
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oleviin, mutta elinkelpoisiin velallisiin.280 Resitaalissa (68) on myös mainittu, että väliaikaista 

rahoitusta myönnettäessä ei vielä tiedetä, tullaanko uudelleenjärjestely lopulta vahvistamaan vai 

ei. Tästä syystä jäsenvaltiota ei olisi vaadittava rajoittamaan takaisinsaantisuojaa väliaikaisen 

rahoituksen osalta vain tapauksiin, joissa ohjelma hyväksytään tai vahvistetaan. Ainakin tällainen 

takaisinsaannilta suojaaminen kuulostaisi suomalaiseen oikeusjärjestelmään vieraalta ja ankaralta 

velkojia kohtaan.  

 

Resitaalin (66) mukaan rahoitus ymmärrettäisiin direktiivissä laajassa merkityksessä sen 

tarkoittaen rahan lisäksi kolmannen osapuolen antamia takauksia sekä esimerkiksi pidempien 

maksuaikojen myöntämistä varasto-, raaka-aine- ja hyödyketoimituksissa. Kyse olisi siis 

muustakin kuin vain tavallisesta rahalainasta tai muusta vastaavasta instrumentista.  

 

6.3. Artikla 18; Muiden uudelleenjärjestelyyn liittyvien liiketoimien suojaaminen 
 

Artikla 18 sääntelee puitteista uudelleenjärjestelyyn liittyvien muiden liiketoimien suojaamisesta 

takaisinsaannilta niin ennen ohjelman vahvistamista kuin vahvistetun ohjelman toteuttamiseksi 

ohjelman perusteella tehtyjen liiketoimien osalta. Artiklan 1 kohdan mukaan velallisen 

myöhemmässä maksukyvyttömyydessä (jälkikonkurssissa) liiketoimia, jotka ovat kohtuullisia ja 

välittömästi tarpeen uudelleenjärjestelyohjelman neuvottelemisen kannalta, ei julistettaisi 

pätemättömäksi, mitätöitävissä oleviksi tai täytäntöönpanokelvottomiksi sillä perusteella, että 

nämä liiketoimet ovat velkojille vahingollisia, paitsi jos muut kansallisessa lainsäädännössä 

säädetyt lisäperusteet ovat käsillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 17 artiklan soveltamista. 

Artiklan 2 kohdan perusteella, 1 kohtaa voitaisiin kuitenkin jäsenvaltion niin säätäessä soveltaa 

vain, jos toimiin on sovellettu ennakkovalvontaa. Artikla sallii myös sen, kuten neuvotteluvaiheen 

väliaikaisenkin rahoituksen osalta, että myös muita liiketoimia voidaan suojata takaisinsaannilta, 

vaikka ohjelmaa ei koskaan vahvistettaisikaan. Jäsenvaltiot saavat 2 kohdan perusteella kuitenkin 

myös säätää, että kyseinen suojaaminen soveltuu vain, mikäli menettely on johtanut ohjelman 

vahvistamiseen. Kuten väliaikaisen rahoituksen osaltakin, artiklan 3 kohta kuitenkin sallii 

jäsenvaltioiden jättää 1 kohdan soveltamisen ulkopuolelle liiketoimet, jotka on tehty sen jälkeen, 

kun velallisesta on tullut maksukyvytön eli kykenemätön maksamaan velkojaan niiden 

erääntyessä. Artiklan 1 kohdassa tarkoitetut liiketoimet on lueteltu artiklan 4 kohdassa. Niitä ovat 

vähintään uudelleenjärjestelyohjelman neuvottelemisesta, hyväksymisestä tai vahvistamisesta 

aiheutuvat maksut ja kustannukset, uudelleenjärjestelyyn läheisesti liittyvän 

 
280 Maksukyvyttömyysdirektiivin resitaali (66), (67) ja (68). 
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asiantuntijaneuvonnan hankkimisesta aiheutuvien maksujen ja kustannusten maksaminen, jo 

tehdystä työstä palkanmaksu työntekijöille sekä muut kuin edellä mainitut tavanomaiseen 

liiketoimintaan liittyvät maksut ja suoritukset.  

 

Ohjelman aikana ja sen mukaisesti tehdyistä liiketoimista taas säädetään artiklan 5 kohdassa. Sen 

mukaan takaisinsaannilta suojataan velallisen myöhemmässä maksukyvyttömyydessä 

(jälkikonkurssissa) liiketoimia, jotka ovat kohtuullisia ja välittömästi tarpeen 

uudelleenjärjestelyohjelman toteuttamiseksi ja jotka toteutetaan lainkäyttö- tai 

hallintoviranomaisen vahvistaman uudelleenjärjestelyohjelman mukaisesti. Tämänkin kohdan 

perusteella takaisinsaanti estetään sillä perusteella, että liiketoimet ovat velkojille vahingollisia, 

mutta ei kuitenkaan silloin, jos muut kansallisessa lainsäädännössä säädetyt lisäperusteet ovat 

käsillä, sanotun kuitenkaan taaskaan rajoittamatta 17 artiklan soveltamista.  

 

Artiklaa koskevassa resitaalissa (69) on katsottu kyseisten liiketoimien suojaamisen 

takaisinsaannilta osaltaan edistävän sellaista toivottavaa kulttuuria, jossa kannustetaan varhaisen 

vaiheen ennaltaehkäisevään uudelleenjärjestelyyn sekä rohkaistaan liiketoimiin ryhtymistä 

taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten kanssa, kun ei tarvitse pelätä oikeustoimien 

julistamista jälkeenpäin pätemättömäksi. 

 

7. Takaisinsaantilain ja osakeyhtiölain mukaisten keinojen perusteella 

tapahtuvien oikeustoimien peräyttämisen suhde uuteen 

maksukyvyttömyysdirektiiviin 
7.1. Takaisinsaanti yrityssaneerauksen aikana tehtyjen toimien osalta 

 

Takaisinsaanti jälkikonkurssissa yrityssaneerausmenettelyn aikana ja hakemuksen vireilletulon 

jälkeen ennen menettelyn alkamista tehtyjen määräämistoimien osalta on mahdollista.281 Tai 

ainakaan sitä ei ole kiellettykään missään, mikäli vain perusteet täyttyvät. Eli myös 

saneerausvelan maksaminen näinä aikoina voi johtaa takaisinsaantiin. Pesänhoitajan onkin 

jälkikonkurssissa ”takaisinsaantiperusteita selvittäessään kohdistettava tutkimuksensa myös 

saneerausmenettelyn aikana tehtyihin maksuihin ja muihin disponointeihin”.282 YSL 16.1 § 

erikseen sääntelee, että vireilletulon ja menettelyn alkamisen välisenä aikana suoritetut 

 
281 Tuomisto 2012, s. 58–59. 
282 Hupli 2004, s. 256. 
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oikeustoimet ovat takaisinsaannilla peräytettävissä perusteiden käsillä ollessa. Lisäksi tietenkin 

saneerausmenettelyhakemuksen vireilletulon jälkeen ja menettelyn aikana syntyneiden uusien 

velkojen ja suoritettujen maksujen osalta takaisinsaanti jälkikonkurssissa on myös 

mahdollinen.283 Vireilletulon jälkeen syntyvät velat ja jatkuvasta sopimussuhteesta tai jatkuvasta 

käyttö- tai hallintasuhteeseen perustuvat vastikkeet tai muut juoksevat maksut on maksettava sitä 

mukaa kuin ne erääntyvät (YSL 32.1 §). Saneerausmenettelyn alkamisen jälkeisen ajan osalta 

takaisinsaantiin ei yleensä kuitenkaan pitäisi olla tarvetta, sillä menettelyn aloittamisen myötä 

velallisen toimintavapautta on rajoitettu muun muassa maksu- ja vakuudenasettamiskiellolla sekä 

velalliseen kohdistuvalla perintä- ja ulosmittauskiellolla. Nämä kiellot on myös mahdollista 

erillisestä hakemuksesta määrätä väliaikaisesti voimaan jo hakemuksen vireilletulosta.284 

