TIEDOTE KOSKIEN OTSO METSÄPALVELUT OY:N KONKURSSIMENETTELYÄ

OTSO Metsäpalvelut Oy:n konkurssipesän hoitaja asianajaja Antti Husa on
laatinut tämä tiedote OTSO Metsäpalvelut Oy:n (”OTSO”) sidostahoille.
Tämän
tiedotteen
tarkoituksena
on
antaa
ajantasaista
tietoa
konkurssimenettelyn tilasta, selvitettävistä kokonaisuuksista sekä oleellisista
asioista liittyen konkurssimenettelyyn sekä OTSO:n hallussa olleeseen
kolmansien omaisuuteen.
Tämä tiedote jakautuu kuuteen osaan, jotka on esitetty alla:
1. Yhtiön ja konkurssipesän laskujen käsittely ja reklamaatioiden
hallinta
Konkurssihallinto on OTSO:n konkurssiin asettamisen jälkeen tehnyt
valmiiksi OTSO:n palveluksessa olevien työntekijöiden toimesta käynnissä
olevien töiden loppuun saattamista siinä laajuudessa kuin tämä on ollut
mahdollista. Konkurssipesä on laskuttanut asiakkaita tehdyn työn
perusteella konkurssiin asettamisen jälkeen. Osa laskuista on lähtenyt
virheellisesti yhtiön nimissä. Nämä laskut on hyvitetty ja niiden tilalle on
toimitettu uudet laskut konkurssipesän nimissä.
Konkurssipesä ei ole ALV-velvollinen töiden loppuun saattamisesta, joten
konkurssipesän laskut eivät sisällä ALV:n osuutta.
Konkurssihallinto on vastaanottanut sekä yhtiön että konkurssipesän
laskuihin liittyen mittavan määrän reklamaatioita ja tiedusteluja, joihin
konkurssihallinto vastaa. Konkurssipesä pyytää reklamaatioita tehneiltä
tahoilta kärsivällisyyttä asioidensa kanssa, sillä konkurssihallinnolla on
rajalliset resurssit selvittää suurta asiamäärää.
Ennen konkurssiin asettamista (11.10.2021) laskutetut yhtiön aikaiset työt
ja palvelut, joista on reklamaatioita käsitellään asiakohtaisesti. Hankkeita
koskeviin laskuihin ja niiden maksuvelvollisuuteen palataan lisäksi erikseen
niiltä osin kun OTSO:n hankekantaa saadaan myytyä uudelle taholle, joka
jatkaa hankkeiden toteuttamista.
2. Tiekuntien hallintopalvelu ja kolmansien materiaalin palautus
Konkurssihallinto yrittää edelleen löytää jatkajaa myös OTSO Metsäpalvelut
Oy:n tuottamalle tiekuntien hallintopalvelulle. Toistaiseksi jatkajaa ei ole
löytynyt, mutta konkurssihallinto käy edelleen neuvotteluja asiassa.
Tiekuntien hallintopalvelun toteuttamisen myötä OTSO:n hallussa on ollut
ja konkurssipesän haltuun on jäänyt runsaasti tiekuntien hallintoaineistoa.
Aineistot on konkurssipesän toimesta siirretty Tampereelle konkurssipesän
realisaattori Jumier Oy:n tiloihin.
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Edellä mainitut aineistot eivät kuulu konkurssipesään, eikä konkurssipesällä
ole lähtökohtaisesti velvollisuutta säilyttää kolmansien aineistoa
konkurssipesän kustannuksella. Konkurssipesällä on kuitenkin velvollisuus
tarjota mahdollisuus kolmansille eli tiekuntien edustajille noutaa heille
kuuluvat aineistot konkurssipesän määrittämästä paikasta.
Konkurssihallinto järjestää 23.11.-23.12.2021 välisenä aikana aina tiistaisin
ja torstaisin kello 10.00 ja 13.00 välisenä aikana, tiekuntien edustajille
mahdollisuuden noutaa niille kuuluvaa materiaalia konkurssipesän
realisaattori Jumier Oy:n varastolta Tampereelta. Haku toteutetaan
tiekuntien omalla kustannuksella osoitteesta Yli-Heikkilänkatu 3, 33560
Tampere .
Aineistojen noutoprosessi on seuraava:
1. Tiekunta ilmoittaa konkurssihallinnon edustaja Vivian Villalle
vivian.villa@eversheds.fi viimeistään noutoa edeltävänä päivänä:
a. kuka tiekunnalta on tulossa noutamaan materiaalia,
b. minkä tiekunnan aineistoa haetaan ja
c. milloin nouto tapahtuu (konkurssipesän ilmoittamien ajankohtien
puitteissa).
2. Materiaaleja haettaessa tiekunnan edustaja ilmoittaa tietonsa Jumier
Oy:n edustajalle, joka raportoi noudetut aineistot suoraan
konkurssipesälle, joka pitää kirjaa noudetuista aineistoista.
Mikäli aineistoja ei ole noudettu 23.12.2021 mennessä, tulee konkurssipesä
