2.30
YRITYSSANEERAUKSEN KOKONAISVALTAINEN TYÖKALU
Saneeraaja 2.30 on maamme ainoa ohjelmistotyökalu, joka on suunniteltu yrityssaneerausasian
läpivientiin. Sen avulla yrityssaneeraustoimeksiannon hoitaminen on helpompaa, nopeampaa ja
varmempaa – ja tulokset laadullisesti ylivoimaiset.
Yrityssaneeraus on hyvin monitahoinen yleistäytäntöönpanon oikeustoimi. Siinä selvitetään
yrityksen liiketoiminnan sisältö, yrityksen varojen ja vastuiden tilanne. Näistä lähtökohdista luodaan
näkymä tulevaisuuteen, jonka pohjalle mitoitetaan uudelleen vastuut. Taustaksi selvitetään vielä
konkurssin todennäköinen lopputulema velkojien oikeuksien vähimmäisarvoksi.
Tämä kaikki voidaan hoitaa Saneeraaja 2.30:lla. Saneeraaja tuottaa yksityiskohtaisen sisällön
yrityssaneerausmenettelyyn
liittyvien
vaiheiden
asiakirjoihin:
yrityssaneeraushakemus,
taloudellinen perusselvitys ja ohjelmaehdotus/vahvistettava saneerausohjelma. Integroituna
työkaluna se pitää tiedot ajan tasalla ja automaattisesti hyödyntää aina edellisen käyttövaiheen
tiedot.
Saneeraaja 2.30 toimiston käytössä mahdollistaa sisäisen työnjaon terävöittämisen. Yhtäältä sen
käytön myötä on mahdollisuus siirtää enemmän tehtävistä sihteerille. Juristi pääsee helposti
valvomaan asian hoitoa Saneeraaja-tietokannan kautta. Toisaalta Saneeraaja 2.30 monissa
toimistoissa on johtanut siihen, että sihteerin käyttämiseen yrityssaneerausjutun hoidossa ei ole
tarvettakaan. Tietojen rutiinkäsittelyvaiheet yhteensä koko asiassa saattaa olla laskettavissa vain
tunneissa, jolloin sihteerin ohjeistaminen ja valvominen saattaisi olla juristin aikaa enemmän
kuluttava kuin itse tekeminen. Saneeraaja tekee paitsi yrityssaneerauksen sisältöön liittyvät
tehtävät, myös tukee kirjeenvaihtoa ja muuta kommunikointia asianosaisten kanssa. Sen avulla
voidaan jopa tuottaa kirjeet ja emailit asianosaisille.
SISÄLTÖ:

SANEERAUSHAKEMUS
Navigaattori
Toimitusavusta (Notaari)
TALOUDELLINEN PERUSSELVITYS
SKENARIOINTI
SANEERAUSOHJELMA
Velkajärjestelyt
Konkurssilaskelmat
OHJELMAN VAHVISTAMINEN
Äänestys
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2.30
SANEERAUSHAKEMUS
Saneeraaja -ohjelmalla voidaan ohjatusti kerätä ja käsitellä kaikki saneeraushakemusta varten
tarvittavat tiedot. Tässä avustaa ohjelman Navigaattori -työkalu, joka auttaa käyttäjää liikkumaan
ohjelmassa, toimii muistiona siitä millaisia vaiheita saneeraushakemukseen liittyy sekä pitää kirjaa
siitä, mitä ollaan viimeksi saneerausyritykseen tehty automaattisin "Viimepäivitys" -merkinnöin.

