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PÄÄKIRJOITUS
YRITYSTEN TALOUDELLINEN EPÄVARMUUS
JA RISKIIN VASTAAMINEN
Yritysten taloudellinen epävarmuus koettelee
nyt syksyllä 2020 huomattavan suurta osaa
yrityksiä ja selvää muutosta ainakaan lähim
män puolen vuoden aikana on tuskin odotetta
vissa.
Covid-19-viruspandemia onkin keväästä alkaen
tuonut taloudellisen riskin ikävän mahdollisuuden
laajalle yrityskenttää erityisesti hotelli-, ravintolaja matkailualan yrityksille sekä yrityksille, joiden
toiminta on sidoksissa ensi mainittuihin toimi
aloihin, joissa riskin merkittävyys toimijalle on
riippuvainen ensi sijassa minkä tasoiseksi taudin
tarttuvuus toimijan liiketoiminnassa muodostuu.
Lisäksi lähes kaikkien yritysten harteille lankeaa
pandemiasta välillisesti johtuva taloudellinen ja
henkinen taantuma ja epävarmuus.

Kriisiyritysten
talou
den tuntijana muutaman
vuosikymmenen
kokemuksesta voimme todeta olevan edelleen
voimassa seikat, jotka ovat oleellisia yrityksen
selviytymiseen kriisistä ulos ja ne ovat kysymysten
muodossa tässä:
•

•
•

•

Voidaanko pandemiasta johtavaa taloudellista
riskiä hallita?
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Onko yrityksen johto käynnistänyt ajoissa
selvitykset talouden vakauttamiseksi, mikäli
tuleva tilanne niin vaatisi?
Onko yrityksen talouden nykytilan analyysi
tehty asiantuntijan toimesta?
Millaiseksi yrityksen taloudellinen puskuri
tulevaa epävarmaa ajanjaksoa varten on
arvioitu?
Onko yrityksen osalta edellisten kysymysten
pohjalta tehty vakauttamis- ja tervehdyttämissuunnitelma asiantuntijan toimesta tulevan
varalle?

Yritysfakta Oy on jo yli 40 vuotta tehnyt määrätie
toista työtä pienten ja keskisuurten kotimaisten
yritysten talouden vakauttamiseksi lähes kaikilla
toimialoilla.
Yrittäjä, yritysjohtaja, älä siis epäile ottaa yhteyttä
meihin – katsotaan yhdessä tilanne lävitse ja teh
dään suunnitelma yrityksesi tilanteen vakauttami
seksi ja ryhdytään heti toimiin, jos tilanne siltä
näyttää.
Tämäkin Terve Yritys -lehti kertoo Tositarinaa
yritysten kriiseistä ja niistä selviytymisestä.
Toivotan kaikille voimia ja rohkeutta tarttua kaikkiin turvaaviin ja uutta luoviin toimenpiteisiin!

Mikko Tusa
päätoimittaja
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KOVAA TYÖTÄ JA HYVIÄ
TUOTANTOPÄÄLLIKÖITÄ

Eräänä päivänä pintakäsittelyrityksen toimi
tusjohtaja huomasi yhtäkkiä, että yhtiöllä oli
noin 40 ylimääräistä työntekijää. Kun työtahti
hiljeni muutenkin, ei yhtiöllä ollutkaan rahaa
maksaa palkkoja. Kaakkois-suomalainen yri
tys oli hätää kärsimässä.
Yhtiö työllistää liki 40 työntekijää. Toimistorakennuksen yhteydessä on pari suurta hallitilaa pinta
käsittelytoimintaan

Yrityksellä oli noin 40 työntekijää Helsingin tela
kalla. Kun yritykseltä alihankintapalveluja ostanut
laivanrakennusyhtiö yllättäen pisti ulos koko joukon, oli yrityksellä palveluksessaan 40 työntekijää
joille ei ollut työtä. Kun laivapuoli hiljeni muutenkin, ei firmalla ollut rahaa maksaa työntekijöille
palkkoja.
”Tuli pää vetävän käteen, suoraan sanottuna”, toimi
tusjohtaja muistelee.
Hyviä ohjeita etenemiseen

Yritys
perustettiin
yhdeksänkymmentäluvun
puolivälissä. Yritys jatkoi samassa tilassa aiemmin
toimineen, konkurssiin menneen asennuspalvelu
yrityksen toimintaa. Suuri osa yrityksen toiminnasta on paikallisten konepajojen tuotteiden
pintakäsittelyä, ja on yrityksellä itselläänkin pieni
muotoista konepajatoimintaa. Lisäksi erilaisia
komennusmiehiä on maailmalla alihankintana
muiden palveluksessa.
”Tällä hetkellä kauimmaisin on Turkissa”, yhtiön toi
mitusjohtaja kertoo. Yhteistyötä tehdään suurten
lastinkäsittely- ja cleantech-yhtiöiden kanssa.

Toimitusjohtaja luki lehdestä yrityssaneerauksesta ja siitä, miten tällainen prosessi saattaisi olla
apu yhtiön tukalaan tilanteeseen. Verottaja oli
hakemassa yhtiötä konkurssiin. Toimitusjohtaja
otti yhteyttä Riihimäkeläiseen Yritysfaktaan.
”Sieltä annettiin ohje että nyt otatte ihan rauhallisesti
seuraavat kaksi viikkoa”, hän naurahtaa.
”Siellä oltiin hyvin myötämielisiä, antoivat sieltä
hyvät ohjeet ja me yritettiin noudattaa mahdollisim
man paljon.”
Kuusivuotinen saneerausohjelma on kirjoitushet-

www.yritysfakta.fi
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kellä puolivälissä. Liian myöhään menettelyyn ei
lähdetty, mutta turhan myöhään kyllä.
”Sanotaan että vuotta aikaisemmin olisi ollut hyvä.
Silloin olisi päästy paljon helpommalla”, toimitusjohtaja tuumii. Muuten saneeraus on mennyt
suunnitellusti.
”On mennyt ei niin kauhean hyvin, mutta ei miten
kään huonostikaan. Ihan normaalisti on pärjätty.
Sanotaan että tiukkaa on mutta eletään.”
Sidosryhmäsuhteet ovat pysyneet saneerauksen
aikana pääasiassa ennallaan.
”Nämä paikalliset yrittäjät joiden kanssa toimitaan,
ovat suhtautuneet helkkarin hyvin”, toimitusjohtaja kertoo. Ei kuitenkaan niin hyvin, ettei jotain
huonoakin.
”Pitäisi hankkia tuollainen trukki, tarvittaisiin eh
dottomasti uusi. Rahoitusyhtiöt kieltäytyvät rahoit
tamasta kun on saneerauksessa. Mielestäni se on
vähän huono asia.”