Saneerausvelkojen maksukieltoon liittyen YSL 18 § sääntelee maksukiellon välttämättömistä 

poikkeuksista, eli milloin saneerausvelka on kuitenkin maksettava tai voidaan selvittäjän 

päätöksellä maksaa. Edes tämä niin sanottu pakollinen maksukieltopoikkeus ei suojaa velkojaa 

myöhemmältä takaisinsaannilta, sillä takaisinsaantilain 10 §:n maksun peräyttämisen edellytykset 

ovat silti voimassa. Eli tällöinkään velkaa ei saisi maksaa esimerkiksi epätavallisin 

maksuvälinein.285 

 

Uuden direktiivin kannalta merkittävämpi säännös on kuitenkin YSL 29 §, joka menettelyn 

alettua rajoittaa roimasti velallisen määräämisvaltaa. Pykälä muun muassa ilman selvittäjän 

suostumusta kieltää velallista tekemästä uutta velkaa, ellei se ole tavanomaiseen toimintaan 

liittyvä ja joka ei ole määrältään tai ehdoiltaan epätavallinen, rajoittaa velallisen tekemiä 

omaisuuteensa kohdistuvia luovutuksia ja myöntämiä käyttöoikeuksia omaisuuteensa sekä 

epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin ryhtymistä. Lisäksi 30 §:n perusteella voidaan määrätä 

velalliselle vielä erityisiä määräysvallan rajoitteita, kuten selvittäjän tai velkojan vaatimuksesta 

kieltää tekemästä määrätynlaisia oikeustoimia, mikäli on olemassa vaara, että velallinen toimisi 

velkojan etua vahingoittaen tai sitä vaarantaen. Näiden säännösten vastaisesti tehdyt oikeustoimet 

ovat YSL:n mukaan tehottomia, mutta vastapuolen vilpitöntä mieltä suojataan (YSL 29.3 ja 30.4 

§). Etenkin näissä tilanteissa konkurssipesän voi olla tarvetta vedota takaisinsaantilain 

säännöksiin ja saada oikeustoimi sitä kautta peräytettyä.  

 

 
283 Hupli 2004, s. 253. 
284 Tuomisto 2012, s. 58. 
285 Hupli 2004, s. 253. 
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Ymmärtääkseni myös saneerausohjelman aikana tehtyjen määräämistoimien peräyttäminen on 

periaatteessa mahdollista. Sen ei vain pitäisi usein realisoitua, kun kyse on ohjelman mukaisesti 

tehdyistä toimista, joiden ei siten pitäisi olla velkojille vahingollisia. Mikäli velallinen rikkoisi 

ohjelmaa, saattaisi se johtaa ohjelman raukeamiseen. Toki takaisinsaannin kohteena voi olla 

velallisen jokin muu ohjelman ulkopuolella toteuttama toimi, joka on velkojansuojan 

toteutumiseksi tarpeen peräyttää. 

 

7.2. Takaisinsaantilain keinot suhteessa direktiiviin 
 

Ensinnäkin direktiivin resitaalissa (67) puhutaan kansallisesta maksukyvyttömyyslaista, jossa 

säädetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta edellä direktiivissä esitettyjä toimia kohtaan. 

Todettakoon, että takaisinsaantilaki ei varsinaisesti ole samassa merkityksessä 

maksukyvyttömyyslaki, eikä meillä varsinaisesti ole säädetty tällaisesta väliaikaisen tai uuden 

rahoituksen takaisinsaannista, mutta ei sitä ole kiellettykään. Mutta tällä määrittelyllä niin ikään 

oletettavasti kuitenkin tarkoitetaan myös meidän erillistä takaisinsaantilakiamme. Toisaalta kuten 

mainittu, kuitenkin YSL, joka taas katsotaan maksukyvyttömyyslaiksi, sääntelee nimenomaan 

oikeustoimien peräyttämisen mahdollisuudesta yrityssaneerausmenettelyn vireilletulon ja 

menettelyn alkamisen välisenä aikana (YSL 16 §). Eli kyse voisi nimenomaan olla väliaikaisen 

rahoituksen peräyttämisestä. Tämä sisältyy sinänsä myös YSL 35 §:än sen säännellessä yleisesti 

takaisinsaannista yrityssaneerausmenettelyn yhteydessä, ja kuten konkurssimenettelyssäkin, 

myös yrityssaneerauksessa on mahdollista peräyttää toimia, jotka on tehty määräpäivän 

jälkeenkin. YSL:n peräyttämissääntely perustuu kuitenkin takaisinsaantilakiin. Kuitenkin kun 

direktiivissä takaisinsaannilta suojaamisessa puhutaan uudelleenjärjestelymenettelyyn verraten 

nimenomaan myöhemmästä maksukyvyttömyystilanteesta eli ns. jälkikonkurssista, ei YSL 

takaisinsaantisääntelyllä ole samanlaista merkitystä. Toki mikäli ennaltaehkäisevästä 

uudelleenjärjestelymenettelystä säädettäisiin oma lakinsa ja siten uusi menettely, voisi 

periaatteessa myös yrityssaneerausmenettelyä pitää myöhempänä maksukyvyttömyytenä, jos 

siihen menettelyyn siirryttäisiin epäonnistuneen uudelleenjärjestelymenettelyn jälkeen. Tämä 

näkökulma on lähinnä hypoteettista pohdintaa. 

 

Konkurssiasiamies on direktiiviehdotuksesta antamassaan lausunnossaan todennut uuden 

rahoituksen suojaamisen ulottuvan maksunsaantijärjestyksen ja takaisinsaantilain alueelle, jota 

koskeva sääntely on ollut kansallista ja on sitä ehdotuksenkin mukaan. Siksi hän onkin todennut, 

että päätösvalta tällaisten säännösten ottamisesta lakiin, täytyisi jatkossakin pysyä kansallisella 
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tasolla ja että tällaisten oikeustoimien suoja jälkikonkurssissa edellyttäisi muutoksia 

takaisinsaantilakiin.286 Näin on myös katsonut lakivaliokunta esittäessään mielipiteen 

maksunsaantijärjestykseen ja takaisinsaantiin liittyvien kysymysten direktiivin ulkopuolelle 

jättämisestä.287 Direktiiviehdotuksessa todettiin, ettei takaisinsaannin kanneperusteisiin tulla 

ottamaan kantaa direktiivissä288, mutta osittain näin kuitenkin voidaan nähdä tehdyn. Kuitenkin, 

jotta jäsenvaltioita pystyttäisiin velvoittamaan tietyn tasoisen takaisinsaantisuojan sääntelyyn ja 

huomioiden yllä esitetyn kritiikin, on direktiivin 17 ja 18 artiklat lopulta muotoiltu jokseenkin 

vaikeaselkoisesti tulkittaviksi.  

 

Uuden ja väliaikaisen rahoituksen osalta 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen 

jäsenvaltioiden velvollisuus kuulostaa suhteellisen tiukalta säännökseltä sen käytännössä 

kieltävän takaisinsaannin myöhemmässä maksukyvyttömyystilanteessa eli jälkikonkurssissa. Sen 

kohdalla ei säännellä soveltamisen poikkeuksena muiden kansallisten takaisinsaannin 

lisäperusteiden käsillä olosta, kuten 18 artiklan kohdalla muiden liiketoimien osalta. Kuitenkin 

17 artiklan 3 kohdan perusteella voitaisiin 1 kohta jättää väliaikaisen rahoituksen osalta 

soveltamatta, mikäli rahoitus on myönnetty sen jälkeen, kun velallinen on tullut 

maksukyvyttömäksi. Eli periaatteessa tämä antaisi mahdollisuuden takaisinsaantilain 5 §:n 

soveltamiselle, mikäli vain muut edellytykset täyttyisivät. Mutta tämän perusteella taas 

takaisinsaanti ei kuitenkaan olisi mahdollista, jos oikeustoimi osaltaan vasta johti 

maksukyvyttömyyteen, kuten 5 §:n mukaisesti on myös mahdollista.  