Navigaattori-työkalua voidaan käyttää myöskin menurakenteen sijaan ruudulta toiseen navigointiin
kulloisenkin tehtävän tarpeiden mukaisen vaihelistan avulla. Niinikään Navigaattorilta voidaan
suoraan tehdä erityistulostukset, joita kulloisessakin saneerausasiakirjassa tarvitaan liitteinä. Koko
sarja erityistulosteita voidaan tulostaa yhdellä näpäyksellä.
Kuten esimerkkikuva Navigaattirista osoittaa, ohjelmaan voidaan kirjata yrityksen perustiedot,
tilinpäätökset, varat ja velat, voimassaolevat sopimukset, panttaukset ja takaukset sekä tiedot
kaikista asiaan osallisista. Näillä luetteloilla määritellään olennaisesti velallisen oikeusasema.
Asiaan osallisten rekisterin avulla saadaan rutiinityötä helpottamaan erilaiset listat, tarrat ja Wordiä
varten joukkokirjeen osoitteisto. Mutkikkaassa tapauksessa yhden tahon moniroolisuus (sama taho
velkojana, velallisena, takaajana, jne..) saadaan helposti esitettäväksi.
Huolella kirjatut luettelot ovat olennainen perusta menettelyn onnistumiselle tarjotessaan velkojille
ja tuomioistuimelle läpinäkyvän kuvan velallisesta. Kerran (esimerkiksi jo hakemusvaiheessa)
kirjatut luettelot ovat huomattava apu menettelyn eri vaiheissa, kun olemassaolevia luetteloita
tarvitsee ainoastaan korjata ja päivittää esiintulleen uuden tiedon avulla. Huolella kirjatut luettelot
tarjoavat käyttäjälle Saneeraajan automatiikan mahdolllisuudet maksimaalisesti, periaatteessa jopa
alustavaan tulevaisuuden skenarioon saakka yhtäällä ja alustavaan velkajärjestelyohjelmaan
toisaalla.
Saneerausmenettelyn varsinaiset asiakirjat (hakemus, perusselvitys, ohjelmaehdotus [selvitysosa,
toimenpideosa]) on perinteisesti tehty Word:llä. Notaari -ohjelma Saneeraajan rinnalla tarjoaa
vaihtoehdon tälle. Notaarin yleiskäyttöinen, puolirakenteellinen toimitusavustaja tuottaa nopeasti
asiakirjan käyttäen rakennusosina oletusfraaseja, Saneeraajaan tallentuneita tietoja velallisen
oikeusasemasta ja saneeraustoimenpiteistä (velkajärjestelyistä) sekä käyttäjän tekemiä
täydennyksiä ja muokkauksia. Saneerausasiakirja on siis toimitusmenettely, jonka toimitusavustaja
opastaa läpi vaihe vaiheelta.
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2.30
TALOUDELLINEN PERUSSELVITYS
Edellä saneeraushakemuksen yhteydessä esitetty esimerkki Navigaattorin tukemasta työpolusta
vastaa pitkälle työtä, jolla velallisesta saadaan Konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksen
(16/2007) mukaiset tiedot perussselvtykseen. Mikäli hakemus on siis tehty Saneeraajalla ja
huolella, polkua käydään uudelleen läpi vain tietojen korjaamis- ja täydentämistarkoituksessa.
Kuten hakemuksen kohdalla esitettiin, itse asiakirja taas saadaan Notaarista toimitusmenettelyllä
hyvin pienellä työllä - nyt käyttäen Perusselvityksen toimituskaavaa.
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2.30
SKENARIOINTI
Kun perustiedoissa on kirjattu viimeisimpä tilin ja välitilinpäätöksiä, Saneeraaja tuottaa näistä
mekaanisesti ns. going concern-skenarion käyttäjän määräämällä kausijaolla. Tähän on tarkoitus
lähteä suunnittelemaan liiketaloudellisia saneeraustoimia. Niiden kumulatiiviset kassavaikutukset
näkyvät välittömästi ja näin saadaan perusteltu kuva velalisen tulevasta maksukyvystä varsinaisen
velkajärjestelyn pohjaksi.
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2.30
SANEERAUSOHJELMA
Saneerausohjelmaehdotus perustuu selvitysosaan ja toimenpideosaan. Edellä viitattu
Taloudellinen perusselvitys on rakenteellisesti sellaisenaan käypä selvitysosaksi (vrt.:
Konkurssiasiamies). Nyt siis taas tarvitaan vaan Navigaattorilla päivityskierros, jossa aiempia
tietoja täydennetään tuoreemmilla. Asiakirjaksi tämä osuus voidaan toimittaa Notaarilla kuten
perusselvityskin.