4

Sivukuluja pienemmiksi
Suomi on toimitusjohtajan mielestä muuten hyvä
maa yrittäjälle, mutta taloudellisia velvoitteita tuntuu olevan turhankin paljon.
”Erilaisia vakuutusmaksuja tulee ovista ja ikkunoista.
Palkkakustannuksista palkan sivukuluja voisi hiukan
keventää yrittäjältä.”
Jos yritys on taloudellisissa ongelmissa, on
toimitusjohtajan mielestä hyvä hakea apua.
”Kyllä yrityssaneeraus on ihan kivaa. Tai kivaa ja
kivaa, mutta sillä tavalla, että vaikka se paneekin pal
lon nilkkaan niin kyllä siinä pärjää.” Hänen mieles
tään parasta yrittämisessä on se että saa olla oma
herransa, jonkinlainen vapauden kaipuu.
”Jos yrittäjäksi ryhtymistä miettii, niin siitä vaan. Ei sii
nä muuta ole kuin kovaa työtä vaan ja pitkää päivää,
alkuun ainakin, ennen kuin saa hyviä työntekijöitä
ja tuotantopäälliköitä kuten minulla on”, hän viittaa vie
reisen pöydän ääressä työskentelevään
tuotantopäällikköönsä ja nauraa.

www.yritysfakta.fi

ENNAKKOPERINTÄREKISTERIMERKINTÄ
VOIDAAN SÄILYTTÄÄ JA SAADA TAKAISIN SANEERAUKSESSA
Elinkeinonharjoittaja
voidaan
rekisteröidä
ennakko
perintärekisteriin. Kun tällainen yrittäjä
tai yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin,
niin työkorvauksen maksajan ei tarvitse toimittaa
ennakonpidätystä maksaessaan yritykselle. Tieto ennakkoperintärekisterimerkinnästä samoin
kuin tieto rekisteristä poistamisesta on julkinen.
Helpoiten tämä tieto löytyy internetistä yritys- ja
yhteisötietojärjestelmästä (www.ytj.fi). Ennakkoperintärekisterimerkinnän yritys voi menettää
esimerkiksi joutuessaan laiminlyömään verojen
suorittamisen. Merkintä voidaan kuitenkin saada takaisin yrityssaneerauksessa. Suorituksen
maksaja on periaatteessa aina velvollinen toimit
ta
maan työkorvauksesta ennakonpidätyksen,
mikäli työn suorittava yritys on poistettu ennakkoperintärekisteristä. Yhteisöiltä, yhteisetuuksilta ja
yhtymiltä pidätys toimitetaan 13 %:n suuruisena
ja luonnolliselta henkilöltä verokortin perusteella.
Ennakkoperintärekisteriin merkitylle yritykselle tai
yrittäjälle maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta
ei sen sijaan tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.
Ennakkoperintärekisteriin
kuuluminen
ei
sinällään ole pakollista, mutta merkintä
ennakkoperintärekis
terissä helpottaa huomatta
vasti esimerkiksi työpalvelua tarjoavan yrityksen
asiakkaita. Edelleen ennakkoperintärekisteri
merkinnän puuttuminen voi herättää kysymyksiä
yrityksen talouden tilasta sekä hallinnon hoitami
sesta. Muun muassa edellä mainituista syistä EPRmerkintä onkin yritykselle tosiasiallisesti hyvin
tärkeä.
Usein taloudelliset vaikeudet heijastuvat yrityksillä
myös verojen maksuun. Monet yritykset ovat
menettäneet ennakkoperintärekisterimerkinnän,

kun on katsottu, että ne olennaisesti laiminlyövät
verotukseen liittyvät velvollisuutensa.
Yrityksen
kannattaa
hakea
taloudellisiin
ongelmiin
sa apua jo hyvissä ajoin. Eräs merkki
taloudellisista vaikeuksista on se, ettei yritys ole
kyennyt hoitamaan verotukseen liittyviä velvolli
suuksia ja ennakkoperintärekisterimerkintä on

ENTÄS SITTEN MUUTA?
Muita Yritysfaktan tarjoaman
Fakta-saneerauksen ominaisuuksia
löydät tämän lehden takasivulta.
poistettu. Jatkamiskelpoinen yritys voidaan usein
tervehdyttää ja ongelmat poistaa määrätietoisilla
tervehdyttämistoimilla. Verohallinnon ohjeistuk
sen (”Verohallinnon ohje Dnro 664/31/2009,
17.6.2009”) mukaan: ”Saneeraushakemuksen tultua vireille yritys voidaan merkitä uudelleen rekis
teriin, jos poistaminen on johtunut saneerausvelan
maksun laiminlyönnistä. Jos verovelvollinen ei ole
noudattanut vahvistettua saneerausohjelmaa tai
laiminlyö saneerausmenettelyn aika
na syntyvän
veronmaksuvelvollisuuden, voidaan rekisteristä
poistaa uusien laiminlyöntien estämiseksi”.
Yrityksen tervehdyttäminen yrityssaneerauksen keinoin, silloin kun yritystoiminta todella on
jatkamiskelpoista, on vastuunkantoa. Siinä yrityksen järjestelemättömät velat tulevat lakisääteisen
järjestelyn piiriin. Onkin tärkeää, että yrityksen
jatkamiskelpoisuus selvitetään, jotta tilapäisissä vaikeuksissa olevat mutta jatkamiskelpoiset
yritykset saadaan takaisin jaloilleen.

Kaikissa yrityssaneeraukseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa aina kääntyä asiantuntijan
puoleen. Yritysfakta Oy on yli 40 vuotta auttanut vakauttamaan suomalaisten yritysten taloutta
ja palauttanut pahasti sairastuneita takaisin terveen kirjoihin.

