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Laki
yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 81 §, sellaisena kuin se on

laissa 247/2007, sekä
lisätään 66 §:ään uusi 4 momentti ja lakiin uusi 81 a § seuraavasti:

66 §

Konkurssin vaikutus saneerausohjelmaan

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos päätös velallisen asettamisesta konkurssiin kumotaan tai konkurssi peruuntuu, oh-

jelman raukeaminen peruuntuu ja ohjelman ehtoja on noudatettava samoin kuin jos velal-
lista ei olisi asetettu konkurssiin.

81 §

Tiedoksiantotapa

Tuomioistuin voi toimittaa tässä laissa tarkoitetut tiedoksiannot sähköisellä tiedonsiir-
tomenetelmällä tai postitse, jollei tiedoksiantoa ole tarpeen toimittaa vastaanottotodistusta
tai saantitodistusta vastaan taikka muuta riita-asioita varten säädettyä todisteellista tiedok-
siantotapaa käyttäen.

Selvittäjä voi toimittaa tässä laissa tarkoitetut ilmoitukset, kutsut ja muut tiedoksiannot
sekä asiakirjat tarkoituksenmukaista tapaa käyttäen:

1) sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä tai postitse velkojan tai velallisen ilmoitta-
maan osoitteeseen taikka väestötietojärjestelmään tai kaupparekisteriin merkittyyn posti-
osoitteeseen;

2) tallentamalla ne konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmään
edellyttäen, että vastaanottajalle on myönnetty pääsy järjestelmään;

3) tallentamalla ne muuhun sähköiseen järjestelmään, johon vastaanottajalla on pääsy
ja jonka käyttämisen vastaanottaja on hyväksynyt;

4) puhelimitse, jollei kirjallinen menettely ole asian laadun vuoksi tarpeen.
Jos selvittäjä toimittaa tiedoksiannon 2 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla,

hänen on ilmoitettava tiedoksiannon vastaanottajalle sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä
tämän ilmoittamaan osoitteeseen asiakirjan tallentamisesta konkurssi- ja yrityssaneeraus-
asioiden asianhallintajärjestelmään tai muuhun sähköiseen järjestelmään, jollei vastaanot-
tajan kanssa ole muuta sovittu.

Velkojat ja velallinen voivat toimittaa selvittäjälle tässä laissa tarkoitetut lausumat, vas-
tineet ja ilmoitukset tallentamalla ne konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallinta-
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järjestelmään taikka toimittamalla ne selvittäjälle sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä tai
postitse.

Loppuselonteko voidaan toimittaa velkojalle sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä tai
postitse siihen osoitteeseen, jonka velkoja on ilmoittanut saneerausmenettelyssä taikka
myöhemmin saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen valvojalle tai velalliselle.

81 a §

Sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä saapuneen viestin saapumisajankohta

Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmään tallennetun asiakirjan
ja sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä toimitetun viestin katsotaan saapuneen vastaanot-
tajalle määräajassa, jos se on saapunut niin kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetun lain (13/2003) 10 ja 11 §:ssä säädetään.
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