VELKAJÄRJESTELYT
Toimenpideosan keskeisimpänä sisltönä on velkajärjestelyt. Oletusarvoisesti Saneeraaja varautuu
luokittelemaan maksuvelvoitteita kahdeksaan eri ryhmään (ryhmiä voi perustaa lisää):
- Vakuusvelat
- Yrityskiinnitysvakuusvelat
- Julkisoikeudelliset velat
- Vakuudettomat normaalivelat
- Menettelyaikaiset velat
- Maksukiellon ulkopuoliset (välivaiheen) velat
- Pienvelat
- Viimesijaiset velat
Kunkin ryhmän puitteissa velat käsitellään sille määriteltyjen periaatteiden mukaan koskien
mahdollista pääomaleikkausta, maksuehtoja ja lyhennysten alkua ja loppua. Koronlaskulle voidaan
myös määritellä haluttu kertymisen alkupäivä. Ryhmää luonnehtii sen velkojen oikeudellinen
luonne (mahdollinen etuoikeusasema) ja äänioikeus ohjelmaa vahvistettaessa.

Yksittäiselle velalle on määriteltävissä ryhmän muista veloista
osamaksuvelkojien ryhmässä eri sopimuksilla eri kestoaikoja).
Saneeraaja tekee ehdotuksen velkojen jaoksi ryhmiin. Käyttäjä
Velkojen maksut, Saneeraaja tekee kaikki ohjelman maksut,
maksuluettelot velkojille (täytäntöönpanokelpoiset) ja velalliselle.

poikkeavia maksuehtoja (esim.:
Järjestelyjen pohja-näppäimellä
voi muuttaa jakoa. Näppäimellä
jonak jälkeen on käytettävissä
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2.30
KONKURSSILASKELMAT
Kun edelläolevin vaihein saatiin maksuohjelma, saadaan ohjelmaehdotuksen käsittelyssä
keskeisessä roolissa oleva konkurssilskelma. Laskelmaan itse maksuohjelmasta tulostuu kertymät
etuoikeuksittain myöskin diskontattuna nykyarvoonsa. Konkurssilaskelmia on kolme: Hypoteettinen
konkurssi saneerausmenettelyn vaihtoehtona, konkurssi ohjelman vahvistamisen vaihtoehtona
sekä laskennallinen konkurssi (YSL 53.1§ 5-kohta). Itse laskelman perusteita voi tällä ruudulla
korjailla siihen, mitä ohjelma on löytänyt varojen luetteloista ja konkurssikustannukset kirjataan
niinikään ruudulle.

Laskelma veloille-näppäimellä etuoikeusille kertyvät suoritukset ohjelma jakaa konkreettisesti
veloille, jolloin saadaan selville myös sellaisten velkojien tilanne (suhteessa juuri YSL 53.1§ 5kohtaan), joilla on saamisia eri etuoikeusluokissa.

TOIMENPIDEOSA
Ohjelmaehdotuksen toimenpideosa syntyy nyt tehokkaasti Notaarin toimitusavustajalla.
Velkajärjestelyjen toteutus ja lopputulos kuten konkurssilaskelma ovat käytettävissä
Toimenpideosa-asiakirjaa varten Notaarin toimitusavustajassa. Erillisen Selvitysosan ja
Toimenpideosan sijaan Notaarin toimitusavustaajaan on myös määriteltävissä Ohjelmaehdotuksen
yhtenäisasiakirja-malli.
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2.30
OHJELMAN VAHVISTAMINEN
Ohjelman vahvistamista varten tuomioistuimelle toimitetaan äänestysselvitys. Saneeraajan
äänestystyökaluun kirjataan yksinkertaisella "Kyllä” tai "ei" -merkinnällä puoltaako velkoja
saneerausohjelmaa, ja ohjelma tuottaa äänestyksestä täydellisen äänestystulos -raportin, jossa
tarkastellaan äänestyksen lopputulosta.

Mahdollista toteutuskelpoisuuden (YSL 53.1§ 2-kohta) osoittamista varten saatetaan tarvita jälleen
tuoreella tiedolla täydennettyä Perusselvitystä. Niinikään siihen tarkoitukseen saatetaan tarvita
tuoreilla kirjanpidon toteutumatiedoilla tarkistettua skenariota.
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