antamaan Jumier Oy:lle toimeksiannon tuhota jäljellä olevat kolmansien
aineistot tietoturvallisella tavalla.
3. Hankekannan kauppaa koskeva prosessi ja toteutuneet kaupat
Konkurssihallinto on konkurssimenettelyn alkamisesta saakka pyrkinyt
osaltaan myötävaikuttamaan OTSO:n olemassa olevien hankkeiden
siirtymistä uusien tekijätahojen hoidettavaksi.
29.10.2021 toteutettiin liiketoimintakauppa, jossa OTSO Metsäpalvelut
Oy:n siltaliiketoiminnan ELY-keskusrahoitteisten siltahankkeet myytiin
kokonaisuutena VeiTa Tekniikka Oy:lle. Liiketoimintakaupan myötä OTSO
Metsäpalvelut Oy:n 11.10.2021 saakka hoitama siltaliiketoiminnan
suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontatyön projektikanta siirtyivät VeiTa
Tekniikka Oy:n toteutusvastuulle. OTSO Metsäpalvelut Oy:n tekemä
laskuttamaton työ luetaan ostaja VeiTa Tekniikka Oy:n hyväksi ja tilaajia
tulee projektien loppuvaiheiden osalta laskuttamaan ainoastaan VeiTa
Tekniikka Oy.
Konkurssihallinto
käy
edelleen
aktiivisesti
neuvotteluita
OTSO
Metsäpalvelut Oy:n konkurssiin asettamishetken projektikannan siirrosta
uudelle toteuttajalle. Järjestelyssä tarkoituksena on mahdollistaa käynnissä
olevien hankkeiden jatko. Projektikannan siirtoa koskevat neuvottelut
käydään loppuvuoden 2021 aikana ja asiasta viestitään erikseen
maanomistajille, mikäli siirto saadaan onnistuneesti toteutumaan.
4. Hankekokonaisuutta koskevat selvittelyt
Konkurssihallinto käy parhaillaan läpi eri hankkeisiin liittyviä tiedusteluita ja
reklamaatioita, joita konkurssihallinto on vastaanottanut hankkeiden
tilaajatahoilta. Konkurssihallinto vastaa asioissa resurssiensa puitteissa
kehottaen tilaajia kärsivällisyyteen.
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Konkurssihallinto käy hyvässä hengessä jatkuvaa keskustelua myös Maaja Metsätalousministeriön sekä Metsäkeskuksen kanssa erityisesti Kemerarahoitteisia hankkeita sekä niiden mahdollista siirtoa uudelle operaattorille
huomioiden, jotta mahdollisimman suuri osa hankkeista saadaan
onnistuneesti siirtymään uudelle operaattorille.
5. Velkojainkokous 25.11.2021
Konkurssimenettelyn ensimmäinen velkojainkokous pidetään 25.11.2021
kello 10 alkaen Teams-palvelussa sekä Eversheds Asianajotoimiston
Tampereen toimistolla osoitteessa Kauppakatu 7, 33200 Tampere.
Konkurssihallinto on toimittanut kokouskutsut tunnetuille velkojille.
Velkojilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta osallistua kokoukseen.
Kokoukseen osallistumisella tai osallistumatta jättämisellä ei ole myöskään
vaikutusta saatavien valvontaan.
Velkojainkokouksen esityslistalla on seuraavat kokonaisuudet:
1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimenpiteistä
2. Päätetään konkurssipesän omaisuuden realisoinnista
3. Nimitetään velkojatoimikunta
4. Päätetään mahdollisesta erityistilintarkastuksesta
5. Päätetään mahdollisista velkomis- ja takaisinsaantikanteista
6. Käsitellään muut esille tulevat konkurssipesän hoitoon liittyvät asiat
Koronapandemia
huomioiden
konkurssihallinto
suosittelee,
että
osallistuminen velkojainkokoukseen tapahtuisi ensisijaisesti Teamsyhteydellä. Ilmoittautumiset velkojainkokoukseen voidaan toimittaa
osoitteeseen konkurssit.tampere@eversheds.fi.
6. Toimistojen luovutusta koskevat asiat
Konkurssihallinto on ilmoittanut, että se tulee suorittamaan vuokranantajille
käyttökorvausta 12.10.-30.11.2021 väliseltä ajalta lukuun ottamatta Oulun
toimistoa, jonka käyttökorvausta suoritetaan 31.12.2021 saakka.
Konkurssihallinto on huolehtinut tilojen tyhjennyksestä. Niiltä osin kun
toimistoissa oleva irtaimisto ei ole realisoitavissa, konkurssipesä tulee
käyttämään oikeuttaan jättää vuokranantajien huoneistoihin ko. irtaimisto,
joka on vuokranantajien vapaasti realisoitavissa.

Tampereella 18.11.2021

Antti Husa
Asianajaja, Tampere
OTSO Metsäpalvelut Oy:n konkurssipesän hoitaja