 

Artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa, ettei rahoituksen 

myöntäjille aiheudu siviili-, hallinto- tai rikosoikeudellista vastuuta vain sillä perusteella, että 

rahoitus on velkojille vahingollinen. Tällaisia vastuita voisi siis kuitenkin syntyä, mikäli 

vahingollisuuden lisäksi muut kansallisessa lainsäädännössä säädetyt lisäperusteet olisivat 

käsillä. Periaatteessa voisi olla nähtävissä, että takaisinsaannista vastapuolelle aiheutuva 

palautusvastuu olisi tällaista siviilioikeudellista vastuuta, mutta olettaisin ja tulkitsisin direktiivin 

ilmaisun tarkoittavan enemmänkin vahingonkorvausoikeudellista vastuuta. Eli näin ollen tämä b 

alakohta ei ole kovinkaan relevantti tutkimuskysymyksen kannalta. Todettakoon vielä uuden 

rahoituksen osalta, kuten saneerausohjelmankin mukaisesti toteutettujen toimien ollessa 

kyseessä, ettei tällaiseen takaisinsaantiin yleensä edes pitäisi olla tarvetta, kun se on otettu 

 
286 Konkurssiasiamiehen lausunto dnro 279/01/16 30.12.2016 s. 5–6. 
287 LaVL 5/2017, s. 5.  
288 Direktiiviehdotus 2016, s. 6. 
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ohjelman mukaisesti. Samaa voi periaatteessa sanoa myös muiden liiketoimien osalta, jotka 

toteutetaan uudelleenjärjestelyohjelman mukaisesti 18 artiklan perusteella. Kun velkojat ovat 

olleet mukana ohjelman laatimisessa ja vahvistamisessa, sen ei pitäisi sisältää heille vahingollisia 

tai muuten takaisinsaantilain piiriin kuuluvia oikeustoimia. 

 

Kuten väliaikaisen rahoituksen kohdalla, myös ennen uudelleenjärjestelyohjelman vahvistamista 

ja sen neuvottelemiseksi tehdyt liiketoimet voitaisiin 18 artiklan 3 kohdan mukaan kuitenkin 

peräyttää, jos ne on tehty sen jälkeen, kun velallisesta on tullut maksukyvytön. Tämän osalta 

viittaan edelle esitettyyn näkökantaan maksukyvyttömänä otetun väliaikaisen rahoituksen 

takaisinsaantiin. Eli takaisinsaantilain 5 §:n yleinen takaisinsaantiperuste voisi soveltua, mutta ei 

kuitenkaan silloin, kun oikeustoimi on vasta osaltaan johtanut maksukyvyttömyyteen. Erona 

uuden ja väliaikaisen rahoituksen takaisinsaantisääntelyyn, niin ohjelman neuvottelemiseksi 

tehtyjen kuin ohjelman perusteella tehtyjenkin liiketoimien osalta erikseen säännellään, että 

(kohdat 1 ja 5) niitä ei saa peräyttää vain sen takia, että ne ovat velkojille vahingollisia, mutta 

mikäli muut kansalliset lisäperusteet ovat käsillä, on takaisinsaanti kuitenkin mahdollista. Eli 

muiden liiketoimien osalta takaisinsaannin mahdollisuuden määrittely näyttäisi olevan enemmän 

jätetty jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön määrittelemäksi.  

 

Näin ollen katson, että näiden osalta tutkielmassa käsitellyt takaisinsaantiperusteet eli yleinen 

takaisinsaantiperuste, maksun- ja vakuuden peräytyminen ja lahjanluontoisen sopimuksen 

peräytyminen voivat tulla kyseeseen, mikäli vain niiden soveltamisen edellytykset täyttyvät. 

Erityisten takaisinsaantiperusteidenhan osalta vahingollisuus on ikään kuin oletusarvo, kun taas 

yleisen takaisinsaantiperusteen kohdalla se on erikseen todettava. Tosin tämän takia juuri jääkin 

hieman epäselväksi, onko direktiiviä sovellettaessa esimerkiksi velan maksu vasta vahingollinen 

velkojille silloin, kun se täyttää jonkun kolmesta kriteeristä. Eihän se muutoin nimittäin ole 

ainakaan lainsäädäntömme mukaan vahingollinen. Sama koskee periaatteessa myös vakuuden 

peräyttämistä ja lahjanluontoisen sopimuksen peräyttämistä. Ne eivät ole vahingollisia, ellei jokin 

niissä säännelty peruste täyte. Tämä näkökulma johtaa siihen, että lopulta takaisinsaantilain 5 §:n 

mukainen yleinen takaisinsaantiperuste jäisi ainoaksi mahdolliseksi takaisinsaantikeinoksi. 

Lisäperusteena toki olisi periaatteessa mahdollista nähdä ehkä läheisyyssääntely. Tällöin edellä 

mainitut muutkin takaisinsaantikeinot taas voisivat tulla sovellettavaksi. Tämä osoittaa myös sen, 

minkä takia erityisen läheisyyssääntelyn olemassaolo takaisinsaannissa on tärkeää ja tässä 

tapauksessa se nimenomaan saattaisi turvata velkojansuojan toteutumista. Asianajajaliitto on 

katsonut, että lähes kaikkien saneerauksen (uudelleenjärjestelymenettelyn) aikana tehtyjen 
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oikeustoimien osalta olisi nähtävissä perusteellinen syy ohjelman laatimiseen liittyen, mutta on 

myös todennut, että velan maksun peräyttämistä tulisi kuitenkin voida tällaisiinkin oikeustoimiin 

soveltaa.289 

 

Vaikka väliaikaisen ja uuden rahoituksen osalta direktiivissä ei ole säännelty takaisinsaannin 

lisäperusteista liiketoimiin liittyvän takaisinsaannin tavalla, on direktiivin resitaali (67) erittäin 

huomionarvioinen. Siinä nimittäin ilmaistaan, että uuden ja väliaikaisen rahoituksen 

takaisinsaantia ei ole rajoitettu muiden kansallisen lainsäädännön perusteiden nojalla. Resitaalin 

mukaan ”tällaisia muita perusteita voisivat olla muun muassa petos, vilpillinen mieli, osapuolten 

välinen tietyntyyppinen suhde, joka voisi synnyttää eturistiriidan, kuten lähipiirin sisäiset tai 

osakkeenomistajien ja yrityksien väliset liiketoimet, ja liiketoimet, joissa osapuoli on saanut 

sellaista taloudellista hyötyä tai sellaisen vakuuden, johon sillä ei ole ollut oikeutta liiketoimen 

ajankohtana tai liiketoimen toteuttamistavan vuoksi”. Tulkitsen tämän perusteella, että velallisen 

läheistensä kanssa tehdyt oikeustoimet olisivat siis peräytettävissä periaatteessa millä tahansa 

soveltuvalla takaisinsaantiperusteella kriteereiden täyttyessä. Tässäkin kohtaa korostan, että 

läheisyyssääntelyllä on siten tärkeä merkitys velkojansuojan toteutumisessa ja sen tärkeys vain 

näyttää lisääntyvän tämän direktiivin myötä. Lisäksi resitaalin perusteella ymmärtäisin myös, että 

näiden oikeustoimien takaisinsaanti voisi olla niin ikään mahdollista yleisen 

takaisinsaantiperusteen nojalla sekä lahjanluontoisen sopimuksen ja vakuuden peräyttämisen 

mahdollistavilla perusteilla. Myös velan maksun peräyttämistä koskeva sääntely saattaisi voida 

tulla sovellettavaksi, mikäli esimerkiksi rahoitukseksi katsotaan myös velalliselle myönnetty 

pidempi maksuaika, joka on niin ikään resitaalin (66) mukaan mahdollista. Tällöin 

hyödyketoimituksesta suoritettu maksu saattaisi perusteiden täyttyessä joutua peräytettäväksi 

TakSL 10 §:n perusteella.  