www.yritysfakta.fi | yritysfakta@yritysfakta.fi | 010 328 4811
www.yritysfakta.fi
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Kannattavuuden tehostaminen
Mikko Tusa
Kannattavuus on kuvattu toimintaedellytyk
sis
tä keskeisimmäksi. Miten tärkeänä näet
toimenpiteet kannattavuuden tehostamiseksi
vakautettavissa yrityksissä?
Kannattavuuden tehostaminen näissä yrityksissä
on välttämätöntä, jotta yritys ei ajautuisi lopulta
jopa konkurssiin. Kannattavuuden tehostamisen
edellyttää muutosta, joka on toteutettava saman
aikaisesti yrityksen normaalin toiminnan rinnalla. Mitä suuremmissa vaikeuksissa yritys on, sitä
tärkeämpää on toteuttaa toimenpiteet nopeasti ja
riittävän suuruisina.
Miten yrityksessä otetaan vastaan ulkopuoli
nen asiantuntija, jonka tarkoituksena on
löytää keinoja kannattavuuden paranta
miseksi?
Oman
kokemukseni
mukaan
yrityksissä
suhtaudutaan
ulkopuoliseen
asiantuntijaan
pääsääntöisesti positiivisesti. Yrityksissä otetaan
mielellään vastaan ulkopuolinen asiantuntija silloin, kun hän pystyy vakuuttamaan, että siitä on
konkreettista hyötyä yritykselle. Ratkaisevaa on,
että asiakas saa enemmän hyötyä kuin mitä palvelu maksaa.
Mihin osatekijöihin kannattavuuden tehosta
mistoimet yleensä vaikuttavat?
Toimenpiteet kohdistetaan niihin osiin yrityksen
toimintaa, joka ei ole sen tavoitteiden mukaisesti
kannattavaa. Tyypillisesti kohteita ovat yrityksen
johtaminen, tuotot, kustannukset, suorituskyky, pääoman käyttö ja toimintatavat sekä niiden
mittaaminen ennen ja jälkeen.
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Eroavatko kannattavuusongelmien syyt eri
yrityksissä toisistaan?
Erilaisten yritysten kannattavuusongelmien syyt
ovat karkealla tasolla samantyyppisiä. Kun asiaa
tarkastellaan lähemmin, kannattavuusongelmien
syyt eroavat toisistaan. Näin ollen kannattavuus
ongelmien ratkaisut ovat yrityskohtaisia.
Miten nopeasti voidaan nähdä tuloksia
kannattavuuden tehostamistoimenpiteistä?
Ratkaisu suunnitellaan ja toteutetaan moduuleina
varmistaen, että edetään tavoitteiden mukaisesti.
Tulokset voivat näkyä usein jo muutamassa viikossa. Jos toimenpiteitä ei tehdä ajoissa, niin yrityksen
kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus voi
laskea heikolle tasolle. Tällöin toivottu muutos voi
viedä vuosia.
Miten tärkeänä näet keskustelut yritysjohdon
ja henkilöstön kanssa?
Tämä on yksi perusedellytyksistä. Positiivisella
vuorovaikutuksella on mahdollisuus päästä erin
omaisiin tuloksiin kannattavuuden tehostamisessa, kun yrityksen tavoitteet ovat henkilöstöllä tiedossa ja jokainen toimii yrityksessä hänelle asetettujen
tavoitteiden mukaisesti. Huonoin kokemani esimerkki tästä liittyy erääseen valmistavaan yritykseen, jossa yritysjohto toimi täysin erillään
myynnis
tä, joka toimi puolestaan irrallaan
tuotannos
ta. Käytännössä myynti myi, tuotanto
yritti selviytyä liian lyhyiksi sovituista toimitus
ajoista ja johto selitti hallitukselle heikkoa
kannattavuutta. Tilanne saatiin kuitenkin korjattua läpi viemällä muutos, jossa koko henkilöstö oli
mukana.

www.yritysfakta.fi

Hyvät tulokset varmaan motivoivat sinuakin.
Voisitko kertoa esimerkkejä tuloksista, joita
olet tehtävässäsi saavuttanut?
Ilman muuta motivoivat. Eräässä palveluyrityk
sessä oli tehty viisi vuotta rankasti tappiota. Yhtenä osana tehtyä kannattavuuden
tehostamis
suunnitelmaa nostimme yrityksen
asiakastyytyväisyyden heikosta erinomaiseksi.
Tämän jälkeen uusien asiakkaiden löytäminen oli
helppoa, kun tyytyväiset asiakkaamme auttoivat
tässä. Käyttökate nousi viiden prosentin tappiosta
25 % voitoksi. Toinen esimerkki on projektiliiketoimintaa tekevästä yrityksestä. Yritys oli tehnyt
projektin, jossa sen tappio yritykselle oli kaksin
kertainen verrattuna projektista saatuun liikevaihtoon. Kehittämällä laskentaa, sopimuskäytäntöjä,
suunnittelua, johtamista, valvontaa ja keskittymällä tarjoamaan yrityksen toimituskykyyn
paremmin sopivia projekteja, saimme uudet
projektit kannattaviksi ja yrityksen tuloksenteko
kyvyn tavoitteiden mukaiselle tasolle.
Miten yleisiä ovat kannattavuusongelmat
ja voivatko ne olla riippuvaisia esimerkiksi
yrityksen iästä?
Arvion mukaan valtaosassa Suomen n. 320 000
yrityksestä kannattavuus ei tällä hetkellä vastaa
omistajien odotuksia. Yritysten kannattavuus
ongelmat eivät ole riippuvaisia yritysten iästä, ne
voivat kohdistua sekä lähiaikoina aloittaneisiin
yrityksiin että jo vuosikymmeniä toimineisiin yrityksiin. Yrityksen kannattavuusongelmat voidaan
välttää vain siten, että yritykseen luodaan systemaattinen toimintatapa, jolla yrityksen kannatta
vuus pysyy jatkuvasti tavoitteiden mukaisella
tasolla.
Onko järkevää hyvin kannattavissa yrityksis
sä lähteä tavoittelemaan entistäkin parempaa
kannattavuutta?
Miksi tyytyä heikompaan kannattavuuteen kuin
mikä on saavutettavissa?
Jos voisit antaa yhden neuvon yrittäjälle tänä
päivänä, niin minkä neuvon antaisit?
Yrityksen ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuk
set eivät koskaan saa olla tekosyy sille, että sen
kannattavuus ei vastaa sitä mitä se voisi olla.