 

Väliaikaisen ja uuden rahoituksen takaisinsaantiin liittyen yleinen takaisinsaantiperuste voisi tulla 

direktiivin puitteissa sovellettavaksi jo senkin takia, että siinä vaaditaan vilpillistä mieltä, mutta 

myös siksi, että vastapuoli on saanut resitaalissa (67) mainittua sellaista taloudellista hyötyä, 

johon sillä ei ollut oikeutta liiketoimen ajankohtana tai sen toteuttamistavan vuoksi. Myös kaikki 

muut tutkielmassa käsitellyt erityiset takaisinsaantiperusteet voisivat tulla nimenomaan 

sovellettavaksi edellä mainitulla sellaisen taloudellisen hyödyn saamisen perusteella, johon ei 

ollut oikeutta ajankohdan tai toteuttamistavan vuoksi. Tulkitsen termin ”ajankohdan” viittaavan 

 
289 Suomen asianajajaliiton lausunto 21.12.2016, s. 6.  
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ainakin maksukyvyttömyystilaan tai ylivelkaisuustilaan tai toimesta aiheutuvaan tällaiseen tilaan, 

joten näkisin sen soveltuvan siksi ainakin yleiseen takaisinsaantiperusteeseen, mutta 

mahdollisesti se voisi tarkoittaa myös takaisinsaantilakimme takaisinsaantiaikoja eli ns. kriittisiä 

aikoja. Mikäli ajankohta tarkoittaisi myös kriittisiä aikoja, voitaisiin myös automaattisesti 

erityisiä takaisinsaantiperusteita soveltaa peräyttämisessä 17 artiklan osalta. 

 

Ilmaisu ”liiketoimien toteuttamistavan vuoksi” voisi taas nimenomaan sisältää oikeastaan kaikki 

erityisten takaisinsaantiperusteiden kriteerit, kuten lahjanluontoisen sopimuksen peräyttämisen 

osalta sen, että suoritusten välillä on ilmeinen epäsuhta. Toki sillä voi olla merkitytä myös yleisen 

takaisinsaantiperusteen tukena, mutta jo vilpillisen mielen vaatimus ja resitaalin (67) mukainen 

ajankohta turvaavat sen soveltamismahdollisuuden. Lisäksi vakuuden peräyttämisen kannalta 

resitaali (67) mainitsee vielä erikseen, että takaisinsaanti voisi olla mahdollista myös, jos 

vastapuoli on saanut sellaisen vakuuden, johon sillä ei ollut oikeutta tehdyn toimen ajankohtana 

tai niin ikään sen toteuttamistavan vuoksi. Eli tulkitsen sekä sen, että vakuus on annettu kriittisen 

ajan sisällä sekä sen, että se täyttää toteuttamistavaltaan vakuuden peräyttämisen perusteet, 

tarkoittavan suoraan sitä, että vakuuden antamista koskevat oikeustoimet olisivat direktiivinkin 

perusteella peräytettävissä tällä takaisinsaantiperusteella.  

 

Edellä esitetyn perusteella uskaltaisin sanoa direktiivin 17 artiklan olevan siinä mielessä hieman 

harhaanjohtava ja haastavasti luettavissa oleva, että sen 1 kohdan a alakohdan sanamuodon 

perusteella se vaikuttaisi antavan jäsenvaltiolle melko tiukankin vähimmäisvaatimuksen ja 

puuttuvan voimakkaasti jäsenvaltion takaisinsaantilainsäädäntöön, mutta mikäli olen ymmärtänyt 

resitaalin (67) mukaiset perustelut oikein, ei direktiivin tarkoitus lopulta olekaan varsinaisesti 

tällainen puuttuminen ja takaisinsaanti näyttäisi olevan edelleen voimassa olevan 

lainsäädäntömme mukaisessa laajuudessa mahdollista.  

 

Tämän hetkinen lainsäädäntömme antaa jo menettelyn aikaisille saataville etusija-aseman 

jälkikonkurssissa niiden saadessa maksun pantti- ja pidätysoikeusvelkojien jälkeen parhaalla 

etuoikeudella (YSL 32.2 ja VMSL 3 §). Lisäksi YSL 34 § sääntelee vielä erikseen menettelyn 

aikaisen uuden luoton etuoikeudesta. Sen mukaan voidaan määrätä, että menettelyn aikana 

otettavalla, päätöksessä yksilöidyllä luotolla on sama tai parempi etuoikeus luoton vakuudeksi 

asetettavaan velallisen omaisuuteen kuin saneerausvelalla, josta sama omaisuus on vakuutena. 

Edellytyksenä tähän on, että järjestely on menettelyn aikana tarvittavan rahoituksen saamiseksi 
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välttämätön eikä merkittävästi lisää niiden velkojien riskiä, joiden etuoikeusasema heikentyisi.290 

Näin ollen saatavien etusijojen osalta jälkikonkurssissa uutena tulisi vain direktiivin mukainen 

mahdollisuus uuden eli ohjelman aikaisen ja sen mukaisen rahoituksen antajan etusija sekä sikäli 

kun direktiivi mahdollistaa väliaikaisen rahoituksen suojaamisen ainakin jo vireilletulon 

jälkeiseltä ajalta, myös vireilletulon ja menettelyn alkamisen välisenä aikana väliaikaisen 

rahoituksen antajan etusija. Mikäli tällainen mahdollisuus otettaisiin käyttöön, heikentäisi se 

sellaisenaan muiden velkojien asemaa. Toisaalta, uudesta annettavasta rahoituksesta annettaisiin 

varmaan muutenkin vakuus, ainakin sen ollessa rahalainaa, eli velkoja saisi joka tapauksessa 

vakuusvelkojan aseman jälkikonkurssissa.  

 

Yrityssaneerausyhdistys ry on todennut, että tällainen etusija saneerauksen aikaisen rahoituksen 

kohdalla voisi parantaa saneerauksen onnistumismahdollisuuksia.291 Tästä näkökulmasta 

ajateltuna näin varmasti onkin, mutta vanhat velkojat saattavat pelätä oman asemansa kärsivän. 

Myös asianajajaliitto on pitänyt parempaa etusijaa tarpeellisena muutoksena ja katsonut, että 

velallisyhtiön tervehdyttämisen onnistumisen kannalta olisi tärkeää voida asettaa väliaikaisen 

rahoituksenantaja vakuusvelkojen edelle jopa ilman vakuusvelkojien suostumustakin. Liitto olisi 

myös valmis hyväksymään etusija-asemalla suojaamisen sellaisen rahoituksen osalta, joka on 

otettu menettelyä edeltävänä aikana.292 Mikäli tulkitsen direktiiviä oikein, näyttäisi sen 

perusteella olevan myös mahdollista väliaikaisen rahoituksen antajan etusija jo ennen menettelyn 

vireilletuloa annettujen luottojen osalta. Tällainen sääntelymahdollisuus ainakin toisi muutoksia 

lainsäädäntöömme ja heikentäisi muiden velkojien asemia. Esimerkiksi Finnvera on jo 

direktiiviehdotuksesta antamassaan lausunnossaan uuden ja väliaikaisen rahoituksen suojaamisen 

osalta todennut, että vaikka sen mielestä on hyvä, että otetaan kantaa näiden kyseisten 

rahoituksien pysyvyyteen konkurssissa, tulisi myös erityisesti korostaa olemassa olevien 

velkojien asemaa.293 Samoilla linjoilla on ollut myös OP Ryhmä korostaen, että muiden ja 

erityisesti esimerkiksi yrityskiinnitysvelkojien asema voi heikentyä juuri uuden ja väliaikaisen 

rahoituksen etusija-aseman myötä.294 Etusija-oikeuden takia myös Finnvera on todennut 

yrityskiinnitysvelkojien aseman huonontuvan merkittävästi tällaista sovellettaessa.295 

 

 
290 Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:n lausunto 23.12.2016, s. 9. 
291 Yrityssaneerausyhdistyksen lausunto 23.12.2016, s. 7. 
292 Suomen asianajajaliiton lausunto 21.12.2016, s. 5–6. 
293 Finnvera Oyj:n lausunto 23.12.2016, s. 5. 
294 OP Ryhmän lausunto 21.12.2016, s. 5. 
295 Finnvera Oyj:n lausunto 23.12.2016, s. 5.  
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Kuten tutkielman alkupuolella on mainittu, näen riskin ristiriitaisuuden syntymiselle direktiivin 

mukaisen takaisinsaannilta suojaamisen ja YSL 16 ja 35 pykälien välillä. Tämä riski syntyy 

etenkin, jos ennaltaehkäisevän uudelleenjärjestelyn puitteet implementoidaan 

yrityssaneerausmenettelyn eli YSL:n yhteyteen. Tämä koskee lähinnä tilanteita liittyen direktiivin 

18 artiklaan, joissa erityisiä takaisinsaantiperusteita ei voitaisi soveltaa direktiivissä säännellyn 

vahingollisuus seikan takia. Vaikkakin 17 artiklan sanamuoto antaa vaikutuksen, että sen puitteet 

olisivat 18 artiklaa tiukemmat, näin ei kuitenkaan edellä avatulla tavalla resitaalin (67) perusteella 

ole. Eli vaikka direktiivin mukaisissa puitteissa takaisinsaannin osalta kyse on myöhemmästä 

maksukyvyttömyydestä eli tämän tutkielman näkökulman perusteella jälkikonkurssista ja YSL 

16 ja 35 pykälät sääntelevät yrityssaneerausmenettelyn aikana toteutettavista oikeustoimien 

peräyttämistoimista, mikäli direktiivin mukaiset uudelleenjärjestelymenettelyä koskevat puitteet 

implementoitaisiin YSL:n yhteyteen, jäisi takaisinsaantisääntelyyn kuitenkin kummallinen 

epäselvyys takaisinsaantimahdollisuuksien tulkinnassa. Näin olisi etenkin YSL 16 §:n osalta. 

Vaikka se sääntelee peräyttämismahdollisuudesta ”väliaikana” eli yrityssaneerauksen 

vireilletulon ja menettelyn alkamisen välillä, itse peräyttämiseen sovelletaan kuitenkin 

takaisinsaantilain säännöksiä296 ja ilman YSL 16 §:n olemassaoloa takaisinsaanti 

jälkikonkurssissa kyseiseltä ajalta takaisinsaantilain nojalla olisi joka tapauksessa mahdollista 

kaikilla soveltuvilla perusteilla kriteereiden täyttyessä. 

 

7.3. Osakeyhtiölain keinot suhteessa direktiiviin 
 

Koska osakeyhtiölaki ei ole maksukyvyttömyyslaki, ei sen suhde direktiivin 17 ja 18 artikloihin 

ole ongelmallinen. Tätä konkretisoi myös resitaalin (67) ilmaisut ”[k]ansalliset 

maksukyvyttömyyslait” ja että ”direktiivi ei saisi vaikuttaa muihin perusteisiin, joilla uusi tai 

väliaikainen rahoitus julistetaan pätemättömäksi […]”. Tämä koskenee OYL:n osalta myös muita 

18 artiklan mukaisia liiketoimia. Näin ollen huolimatta direktiivin asettamista velvoitteista, 

mikäli edellä käsitellyt osakeyhtiöoikeudelliset edellytykset oikeustoimien peräyttämiseksi ja 

siirtyneiden varojen palauttamiseksi ovat olemassa, ei se estä jälkikonkurssissa pesän 

palauttamis- tai sitomattomuusvaatimuksen esittämistä oikeustoimista, jotka on tehty 

uudelleenjärjestelymenettelyn vireilletulon jälkeen, tai itse menettelyn ja sen mukaisen 

uudelleenjärjestelyohjelman toteutuksen aikana. Sääntely ei siis mitenkään vaikuta siihen, että 

oikeustoimia saisi tehdä ilman osakeyhtiöoikeudellista liiketaloudellista perustetta tai 

 
296 Koskelo 1994, s. 94. 
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maksukykyisyystestin vastaisesti. Kuten takaisinsaanninkin kohdalla, yleensä ei varmastikaan 

voida nähdä oikeustoimen ollen tehty ilman liiketaloudellista perustetta, mikäli se on tehty 

vahvistetun ohjelman mukaisesti velkojien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena. 

 

8. Johtopäätökset 
8.1. De lege lata 

 
Katson, että pelkästään jo takaisinsaantilain ja osakeyhtiölain mukaisten keinojen olemassaolo 

”pelotusvaikutuksena” edesauttaa velkojansuojan tehokasta toteutumista jo ennen konkurssin 

alkamista.  Etenkin takaisinsaantisäännökset suojelevat velkojia jo senkin takia, että 

konkurssiuhan alla olevien yrityksien sopimuskumppanit eivät välttämättä uskalla enää ryhtyä 

yrityksen kanssa oikeustoimiin tai muihin järjestelyihin pelätessään takaisinsaantiuhkaa. 

Periaatteessa sama idea riskinhallinnan osalta pitäisi olla myös osakeyhtiölain keinojen suhteen 

liiketoiminnan harjoittamisessa ennen maksukyvyttömyystilannetta. Jos kuitenkaan 

velkojansuojaa toteuttava ennaltaehkäisevä vaikutus ei ole ollut riittävä ja toimeen on ryhdytty 

riskistä huolimatta, on turvauduttava keinoihin, joilla siirtyneet varat saadaan palautettua pesään. 

Tosin, jo pelkän vaatimuskirjeen toimittaminen vastapuolelle relevantilla varojen 

palautumisperusteella varustettuna saattaa ehkäistä oikeudenkäyntiin joutumisen, mikäli 

vastapuoli viimeistään tässä vaiheessa kokee ”pelotusvaikutuksen” ja haluaa välttyä kalliilta 

oikeudenkäynniltä. 

 

Takaisinsaantijärjestelmällä pyritään suojaamaan velkojien intressejä turvaten tehokkaat 

oikeudelliset keinot maksuvaikeuksissa olevaa velallista kohtaan. Takaisinsaantilain säätämisen 

tarkoituksena olikin vanhan konkurssisäännön (9.11.1868/31) takaisinsaantisäännöksiin 

verrattuna mahdollistaa takaisinsaanti entistä useammin ja suojata velkojia entistä 

tehokkaammin.297 Toisaalta Tuomisto on kuitenkin todennut, että koska takaisinsaantisäännöt 

ovat kuitenkin poikkeuksia yleiseen oikeustoimia koskevaan sitovuuteen, niiden laajentavaan 

tulkintaan on suhtauduttava erityisen varoen.298 Takaisinsaantilain myötä esimerkiksi 

takaisinsaantiaikoja pidennettiin, läheisyyssääntelyä laajennettiin, erityiset 

takaisinsaantiperusteet objektivoitiin ja kanneaikaa pidennettiin.299 Kuitenkin edellä mainitusta 

huolimatta on esitetty, että takaisinsaannin ennaltaehkäisevää vaikutusta voitaisiin edelleen 

 
297 Leppänen 1992, s. 16 ja 4 sekä HE 102/1990 s. 13–14. 
298 Tuomisto 2012, s. 6–7 ja 9. 
299 Leppänen 1992, s. 5. 
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vahvistaa kiristämällä takaisinsaannin seuraamuksia vastapuolta kohtaan ja samalla rajoittaa 

konkurssipesän velvollisuutta velallisen saaman vastikkeen palautukseen.300 Ainahan 

velkojansuojaa voitaisiin entisestään tehostaa esimerkiksi juuri yllämainituin keinoin, mutta 

menettelystä ei voi myöskään tulla liian kohtuutonta vastapuolen kannalta. 