Kuva: Päivi Remes

Mikko Tusa HHJ toimii Yritysfakta Oy:n toimitusjohta
jana ja on yritysten terveyden ja kannattavuuden
asiantuntija.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa kannattavuuden
tehos
tamiseen yrittäjä ryhtyy, sitä kivuttomammin muutokset voidaan toteuttaa. Yrityksen omistamisen on oltava yrittäjälle aina parempi sijoituskohde kuin muut sijoitusvaihtoehdot.

www.yritysfakta.fi
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KOHTI TERVETTÄ YRITYSTÄ
yksinkertaistetulla saneerausmenettelyllä

Yrityksen taloudelliset toimintaedellytykset
ovat toiminnan kivijalka, jonka varassa yrityk
sen liiketoiminta on. Jos toimintaedellytykset
ovat liian heikot, siitä kärsivät kaikki sidos
ryhmät työntekijöistä velkojiin ja velkojista
yrittäjiin. Monissa tilanteissa yrityssaneeraus
voi siis olla paras vaihtoehto sekä yrityksen,
että sen velkojien kannalta. Voisiko tällöin
olla viisasta toteuttaa saneeraus yksinkertais
tetulla saneerausmenettelyllä?
Yrityssaneerauslain tarkoittama yrityssaneeraus
menettely on tarkoitettu yrityksen pelastusrenkaaksi tilanteissa, joissa taloudellinen kriisi
on toiminnan lopettamisen sijasta mahdol
lista
torjua. Elinkelpoisten yritysten kohdalla maksu
kyvyttömyystilanteiden ratkaiseminen
yrityssaneerauksen avulla mahdol
lis
taa yrityksen velkojille konkurssia
huomattavasti suuremman jako-
osuuden heidän saatavilleen.
Yritysterveys on yhteinen
asia
Kun yritys on ongelmissa,
niin
ongelmia
aiheu
tuu
myös
sen
sidosryhmille.
Ongelmien
asiallinen hoitami
nen on
siten paitsi yrityk
sen niin
myös sidosryhmien asia. On
jopa tietyissä tilanteissa mahdollista, että tervehtyvä yritys
kykenee maksamaan velkansa ilman velkojen leikkausta,
mutta konkurssissa vakuudettomien velkojen velkojat eivät
saisi
jako-osuutta
lainkaan
saatavilleen. Kun yritystoiminta
jatkuu myös yrityksen käytössä
oleva omaisuus säilyttää arvonsa ja tuottaa tulosta, toisin kuin
konkurssirealisaatiossa,
jossa
yrityksen omaisuus joudutaan
usein myymään melko vaatimattomaankin hintaan.
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Yksinkertaistettu menettely yrityssaneeraus
laissa
Yrityssaneerauslain 13 luvussa on olemassa
säännök
set niin sanotulle yksinkertaistetulle
menettelylle. Kun velallinen on tehnyt hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamisesta, selvit
täjä voidaan yrityssaneerauslain 90 §:n 1 momen
tin mukaan jättää määräämättä, jos kukaan ei
ole tehnyt esitystä selvittäjän määräämisestä
tai muuten vaatinut sitä. kun hakemuksen on
tehnyt taas velkoja, selvittäjä voidaan jättää
määräämättä, jos velallisen tunnetuille velkojille
ennen menettelyn aloittamista koskevan päätöksen tekemistä varataan tilaisuus määräajassa antaa asiassa kirjallinen lausuma eikä kukaan vaadi selvittäjän määräämistä. Menettelyn alettua
selvittäjä voidaan määrätä velkojan tai velallisen
vaatimuksesta.
Saneerausmenettelyn hakijan vaatimuksesta
ja velallisen tunnettujen velkojien suostumuksella tuomioistuin voi päättää, että kuulutus
menettelyn alkamisesta jätetään toimittamatta. Tosin tuomioistuin voi kuitenkin julkaista
kuulutuksen, jos se erityisestä syystä katso
taan tarpeelliseksi. Velkojien oikeusturvaa
suoja
taan 91 § 2 momentin säännöksellä,
sillä jos kuulutusta ei toimiteta, velkoja, jolle
ei ole annet
tu tiedoksi päätöstä saneerausmenettelyn aloittamisesta, voi tämän yrityssaneerauslain säännösten estämättä vaatia
suoritusta saatavastaan ja käyttää oikeuksiaan velkojana. Jos kuitenkin velkojan
täytyy olettaa muuten saaneen tiedon
menettelyn aloittamisesta, niin nouda
tetaan tähän liittyen yrityssaneeraus
laissa olevia säännöksiä velan lakkaamisesta (YSL 47 § 2 momentti).
Ehkä käytännössä kaikkein
merkittävin etu normaaliin
yrityssaneerausmenettelyyn
verrattuna on yksinkertaistetun yrityssaneerausmenet
telyn 92 §:n säännökset
nopeasta saneerausohjel-

www.yritysfakta.fi

man vahvistamisesta. Jollei tiettyä yrityssaneeraus
laissa tarkoitettua estettä ole, voidaan yrityssaneerausohjelma vahvistaa ns. nopean kaavan
kautta, jos on saatu kirjallinen hyväksyntä kaikilta
sellaisilta tunnetuilta velkojilta, joiden saata-

vat ovat velkojien kokonaismäärästä yhteensä
vähintään 80 prosenttia, ja jokaiselta velkojalta,
jonka saatavan määrä on vähintään 5 prosenttia
velkojien saatavien kokonaismäärästä; sekä velalli
sen kirjallinen lausuma.

Normaalimenettely vai yksinkertaistettu menettely?
Jos yrityssaneeraukseen päädytään, niin on tapauskohtaisesti harkittava, tuleeko kyseeseen normaali
menettely vai yksinkertaistettu menettely. Myös normaalissa menettelyssä on syytä huomioida myös
sidosryhmät ja heidän näkökulmansa. Harkinnassa oma roolinsa on esimerkiksi velkojien lukumäärällä
ja sillä, että kuinka tiivistä yhteistyötä velkojien kanssa päästään tekemään jo saneerausasian käynnis
tyessä.

AINA SANEERAUS EI OLE PARAS VAIHTOEHTO
- siksi alkukartoituksessa tulee olla esillä muitakin vaihtoehtoja Kun yrityksen talous tarvitsee kohentamista,
on hyvä, että tilanteen kartoitusvaiheessa
on esillä useita ratkaisuvaihtoehtoja. Niistä
valitaan kuhunkin tilanteeseen parhaiten
soveltuva ratkaisu. Tällöin ei aina päädytä
yrityssaneeraukseen.
Esittelemmekin
tässä yhden varteenotettavan vaihtoehdon
yrityssaneerauk
selle. Siis milloin kannattaa
harkita muita ratkaisuja kuin saneeraus?
Aluksi voi sanoa, että aina lähtövaiheessa kannattaa selvittää onko yrityksen kehno talouden tila
korjattavissa esimerkiksi järjestelysopimuksella,
johon tarvittaessa voidaan liittää lisärahoitus
panos. Taloudellinen tilanne vakautetaan em.
sopi
muksella noin puolesta vuodesta vuoteen.
Osa rahoituksesta on usein syytä kanavoida yrityk
selle jääväksi käyttöpääomaksi. Järjestelysopimus
ei edellytä välttämättä, että kaikkia velkojia tuli
si kohdella samalla tavoin, kuten on laita lähes
pääsääntöisesti yrityssaneerauksessa.
Milloin järjestelysopimus soveltuu parhaiten?
Pääsääntönä voidaan pitää, että yrityksen
taloudellinen tila ei vielä saisi olla kovin kriisiytynyt.
Eli tilanteen rahoittavaan ja ennakkoon vakautta
vaan järjestelysopimukseen olisi hyvä lähteä siinä
vaiheessa, kun nähdään ennalta uhkaava maksuvalmiuden todennäköinen heikkeneminen. Toisin
sanoen jo silloin, kun yritystä uhkaa maksuvaikeu-