 

Voidaan todeta, että takaisinsaantisäännöstön osalta kulloisenkin takaisinsaantiperusteen 

toteennäyttäminen voi osoittautua monien tulkinnanvaraisten kriteereiden takia hankalaksi. 

Lisäksi takaisinsaanti on mahdollista vain tiettyjen kriittisen aikojen sisällä tehtyjen 

määräämistoimien osalta ja takaisinsaantikanne on lisäksi nostettava erillisessä määräajassa. 

Takaisinsaanti ei siis onnistu, mikäli näitä takaisinsaantiperusteiden vaatimia kriteereitä ei pystytä 

näyttämään toteen tai jos kriittinen aika tai kanneaika on kulunut umpeen. Kanneajasta 

riippumattomat muistutuksen ja väitteen tekemiset ovat kuitenkin velkojansuojan kannalta hyvät 

lisämahdollisuudet takaisinsaannin toteuttamiseen. Suojaa tuo myös se, että takaisinsaantilain 

käsite oikeustoimesta on laaja ja mahdollistaa erilaisten määräämistoimien peräyttämisen ainakin 

yleisen takaisinsaantiperusteen nojalla, jonka soveltamisala onkin laaja, mutta kriteerit sen 

käyttämiseen tiukat. Kiertomahdollisuutta ei siten ole kuitenkaan toimen tai järjestelyn 

ulkomuodon osalta. Erityisissä takaisinsaantiperusteissa on huomattavasti lyhyempi 

takaisinsaantiaika kuin yleisessä takaisinsaantiperusteessa, mutta niiden perusteiden käsillä olo 

voi olla helpommin toteen näytettävissä eikä ainakaan suoraan lain sanamuodon perusteella 

erityistä konkreettisen vahingollisuuden esittämistä vaadita eikä myöskään vastapuolen vilpillistä 

mieltä, kuten taas on vaatimuksena yleisen takaisinsaantiperusteen osalta. Kuitenkin 

velkojansuojan kannalta merkityksellistä on, että mikäli kriittinen aika erityisen 

takaisinsaantiperusteen osalta on kulunut jo umpeen, saattaa se vielä olla mahdollista yleisen 

takaisinsaantiperusteen nojalla. Läheisyyssääntely osaltaan tehostaa velkojansuojan toteutumista 

sen laajentaessa takaisinsaannin mahdollisuutta läheisten osalta pidemmillä takaisinsaantiajoilla 

ja etenkin yleisen takaisinsaantiperusteen tietoisuusolettamalla. Läheisyyssääntelyn olemassaolo 

on merkittävä senkin takia, että takaisinsaantilain soveltamisalaan kuuluvia toimia usein onkin 

velallisen näkökulmasta houkuttelevaa tehdä läheisten kanssa, sen mahdollisesti samalla 

hyödyttäen myös jollain tavalla velallista ennen muun omaisuuden luovuttamista konkurssiin. 

 

Myös osakeyhtiöoikeudellisten keinojen osalta näyttökysymyksenä vastaan tulee 

liiketaloudellisen perusteen puuttuminen sekä esimerkiksi laittoman osingonjaon yhteydessä 

 
300 Tuomisto 2012, s. 3. Ks. myös Huhtamäki 1993, s. 186. 
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maksukyvyttömyyden osoittaminen. Kuten takaisinsaantisääntelykin, myös osakeyhtiöoikeus 

tarjoaa kolme eri keinoa saada siirtyneet varat palautettua takaisin pesään eli palautuskanteen, 

edustusvallan ylitykseen ja sen myötä pätemättömyyteen vetoamisen sekä varaventtiilinä 

vahingonkorvauskanteen.301 Vain vahingonkorvauskanteen osalta on säädetty erillinen 

kanneaika, muutoin soveltuvat yleiset velan vanhentumiseen liittyvät säännökset. 

Palautuskanteen menestyminen vaatii vastapuolen vilpillistä mieltä, kun taas kelpoisuuden 

ylittämiseen perustuva sitomattomuus ei.  

 

Takaisinsaantilain ja osakeyhtiölain keinojen lähtökohtien ja niiden perusteiden ollessa erilaisia, 

täydentävät ne myös toisiaan ja toistensa mahdollisia puutteita mahdollistaen näin tehokkaamman 

velkojansuojan toteuttamisen oikeustoimien peräyttämisessä ja varojen palautumisessa 

konkurssipesään. Mikäli esimerkiksi jonkin erityisen takaisinsaantiperusteen takaisinsaantiaika 

on jo kulunut umpeen, eivätkä yleisen takaisinsaantiperusteen kriteerit täyty, saattaa kuitenkin 

liiketaloudellisen perusteen puuttuminen olla tehdyn oikeustoimen osalta käsillä. Myös 

takaisinsaantikanteen nostamisen määräaika on saattanut mennä umpeen, mutta kanteen nosto 

OYL:n keinojen perusteella voi vielä olla mahdollista. Usein mikäli liiketaloudellinen peruste on 

puuttunut, täyttää suoritettu toimi myös jonkun takaisinsaantiperusteen soveltamisalan.302 Kyse 

voi olla toki myös siitä, ettei tehtyyn oikeustoimeen pystytä syystä tai toisesta soveltamaan mitään 

takaisinsaantilain mukaista perustetta, mutta liiketaloudellisen perusteen katsotaan silti 

puuttuneen.303 Hyvä esimerkki tästä on tilanne, jossa ”[t]akaisinsaantisäännöstön avulla ei voida 

puuttua sinänsä markkinahintaiseen luovutukseen, jolla velallinen on luovuttanut 

yritystoiminnalle elintärkeää omaisuutta (esim. päätuotteen patentin). Tällainen luovutus on 

kuitenkin velkojien kannalta erittäin vahingollinen.”304 Tällöin voi taas herkästi tulla kyseeseen 

osakeyhtiöoikeuden keinot liiketaloudellisen perusteen puuttumattomuuden vuoksi.  

 

Myöskään liiketaloudellisen perusteen olemassaolo tai se, ettei OYL:n varojenjakosäännöksiä ole 

muutenkaan rikottu, ei estä takaisinsaantilain mukaista takaisinsaantia perusteiden täyttyessä, 

sillä lait soveltuvat itsenäisesti toisistaan riippumatta. Esimerkiksi lahjanluontoinen oikeustoimi 

voidaan peräyttää takaisinsaantilain perusteella, vaikka se olisi tehty OYL:n mukaisesti 

 
301 Tuomisto 2012, s. 4. 
302 Esim. Nyström 2015, s. 12. 
303 Ingström on todennut, että on kuitenkin harvinaisempaa, että laiton varojenjako olisi sellaista, ettei se 

mahtuisi takaisinsaantilain soveltamisalaan. Ingström 2016, s. 288. Vrt. kuitenkin esimerkiksi KKO 2003:33. 
304 Koulu 1999, s. 322. 
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liiketaloudellisessa intressissä ja ilman yhtiön lahjoitustarkoitusta.305 Osakeyhtiöön voidaan 

soveltaa nimittäin varojenjakosäännösten rinnalla takaisinsaantilain säännöksiä ja näin ollen 

konkurssipesä voi niihin molempiin vedota.306 Näin on katsottu olevan myös esimerkiksi 

Ruotsissakin osakeyhtiöiden tekemien oikeustoimien osalta.307 Lisäksi osingonjako ilman 

maksukykyisyystestin läpäisyä voidaan peräyttää pelkästään tällä OYL:n mukaisella 

maksukyvyttömyysperusteella ilman muita vaatimuksia. Tosin, jos varojen palauttamisen 

perustaa OYL 13:4:n palautusvaatimukseen, vaatii se kuitenkin vilpillisen mielen osoittamista, 

toisin kuin asian laita on kelpoisuuden ylittymisestä johtuvan sitomattomuuteen vetoamisen 

osalta. 

 

Osakeyhtiöoikeudelliset kanteet varojen palauttamiseksi voi nostaa vain konkurssipesä eli 

pesänhoitaja, mutta takaisinsaantilain mukaisen takaisinsaantikanteen saa nostaa sekä valvontaa 

koskevan muistutuksen tehdä myös yksittäinen velkoja. Katson tämän oleman velkojansuojan 

varmistamisen ja tehokkaan oikeuksiin pääsemisen kannalta tärkeä asia, mikäli pesä ei kannetta 

lähde ajamaan. Oikeudenkäyntinä takaisinsaantivaatimukset ja varojen palautusvaatimukset ovat 

pitkälti näyttökysymyksiä eli siinä mielessä aina jossain määrin riskialttiita. Koska 

huonoimmassa tapauksessa pesän hävitessä vaatimuksensa oikeudessa, maksetaan pesän varoista 

myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jotka osaltaan sitten vähentävät velkojien jako-osuuksia. 

Siten on tärkeää, että legaaliset mahdollisuudet oikeustoimien peräyttämiseen ja varojen 

palautumiseen ovat riittävän laajat, eikä perusteiden soveltaminen ole liian ankaraa, jotta 

prosessiin olisi ylipäätään taloudellinen riski huomioon ottaen järkevää lähteä.  

 

Kun konkurssipesä on takaisinsaantilain mukaisesti pääsääntöisesti myös palautusvelvollinen 

velallisen saaman vastikkeen osalta, myös OYL:n perusteella kanteen menestyessä suoritetut 

toimet on palautettava puolin ja toisin pätemättömyyden johdosta, vaikka OYL ei muutoin 

sääntelekään yhtiöön kohdistuvasta palautusvelvollisuudesta ja ainakin varoja laittomasti saaneen 

on maksettava vuotuista korkoa konkurssipesälle. Takaisinsaantilain keinoihin vetoamisen etuna 

ovat täydentävät palautus- ja korvausvelvollisuudet. Näiden osalta velkojansuojan tehokkuutta 

heikentävänä tekijänä on kuitenkin nähtävissä se, että näihin ei välttämättä osata vielä vedota 

takaisinsaantiperusteiden tutkimista koskevassa oikeudenkäynnissä. Periaatteessa en myöskään 

 
305 Ingström 2013, s. 474. Ks. myös KKO 2004:69 ja KKO 2004:115. 
306 Ingström 2016, s. 288, Nyström 2015, s. 11 ja KouHO 19.12.2913 S 12/926. 
307 Sandström 2012, s. 312 ja Folkesson 2009, s. 133. Kuitenkin Folkesson näkee takaisinsaannin 

viimesijaisena keinona tehtyihin oikeustoimiin puuttumisena konkurssin yhteydessä. Tämä viittaisi siihen, 

että hän pitäisi osakeyhtiöoikeuden keinoja ensisijaisena myös konkurssissa. 
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näe estettä sille, että ensisijaisena vaatimuksena varojen palauttamisen osalta vedottaisiin 

takaisinsaantilain mukaiseen perusteeseen ja toissijaisesti OYL:n mukaisesti liiketaloudellisen 

perusteen puuttumiseen tai päinvastoin, kun kerran lakeja sovelletaan toisistaan riippumatta.308 

Savela onkin nimenomaisesti esittänyt, että konkurssipesä voi vapaasti valita, mihin perusteeseen 

se varojen palautusvaatimuksen perustaa, sillä ollessa saman aikaisesti käytettävissä OYL:n 

vastuuperusteiden lisäksi muitakin perusteita.309 Tällaisten toissijaisten vaatimusten esittäminen 

on varmasti yleisempää erityisten ja yleisen takaisinsaantiperusteen välillä.  

 

Vaikka takaisinsaantiperusteet tai OYL:n mukaiset varojen palauttamisvaatimukset 

hyväksyttäisiinkin, on vielä ongelmana velkojansuojan konkreettinen toteuttaminen, eli varojen 

saaminen takaisin konkurssipesään, mikäli vastapuoli ei noudata hänelle tuomiolla määrättyä 

palautusvelvollisuutta. Viimeistään saatavaa vaaditaan vastapuolelta sitten ulosoton kautta. 

Kuitenkin velkojansuojan toteutumisen kannalta on huomioitava myös se, että koska 

takaisinsaantilain keinojen perusteella peräytetyt oikeustoimet muuten olisivat olleet velallisen ja 

takaisinsaantivastaajan välillä päteviä, takaisinsaantivastaaja saa valvoa saatavansa konkurssissa 

ja myös tarvittaessa takaisinsaantilain 25 §:n mukaisesti jälkivalvontana. Näin ollen 

takaisinsaantivastaaja saattaa päästä vielä osaksi pesästä jaettavia jako-osuuksia. Ainakaan se ei 

ole näin toteutuessaan tapahtunut niin räikeällä tavalla velkojiensuojaa ja yhdenvertaisuutta 

rikkoen. Koska OYL:n perusteella peräytettävät toimet eivät koskaan ole olleetkaan päteviä, 

näkisin, ettei tällaisen asian vastaajalla voisi olla vastaavaa oikeutta valvoa saatavaansa.  

 

Mikäli takaisinsaantilain ja osakeyhtiölain keinoja arvioisi yksinään, olisi molempiin, ja 

erityisesti etenkin insolvenssioikeudellisen aiheen takia takaisinsaantilain keinoja kohtaan 

esitettävissä enemmän puutteita tai hankaluuksia soveltamisen kannalta, mutta yhdessä 

takaisinsaantilain ja osakeyhtiölain keinot mahdollistavat suhteellisen laajat mahdollisuudet 

oikeustoimien peräyttämiseen ja varojen palautumiseen konkurssipesään erilaisissa tilanteissa ja 

määräajoissa. Jos takaisinsaantilain perusteet eivät sovellu tietyssä tilanteessa tai määräajat ovat 

kuluneet umpeen, saattaa kuitenkin osakeyhtiölain keinot soveltua tapaukseen ja näin siirtyneet 

varat voidaan saada velkojien eduksi palautettua konkurssipesään ja sitä myötä kasvattaa 

velkojien jako-osuuksia. Ja näin on myös toisinpäin, kun osakeyhtiölain perusteet eivät sovellu. 

Kun yhdessä näiden soveltamisala on näinkin laaja, katson, että huomioiden alussa esitetyt 

 
308 Ks. esim. Nyström 2015, s. 13 ja KouHO 19.12.2013 S 12/926 
309 Savela 2015, s. 275. 
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oikeudellisen tehokkuuden arvioinnin kriteerit, yhdessä takaisinsaantilain ja osakeyhtiölain 

keinot mukaan lukien velkojansuojan tehokkuus ja siten velkojien mahdollisuus päästä 

intresseihinsä toteutuu riittävän tehokkaasti, kun otetaan huomioon myös, ettei velkojansuojan 

tehokkuus voi ikinä olla täydellistä, kun on huomioitava myös velkojansuojan vastapuolella 

olevat seikat eli vastapuolen intressit ja oikeustoimien pysyvyyden periaate. Katson, että 

takaisinsaantilain mukainen takaisinsaanti on yksinään tehokas vain tiettyyn pisteeseen asti niin 

oikeudellisesti kuin sen myötä taloudellisestikin, mutta erityisten takaisinsaantiperusteiden 

kohdalla takaisinsaantiaikojen ja etenkin yleisen takaisinsaantiperusteen kohdalla 

näyttökysymyksien osalta seinän tullessa vastaan, osakeyhtiölain keinot tehostavat 

velkojansuojan toteutumista. Kun taloudellisen tehokkuuden mittapuuna on tutkielmassa pidetty 

jako-osuuksien maksimointia, yhdessä takaisinsaantilain ja osakeyhtiölain keinot pääsevät 

parhaaseen tulokseen ikään kuin tehokkuuden maksimointina. Tämän tutkielman sisältämän 

sääntelyn ja muun oikeudellisen materiaalin ja siitä tehdyn arvioinnin perusteella yhdessä 

takaisinsaantilain ja osakeyhtiölain mahdollistavia oikeustoimien peräyttämiskeinoja voidaan siis 

kokonaisuutena pitää velkojansuojan toteutumisen kannalta tehokkaina, mutta täytyy aina 

kuitenkin velkojansuojan toteutumisen kannalta muistaa se, että lopulta tuomioistuin on se 

instanssi, joka ratkaisee, onko perusteiden soveltamisen kriteerit näytetty toteen. Tästä johdettuna 

myös kattavan ennustettavuuden puute johtaa väkisinkin osaltaan tehokkuuden heikkenemiseen. 