det tai maksukyvyttömyys. Parasta olisikin toimia
riittävän nopeasti ja viimeistään siinä vaihees
sa, kun ensimmäisen maksuhäiriön uhka on
ilmaantunut.
Mitä tarkoittaa edellä mainittu lisärahoitus,
joka voidaan liittää osaksi järjestelysopimus
ta?
Hyvin usein järjestelyyn sisältyy jonkin määräinen kertasuoritus velkojalle. Ilman lisärahoitusta
tämä ei aina ole mahdollista. Yritys voi nykyisin
saada järjestelysopimukseensa liittyen rahoitus
ta, jolla voidaan osin konvertoida eli muuntaa
yrityksen lyhytaikaista vierasta pääomaa helpom
min hallitta
vaksi pitkäaikaiseksi velaksi. Näin
myös yrityk
sen maksuvalmius paranee. Osa
rahoitukses
ta voi myös olla perusteltua jäädä
yrityksen käyttöpääomaksi silloin, kun pääomaa
tarvitaan esimerkiksi välttämättömien ostojen
suorittamiseen
Miten
velkojat
sopimuksiin?

suhtautuvat

järjestely

Kiteytetysti voidaan sanoa: mitä aiemmassa
vaihees
sa järjestely aloitetaan, sitä helpommin
sille voidaan saada keskeisten velkojien hyväksyntä. Asian hyväksymiselle on koettu olevan myös
eduksi, jos tervehdyttämissuunitelman tekee ja
esittää yrityksen sijasta joku kolmas taho.

www.yritysfakta.fi
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“Pojallani on pienehkö kuljetusliike, joka on toiminut jo kohta
kymmenen vuotta. Toiminta on laajentunut siten, että tällä
yrityksessä seitsemän palkattua työntekijää. Nyt yritys on joutu
nut vaikeuksiin mm. kohonneiden polttoainekustannusten
vuoksi sekä erään asiakkaan konkurssin johdosta syntyneestä
luottotappiosta. Olen takaajana poikani yritykseen muutama
vuosi sitten pankista otetussa lainassa.
Edellä mainituista ongelmista johtuen nyt poikani yritys
on tilanteessa, jossa se ei ole enää kyennyt maksamaan
velkojaan ajallaan. Osa veloista on pian menossa perin
tään. Nyt toiminta on jo terveissä kantimissa, mutta ras
kaan velkataakan vuoksi poikani on harkinnut myös
yrityssaneerausta, mikä minusta voisi olla
hyvä ratkaisu.
Olen kuullut, että saneerauksessa takaaja joutuu
aina maksumieheksi. Joudunko siis nyt, vaikka yri
tys voisi maksaa kaiken velan riittävän pitkällä
maksuajalla, takausvastuuseen
pankille velasta?”

KYSY LAKIMIEHELTÄ
Yrityssaneeraus on tarkoitettu taloudellisissa
vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen
yritystoiminnan tervehdyttämiseksi taikka sen
edellytysten turvaamiseksi. Jos yritys täyttää
nämä perusedellytykset on mahdollista, että
yrityssaneeraus määrätään aloitettavaksi. Yrityssaneerausmenettelyn aloittaminen keskeyttää
kaikkien saneerausvelkojen perimistoimen
pi
teet. Saneerausvelalla tarkoitetaan velkaa,
joka on syntynyt ennen saneeraushakemuksen
jättämistä.
Yrityssaneerausmenettelyssä saneerausvelat
jaetaan kahteen eri luokkaan:
1. Vakuusvelat; velat joiden vakuudeksi yritys on
antanut vakuutta,
2. Tavalliset saneerausvelat; velat, joihin yritys ei
ole antanut vakuutta.
Jos saneerausvelan vakuudeksi on joku ulko
puolinen antanut vakuutta tai takauksen,
kuuluu tämä velka tavallisiin velkoihin.
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Takaajan asema ja mahdollinen maksu
velvollisuus määräytyy sen mukaan, pystyy
kö yritys maksamaan velkansa takaisin. Jos
saneerausmenettelyn tuloksena syntyvässä
yrityssaneerausohjelmassa velkoja ei leikata, ei
myöskään takausvastuu realisoidu. Jos kyseessä
on ns. tavalliseen saneerausvelkaan annettu
takaus, voidaan velkajärjestelyssä velan maksu
aikaa pidentää niin paljon, että yritys selviytyy
velan maksamisesta. Saneerausmenettely ei
kuitenkaan vaikuta takausvastuuseen vaan,
jos yritys ei pysty velkaa kokonaisuudessaan
maksamaan, joutuu takaaja maksuvelvolliseksi
ainakin leikattavan määrän osalta. Myös korkojen osalta maksuvelvollisuus saattaa realisoitua.
Kuten edellä on esitetty, takaajan maksu
velvollisuus realisoituu ainoastaan siinä tapauksessa, että yritys ei pysty maksamaan koko
velkaansa mukaan lukien korot.

www.yritysfakta.fi

YRITYSSANEERAUS NÄHTIIN
PEIKKONA

Kahdeksankymmentäluvun
lopulla
yritys
alkoi rakentaa autotalleja, ennen seuraavan
vuosikymmenen puoliväliä mukaan tulivat
leikkimökit. Tehtiin investointeja. Sitten tilaa
ja meni konkurssiin ja 20 % rahavirroista kui
vui. Yhtiön mökistä oli leikki kaukana. Sama
neuvo tuli joka suunnasta: missään nimessä ei
kannata ryhtyä yrityssaneeraukseen.
Yritys perustettiin 1997, jatkettiin vanhaa uudella
nimellä. Ongelmat olivat kasaantuneet jo vuosia.
“Kolme päivää ennen sitä devalvaatiota, pankin
johtajan edellytys lainalle oli että se otetaan valuutta
lainana”, yhtiön toimitusjohtaja kertoo.
“Mutta kyllä täytyy todeta että aina pitää katsoa pei
liin omat ratkaisut. Ihan varmasti on tehnyt vääriä
ratkaisuja.” Hän lisää kokemuksen puutteen lis
taan vaikeuksien syistä.
Yritystä yrityksellä on kuitenkin ollut. Autotallit
ovat olleet mukana alusta asti. Vuosituhannen
vaihteessa rinnalle otettiin omakotitalot, jotta talvi
kaudeksi saataisiin töitä. Autotalleja kun menee
keväästä vuodenvaihteeseen. Vajaa kymmenen

vuotta myöhemmin laajennettiin keittiökalustei
siin.
“Ne kiinnostavat ihmisiä, ja kun niitä tullaan
katso
maan, saadaan samalla kontaktia talli- ja
talopuoleen”, toimitusjohtaja selventää.
“Kun on osaamista remontteihin, pienrakentami
seen, resursseja, kalustoa ja omat tilat. Sitä kautta on
tullut toiminnan laajeneminen.” Toisinaan ratkaisu
pelottaa: suhdanteiden heittelyt heijastuvat välittömästi asuntomarkkinoille, eivätkä odotukset ole
aina aivan täyttyneet. Yrityksessä suhtaudutaan
tilanteeseen kuitenkin hyvin realistisesti.
Yrityksen pääomistajana toimii toimitusjohtajan vaimo. Pariskunta pelaa hyvin yhteen
liiketoiminnas
sa, ja haastattelutilanteessakin he
täydensivät toistensa lauseita saumattomasti.
“Oli helpompi jatkaa minun nimissäni tätä yritystä”,
vaimo kertoo ratkaisusta. Hän hoitaa yrityksen
taloushallinnon puolen, ja aviomies muut.
“Minä pyrin omalta osaltani tuomaan toimintaedelly
tyksiä ja rahaa yritykseen”, toimitusjohtaja sanoo.
“Ja vaimo sitä sitten käyttää”, vaimo jatkaa nauraen.
“Äärettömän taitavasti. Hän pystyy erittäin ammatti
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maisesti suhtautumaan, kun yrityksellä ei ole lain
kaan helppoa”, toimitusjohtaja pohtii.
Vaikeimpana aikana velkojen, taakkojen ja virhei
den määrä vain kasvoi.
“Meillä ei ollut hirveästi tietoa yrityssaneerauksesta,
ei ajateltu sitä mahdollisuutena. Se oli enemmänkin
sellainen peikko”, toimitusjohtaja muistelee.
“Siinä oli sellainen ilmapiiri että ei missään

Riihimäkeläisestä Yritysfaktasta. Pariskunta alkoi
etsiä lisää tietoa ja päätyivät lopulta käymään
Yritysfaktassa.
“Muistan kun mentiin sinne. Tietysti se tilanne
jännitti. Se asiantuntemus siellä, ja kun ensimmäi
sen kerran joku sanoi että kyllä tämä tästä, se oli
ihan kuin olisi jäsenet keventyneet”, toimitusjohtaja muistelee ensikohtaamistaan Yritysfaktan
edustajan kanssa.

TIESITKÖ?
Saneeraus rahoitusaikoineen voidaan panna
vireille yrityksen aloitteesta jo siinä vaiheessa, kun yritystä uhkaa maksukyvyttömyys.

Saneerausohjelman vahvistumiseen meni vuosi.
Tilanne helpotti kuitenkin heti, kun entiset velat
jäädytettiin välittömästi, ja yritys pääsi jatkamaan
toimintaansa. Se onkin toimitusjohtajan mielestä
tärkeää.
“Kenen etu se on, että toimintaedellytykset viedään
velalliselta? Se on hyvin ymmärrettävää, ettei sitä ve
lan kasvua voi sallia, mutta jos edellytykset viedään,
niin ei sitä velkaa lopulta maksa kukaan.”
Pahinta tilanteessa oli eräänlainen häpeä.
“Sitä on itse epäonnistunut
velvoitteissaan,

tapauksessa yrityssaneeraukseen. Isotkin firmat
varoittelivat. Sanoivat että se ei ole hyvä juttu, ette
jaksa vetää sitä läpi”, vaimo täydentää. Pariskunta
ja yritys kuitenkin lähtivät, ja ovat pystyneet. 10
vuoden ohjelma vietiin päätökseen.
Yritysfaktasta apua
Tilanteen ollessa huonoimmillaan
löytyi lehdestä juttu
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eikä voi tehdä enää mitään. Se tuntuu
järkyttävältä kun on tullut siihen tilantee
seen, ja asiantuntija katsoo niitä taloudelli
sia lukuja ja sanoo että kaikki on huonos
ti. Kun sen on tehnyt itse. Mutta sitä ei
saisi ottaa sillä tavalla ollenkaan. Pitäisi
myöntää itselleen että nyt ollaan tässä
tilantees
sa, ja miettiä että miten tästä
eteenpäin”, toimitusjohtaja miettii muitakin ongelmissa olevia yrityksiä neuvoen.
“Pitäisi ottaa itselleen aikalisä, ja kääntyä
asiantuntijan puoleen. Itsekin tein sitä
epätoivoista hommaa varmasti kolme
vuotta. Ei se tuottanut yhtään mitään.
Jos olisin ollut tekemättä yhtään mitään,
ei velatkaan olisi kasvaneet. Nyt ne vaan
kasvoivat.”
Yrityksen tervehtymiseksi oma itse
kuntoon
Vaikea tilanne vaikuttaa usein myös
ihmissuhteisiin.
“Ihminen on henkisesti ja fyysisesti niin
loppu. Ihmissuhteet saattaa katketa. Me
ollaan onneksi aika kivasti päästy yhdessä
nämä kaikki karikot”, vaimo sanoo.
“Riidelty ollaan aina välilla”, toimitus
johtaja jatkaa.
“Mutta vielä ollaan tässa”, vaimo
täydentää.
“Oma itse kuntoon. Asiantuntija auttaa siinäkin.
Lääkäri esimerkiksi. Itse olen joutunut hakemaan
apua, ja oikeasti siitä on ollut apua”, toimitusjohtaja kertoo itsestään.
“Pitäisi uskaltaa puhua. Ei saisi hävetä sitä omaa
tilaansa. Se on kuitenkin omaksi eduksi, kaikki.
Me ihmiset ollaan sellaisia että me ei myönnetä.
Ei myönnetä että nyt ei jaksa, nyt ei osaa. Mut
ta se ei saisi olla niin.” Silloin kun omat voimat
loppu
vat, saa apua ulkoa. Ja sovittelemalla
pääsee pitkälle. “Jos näyttää siltä että nyt eivät
resurssit riitä, kannattaa vaikka ennen eräpäivää
ottaa yhteyttä velkojiin ja sopia asioista. Se on
niidenkin etu.”
Sidosryhmät ovat suhtautuneet saneeraukseen yllättävänkin hyvin.
“Tarve tietää kasvoi. Tietää että missä mennään.
Ja kyllä me tiedotettiinkin. Sen yhteistyön on olta
va välitöntä. Meillä on ollut samat toimittajat