 

Aiheen ja lainsäädännön laajuuden vuoksi, velkojansuojan tehokkuusarviointi on voitu kohdistaa 

lähinnä vain voimassa olevaan lainsäädäntöön ja näin ollen oikeuden soveltaminen käytännössä 

eli oikeuskäytännön analysoiminen velkojansuojan tehokkuuden toteutumisen suhteen oli 

jätettävä vähemmälle. Arviointi on siis perustunut sen analysoimiseen, millaiset ääriviivat 

lainsäätäjä on velkojansuojan tehokkuuden toteutumisen näkökulmasta säätänyt ja ovatko ne 

sellaisenaan riittävän tehokkaita. Itse sovelluskäytäntö ei valitettavasti kovinkaan laajasti 

mahtunut tähän tutkielmaan mukaan. 

 

8.2. Direktiivin vaikutus 
 

Tuomisto on todennut yleisen takaisinsaantiperusteen sopimattomuuskriteerin osalta, että 

takaisinsaantivastaajan ”[v]astanäyttömahdollisuus tarjoaa [-] keinon välttää varsinkin velallisen 

taloudellisen aseman helpottamiseen tähdänneiden toimien peräytyminen myöhemmässä 

konkurssissa. Näin voidaan vähentää sitä riskiä, että takaisinsaantisäännöstö vaikeuttaa eikä 
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helpota erilaisia tervehdyttämisyrityksiä”.310 Viitattu toteama sopii hyvin aiheeseen 

ennaltaehkäisevän uudelleenjärjestelyn aikana toteutettavien toimien ja niihin liittyvän 

takaisinsaantiriskin osalta. 

 

Selkein muutos, jonka direktiivin mukaiset puitteet toisivat voimassa olevaan lainsäädäntöömme 

velkojansuojan ja sen tehokkuuden toteutumisen osalta käsiteltyjen artiklojen perusteelta olisi se, 

että annettaisiin ennen menettelyn varsinaista aloittamista eli ainakin vireilletulon ja menettelyn 

aloittamisen välillä väliaikaista rahoitusta antaneille ja ohjelman aikana uutta rahoitusta antaneille 

etuoikeus maksunsaantiin muihin velkojiin ja jopa vakuusvelkojiin nähden jälkikonkurssissa. 

Tämä voisi heikentää muiden velkojien suojaa ja sen tehokasta toteutumista heidän asemiensa 

heikentyessä.311 

 

Pelkän 17 artiklan analysoinnilla ensivaikutus on se, että se todella rajoittaisi takaisinsaantia ja 

heikentäisi siten velkojansuojan tehokkuuden toteutumista jälkikonkurssissa, kun se ei sääntele 

soveltamisen poikkeuksena muiden kansallisten lisäperusteiden käsillä olosta. Kuitenkin 

huomioiden artiklaa koskevan resitaalin (67) näyttääkin lopulta siltä, ettei takaisinsaantilakimme 

mukaista takaisinsaantia lopulta olekaan rajoitettu. Lisäksi se ei vaikuta mitenkään osakeyhtiölain 

mukaisten perusteiden hyödyntämiseen. Tältä osin katsonkin siis, ettei velkojansuojan 

tehokkuuden toteutuminen vaarannu 17 artiklan myötä.  

 

Direktiivin 18 artiklan vaikutus jäi vaikeamman tulkittavaksi. Velkojansuojan tehokkuuden 

toteutumisen näkökulmasta huonoimmassa tapauksessa artiklan mukaisten liiketoimien 

takaisinsaanti jälkikonkurssissa olisi mahdollista pelkästään yleisen takaisinsaantiperusteen 

nojalla ja mahdollisesti kaikkien perusteiden osalta vain läheisyyssääntelyn tullessa 

sovellettavaksi. Tämä voisi olla tilanne, mikäli erityisten takaisinsaantiperusteiden osalta 

tulkittaisiin, että takaisinsaantiperusteiden kriteerit eli perusteet ovat yhtä kuin vahingollisuus 

velkojille. Tällöin direktiivi selkeästi rajoittaisi muuten yleisesti ottaen suhteellisen tehokkaina 

pidettäviin erityisiin takaisinsaantiperusteisiin vetoamista ja siten heikentäisi selkeästi 

velkojansuojan tehokkuuden toteutumista. Mikäli taas erityisten takaisinsaantiperusteiden 

 
310 Tuomisto 2012, s. 130. 
311 Ottamatta sen enempää kantaa de lege ferenda, epäilen, ettei Suomi tule tällaista mahdollisuutta ottamaan 

käyttöön velkojien maksunsaantijärjestyksen ollessa lainsäädännössämme vahvassa asemassa. Toki tilanne 

voi olla toinen, mikäli saneerausuudistuksessa lähdetään siitä, että kyseinen sääntely edesauttaisi 

huomattavasti yritysten uudelleenjärjestelyn ja sitä myötä tervehdyttämisen toteutumista. 
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kriteereiden käsillä olo katsotaan direktiivin mukaisiksi lisäperusteiksi, ei velkojansuojan 

tehokkuuden toteutuminen tätä kautta heikkenisi.  

 

Mainittakoon kuitenkin vielä se, että kun direktiivin tarkoituksen on suojata vain uutta rahoitusta, 

joka on ohjelman toteuttamiseksi tarpeen sekä sellaista väliaikaista rahoitusta ja liiketoimia, jotka 

ovat kohtuullisia ja välittömästi tarpeen, ovat tällaiset toimet usein sen tyylisiä, ettei niiden 

peräyttämiseen ole edes tarvetta niiden ollessa perusteltuja. Tästä tarkoituksesta huolimatta 

tilanne voi olla se, että jokin peräyttämisperuste on kuitenkin käsillä, ja tästä syystä on tärkeää, 

että velkojilla on edelleen tehokkaat keinot oikeustoimien peräyttämiseen ja varojen 

palauttamiseksi konkurssipesään. 

 

Maksukyvyttömyysdirektiivin lopulliseen vaikutukseen näiden artiklojen soveltamisen osalta 

tullee vaikuttamaan se, miten näitä artikloja tullaan tulkitsemaan sekä se, halutaanko tällaisia 

toimia tulla suojaamaan tehokkaammin uudelleenjärjestelyn toteuttamisen turvaamiseksi. Mikäli 

näin on, saattaa se vaatia muutoksia myös takaisinsaantilainsäädäntöön. Velkojansuojan 

tehokkuuden toteutumisen kannalta osakeyhtiöoikeudellisten keinojen soveltaminen ja niihin 

turvautuminen ei kuitenkaan tule rajoittumaan tai heikentymään näiden artiklojen 

implementoinninkaan myötä. Konkurssipesä voi siis edelleen vedota osakeyhtiöoikeudellisiin 

keinoihin täysin normaalisti. Tämän takia maksukyvyttömyysdirektiivin implementoinnin myötä 

on erityisen tärkeää velkojansuojan tehokkaan toteutumisen turvaamiseksi, että 

osakeyhtiöoikeudellisten keinojen suhteen ei ole epäselvyyksiä tai tulkintavaikeuksia artiklojen 

17 ja 18 soveltamiseen liittyen. 
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