koko ajan.”
Yrittäjiksi suunnitteleviakin pariskunta neuvoo
asiantuntijoiden pakeille.
“Konsultit ovat helposti kalliita, mutta kun hyvää
apua saa niin se on sen arvoista. Pitää tietää mi
hin ryhtyy. Tarkkaan miettiä ja laskea, että millaiset
näkymät on sille alalle mille aikoo.” Toimitusjohtaja
kurssitutti itseään kun yrityssaneeraus aloitettiin.
“Voin kyllä suositella, sieltä sain äärettömän paljon.”
Saneerausohjelman loputtua yritykselle ja yrittäjil
le kuuluu hyvää. Yrittämiseen toimitusjohtajaa
ajaa toteuttamisen halu.
“Rahanahneutta saisi olla ehkä enemmän, sitä on
turhan vähän”, hän tuumaa.
“Kyllä joskus on ajatellut että jos olisi vaikka tarjoili
ja, sekin voisi olla ihan mielenkiintoista. Sen verran
isoja taakkoja on välillä.” Suomi itä-suomalaisen
yrittäjän silmin nähtynä onkin muuten oikein hyvä
maa yrittää, mutta monenlaisia velvoitteita tuntuu
välillä olevan turhan kovasti.

www.yritysfakta.fi
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Tapaamme ammattilaisen
Toimistopäällikkö, HHJ
Jaakko Tusa
Toimit Fakta-yhtiöihin lukeutuvan
Yritysfakta Oy:n toimistopäällikkönä,
mitä työ pitää sisällään?
Hoidan asiakkaiden alkuhaastatteluja,
tämän tarkoituksena on kerätä lähtö
tiedot yritystoiminnan sen hetkisestä
tilasta, veloista ja tulevaisuuden näkymistä. Tyypillinen palaveri kestää noin
2-3 tuntia, jonka tuloksena yrittäjä tekee
päätöksen miten haluaa edetä – meidän
havaintojen ja ehdotusten pohjalta.
Tämän lisäksi vastaan tervehdyttämisprosessiin liittyvien laskelmien ja suun
nitelmien laatimisesta sekä yhteydenpidosta
asiakasyrityksen
suuntaan
prosessihakemuksen työstövaiheessa.

tamaa mielihyvää tällaista työtä jaksaisi
kovin pitkään. Kun vaakalaudalla on
pahimmillaan yrittäjän koko elämäntyö
sekä yksityistalous, onnistuneella vakauttamisella on kauaskantoiset vaikutukset.

Mikä siinä on parasta?
Ehkä parasta on se, että kaikki asiakkaat
ovat yksilöitä. Näin ollen jokaisen tilanne,
velkojarakenne ja toimiala ovat erilaisia,
eli samanlaista tilannetta tulee harvoin
vastaan. Lisäksi työssä palkitsee erityi
sesti se, että voi kokea auttavansa omalla työllään toisen yrittäjän tilannetta.

Keskustellaanko alkukartoituspala
vereissa myös muustakin kuin kriisi
tilanteen kovista faktoista?
Toki pääroolissa ovat yrityksen asiat, mutta monesti yritystoiminnan ongelmien
taustalla on myös yksityispuolen asioita,
tyypillisimpinä avioerot ja kuolemantapaukset. Näillä on luonnolli
sesti vaikutusta yrittäjän jaksamiseen ja koska yrittäjän työpanos on lähes poikkeuksetta
erittäin merkittävä, vaikutus heijastuu
myös yrityksen hyvinvointiin. Yrittäjät
kertovat usein erittäin avoimesti myös
yrityksen ulkopuolisista asioista, mikä
on mielestäni erittäin tärkeää oikean
kokonaiskuvan saamiseksi tilanteesta.

Millaista työskentely perheyrityk
sessä on, ja mitä haasteita se työnteol
le asettaa?
Parhaana puolena on ehdottomasti
joustavuus. Tämä erityisesti siksi, että
tiukasti määräpäivien ohjaama työnkuva
ei monestikaan käy yksiin perinteisen
8 tunnin työajan kanssa, jolloin joudu
taan työskentelemään myös iltaisin ja
viikonloppuisin. Haasteena näkisin ehkä
sen, että monesti työajan ulkopuolella
keskustelu helposti ajautuu työasioiden
pariin.
Olet mukana yritysten ja yrit
täjien
taloudellisten
ongelmien
ratkaisemises
sa – mitä onnistuneet
caset
sinulle
henkilökohtaisesti
merkitsevät?
En usko, että ilman onnistumisen aiheut-
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Millainen on hyvä asiakas?
Hyvä asiakas on muutoshaluinen. Lähes
aina vakauttamisprosessin onnistumisen
edellytyksenä on jonkin asteinen toiminnan uudelleen organisointi ja toimintojen järkiperäistäminen. Lisäksi asiakkaan
tulee ymmärtää, ettei itse tarvitse hallita
kaikkea yritystoimintaan kuuluvia osa-
alueita, vaan osaa käyttää tarvittaessa
eri sektoreiden asiantuntijoita apunaan.

Jos voisit sanoa yhden lauseen
suomalaiselle yrittäjälle, joka painii
mielestään ylivoimaisten ongelmien
ja uhkien edessä – miten se lause
kuuluisi?
Ota yhteyttä rohkeasti asiantuntijaan,
jonka kanssa voit sitoumuksetta selvittää yrityksesi tilanteen ja mitä vaihto
ehtoja olisi tarjolla. Asioista kannattaa
ottaa selvää mieluummin liian aikaisin
kuin liian myöhään, jolloin mitään ei
välttämättä ole enää tehtävissä.

www.yritysfakta.fi

”Unelmia synnytetään vain unelmoimalla, mutta
unelma syntyy vain unelmia toteuttamalla.”

YRITTÄJÄUNELMASTA

Sanotaan että ihmisen perus
tarpeita ovat, rakentamisen
kielelle käännettynä, katto
suojaamaan sateelta, seinät
tuulelta ja tuiskulta, lattia
kylmältä ja kosteudelta, Oras
janolta ja Siwa nälältä. Näi
hin rakenteisiin kun saadaan
vielä puoliso ja jälkikasvua,
rakkautta ja läheisyyttä luo
maan, on perustarpeet koko
lailla tyydytetty.
Mihin sitten tarvitaan yrittäjää?
Siihenkö, että häneen on lupa
purkaa kaikki se paha olo ja
kateus, joka henkilökunnan ja
muiden sidosryhmien mielestä
on oikeutettua ja sallittua? Vai
onko hän unelmien toteuttaja ja
mielikuvien prinssi, joka itseään
säätämättä menee ja tekee sen,
mitä muut eivät viitsi tai uskalla,
ja muuttaa lähiympäristönsä
lähes paratiisin kaltaiseksi?
Todellisuudessa

se

saattaa

olla jompikumpi tai molempia. Ratkaisevaa on, millaisen
mielikuvan ja lopputuloksen
työstämme välitämme. Tosi
asiallisesti henkilö
kunta- ja
asiakastyytyväisyyteen vaikut
tavat
enemmän
yrittäjän
toimintatapa ja yhteistyötaidot
yrityksessä
kuin
varsinai
nen loppu
tuote. Tämä siksi,
että asiakas ei välttämättä
hahmota
visuaalista
tai
teknistä lopputulos
ta, vaan
konkreettisempaa ja kiinnosta
vam
paa on seurata yrittäjän
kykyä ja pyrkimystä parhaan
lopputuloksen saavuttamiseksi.
Lähtökohtaisesti yrittäjän ja yri
tyksen tavoite on aina yllättää
asiakas positiivisella lopputuloksella, eli asiakkaan unel
malla. Tämä tarkoittaa että
yrittäjän on viisasta suhtautua,
ulkopuolisin silmin, nöyrästi
ja joskus vaatimattomastikin
omaan tuotteeseensa. Ostaja ostaa kerran, mutta asiakas

tulee uudelleen.
Mikä se onnistunut lopputulos sitten parhaimmillaan on?
Se ei ole välttämättä mikään
hyödyke, vaan unelma. Unelma
yksilöllisyydestä ja erilaisuudesta. Kokea ja hallita edes pientä
määrää palvelua, aikaa tai tava
raa tässä kovassa ja kiihkeässä
yhteiskunnassa.
Mistä sitten yrittäjä unelmoi? Alkava yrittäjä unelmoi
lähes poikkeuksetta suurista
rahois
ta, vapaista työajoista,
itsenäisyydestä ja vaikutusvallan ja arvostuksen kasvusta.
Pitkään toiminut yrittäjä unelmoi samoista asioista, mutta
yleensä päinvastaisessa järjes
tyksessä.
Unelmia
synnytetään
vain
unelmoi
malla, mutta unelma
syntyy vain unelmia toteutta
malla.
Nimimerkki Esa
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FAKTA-SANEERAUS
sisältää ainakin seuraavat
ominaisuudet
Saneeraus rauhoitusaikoineen
voidaan panna vireille yrityksen
aloitteesta jo siinä vaiheessa, kun yritystä
uhkaa maksukyvyttömyys.
Saneerausohjelma voidaan
rakentaa myös siten, että kaikki
velkojat saavat lopulta täyden suorituksen saatavalleen.
Kaikki yritystä sitovat sopimukset
voidaan sanoa tarvittaessa irti
nopeutetusti huolimatta alkuperäisestä
kestosta.

Jokaisen yrittäjän ja
yrityspäättäjän on hyvä
olla perillä yrityssanee
rauksen päälinjoista ja
sen suomista mahdolli
suuksista. Yrityssanee
rauksella on jalo tavoite
tervehdyttää taloudel
lisissa ongelmissa oleva
yritys ja pelastaa se
työpaikkoineen kaikil
le osapuolille kalliiksi
tulevalta konkurssilta.
Tsekkaa tästä, kuinka
monta vastausta löydät,
joihin et olisi tätä ennen
tiennyt vastausta?

Jos et ole antanut lainkaan takaus
ta tai panttia (esim. kiinnityspantti), tai jos olet antanut pantin tai
takauksen saneerattavaan yritykseen,
mutta sen maksuohjelmassa velkojen
pääomia ei alenneta, ei sinulle synny
takausvastuuta.
Saneerauksen yhteydessä joskus
henkilöyhtiö (ky / ay / toiminimi)
on mahdollista muuttaa osakeyhtiöksi.
Kokonaisrauhoitusaika tällä hetkellä oleville veloille muodostuu
aluksi noin vuoden mittaiseksi, minkä
jälkeen se jatkuu yritykselle mitoitettuna
maksuohjelmana.
Rauhoitustilan alettua mm.
ennakkoperintäotetta ja mahdollisia lupia (liikenneluvat, anniskeluluvat
jne.) ei voida enää poistaa yritykseltä.
Alkuvaiheessa järjestelemättöminä
olevat ns. julkiset maksut eli verot
ja työntekijöiden eläkevakuutusmaksut
tulevat lainmukaisen järjestelyn piiriin eli
eivät siten enää ole järjestelemättömiä
maksuja – tällä on merkitystä yrityksen
luotettavuuteen sopimuskumppanina
uusissa urakka- ym. sopimuksissa.

Saneerausmenettelyn käynnistyttyä yritys saa takaisin mahdollisesti
menettämänsä epr-otteen.
Saneerauksen tultua vireille yritystä koskevan konkurssihakemuksen
pohjalta ei voida enää tehdä konkurssiin
asettamispäätöstä.
Kun saneerausmenettely käynnistyy, viivästyskorot ja perimiskulut
lakkaavat juoksemasta.
Saneerausprosessi voidaan
keskeyttää milloin tahansa
alkuvaiheessa yrityksen toimesta, sekä
myöhemmin tietyin edellytyksin, mikäli
esimerkiksi taloudellinen tilanne korjaantuu odotettua nopeammin.
Osa veloista myöhemmin alkavassa maksuohjelmassa voidaan
tarvittaessa alentaa (verovapaa akordi)
sekä muuttaa ohjelmassa nollakorkoiseksi. Ylivelkaisuuden poistamiseksi tehtävä
leikkaus voi olla määrältään esim. 0-50%
tai tarvittaessa joskus tätäkin enemmän.
Toteutuessaan saneeraus tuottaa
aina lakiin perustuen konkurssia
paremman lopputuloksen kaikille velkojille sekä mahdollisille takaajille.
Yritykselle kertyneet aiempien
vuosien tappiot säilyvät saneerauksessa ja voidaan vähentää verotettavasta tulosta jatkossa 10 vuoden aikana
– konkurssissa tappion vähennysoikeus
menetetään lopullisesti.
Sovellettava yrityssaneerauslaki on
Suomen eduskunnan säätämä laki,
minkä tyyppinen laki on käytössä myös
muissa länsimaissa.
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