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Tiivistelmä: 
 
Tutkielmassa  käsitellään  saatavien  vakuuskäyttöön  liittyviä  oikeussääntöjä  esineoikeu-
den  ja  kansainvälisen  yksityisoikeuden  näkökulmasta.  Tutkimustehtäväksi  esityksessä 
asetetaan  saatavien  panttaukseen  liittyvien  lainvalintasääntöjen  selvittäminen.  Tutki-
musmenetelminä tutkielmassa käytetään lainoppia ja oikeusvertailua. 
 
Tutkimusongelmaa  lähestytään  selvittämällä  Suomen  oikeuden  aineellisoikeudellisten 
sääntöjen sisältöä liittyen saatavien panttaukseen. Tarkoituksena on tuoda esille saatavi-
en  vakuuskäyttöön  liittyvät  keskeiset  ongelmakysymykset.  Esityksessä  kiinnitetään 
huomiota myös panttioikeuden sivullissitovuuteen keskeisesti liittyviin esineoikeudellis-
ten kollisioiden ratkaisuperiaatteisiin sekä dynaamisen sivullissuojan muotoihin. Saata-
vien  panttausta  koskevina  erityiskysymyksinä  käsitellään  pantatun  saatavan  velallisen 
kuittausoikeutta ja ansaitsemattoman saatavan panttausta. 
 
Tutkielman  oikeusvertailevassa  osiossa  eurooppalaisten  oikeusjärjestysten  saatavien 
vakuuskäyttöä  koskevia  sääntöjä  verrataan  Suomen  oikeuden  vastaaviin  sääntöihin. 
Keskeisinä eroina nousevat esiin eri oikeusjärjestysten asettamat edellytykset vakuusoi-
keuden sivullissitovuudelle. 
 
Esityksen lainvalintasääntöjä koskevassa osiossa selvitetään aluksi Rooma I –asetuksen 
saatavien  panttausta  koskevien  sääntöjen  sisältö.  Tutkielmassa  päädytään  toteamaan, 
että asetuksen lainvalintasäännöt, jotka koskevat pantinantajan ja pantinsaajan keskinäi-
sestä suhdetta sekä kummankin suhdetta pantatun saatavan velalliseen, ovat suhteellisen 
selkeät ja johdonmukaiset. Samalla kuitenkin huomataan, että Rooma I –asetus ei sisällä 
saatavien  panttauksen  sivullissitovuuteen  sovellettavaa  lainvalintasääntöä.  Niinikään 
todetaan,  että  saatavien  panttauksen  sivullissitovuutta  koskevan  lainvalintasäännön  si-
sältöön kohdistuu huomattavaa epävarmuutta Suomen oikeudessa. 
 
Lopuksi esitetään ehdotus saatavien panttauksen sivullissitovuutta koskevaksi lainvalin-
tasäännöksi  Rooma  I –asetukseen.  Tutkielmassa  päädytään  ehdottamaan  perustelluim-
maksi säännöksi pantinantajan asuinpaikan lakia. 
 
Asiasanat: esineoikeus; kansainvälinen yksityisoikeus; saatavat; vakuudet; lainvalinta 
 
Muita tietoja: 
Suostun tutkielman luovuttamiseen Rovaniemen hovioikeuden käyttöön X.  
Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi X.  
Suostun tutkielman luovuttamiseen Lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi __.  
(Vain Lappia koskevat)   
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1 JOHDANTO 

1.1 Saatavien vakuuskäytöstä käytännössä 

Tässä tutkielmassa käsittelen saatavan panttausta kansainvälisessä toimintaympäristössä. Saa-

tavan panttaukseen liittyy tavallisesti ainakin kolme osapuolta: pantinantaja, pantinsaaja sekä 

velallinen, eli se taho, joka on velvollinen tekemään pantatun saatavan mukaisen suorituksen. 

Näiden  tahojen  lisäksi  erityistä  huomiota  on  merkityksellistä  kiinnittää  panttauksen  sitovuu-

teen suhteessa sivullisiin – erityisesti pantinantajan velkojiin tai seuraajiin. Saatavien vakuus-

käyttöön  liittyy  siten  useita  intressiryhmiä  ja  lukuisia oikeussuhteita. Oikeussuhteiden  suuri 

lukumäärä  monimutkaistaa  järjestelyihin  liittyviä  oikeudellisia  kysymyksiä. Tämä  on erityi-

sen totta kansainvälisessä toimintaympäristössä, jossa relevanteiksi nousevat esimerkiksi seu-

raavat kysymykset: Kuinka valitaan panttaukseen soveltuva laki tapauksessa, jossa vakuusjär-

jestelyn osapuolet asuvat eri valtioissa? Sovelletaanko panttaukseen vain yhden oikeusjärjes-

tyksen sääntöjä vai valitaanko kuhunkin yksittäiseen oikeussuhteeseen sovellettava laki itse-

näisesti, erillään muista oikeussuhteista? Minkä oikeusjärjestyksen sääntöjen mukaan sivulli-

siin ulottuvat oikeusvaikutukset määrittyvät? 

Käytännön  rahoitustoiminnassa  saatavia  voidaan  käyttää  vakuutena  ainakin  kolmen  järjeste-

lyn kautta. Yksinkertaisimpana voidaan pitää menettelyä, jossa velallinen panttaa saatavan tai 

saatavia luotonantajalle tavallisen  pankkilainan  vakuudeksi.  Tällaisesta  järjestelystä  on  kyse 

myös silloin, kun pantin antaa jokin muu taho kuin velallinen. Esimerkiksi jos rahoitettavana 

on  konserniyhtiö, konsernin  muut  yhtiöt saattavat  pantata konserniyhtiöiden  välisiä  saatavia 

velallisyhtiön lainan vakuudeksi1. 

Nykyaikaisessa rahoitustoiminnassa on kehittynyt järjestelyitä, joiden avulla erityisesti yrityk-

set voivat toimintansa rahoittamisessa hyödyntää myös määrältään suhteellisen pieniä saata-

via. Puhutaan factoringista eli laskurahoituksesta ja arvopaperistamisesta. Factoring-järjeste-

lystä on kyse silloin, kun rahoituksensaaja panttaa rahoitusyhtiölle suuren määrän asiakkail-

taan olevia laskusaataviaan. Rahoitusyhtiö puolestaan siirtää rahoituksensaajalle tietyn osuu-

den – esimerkiksi 80 prosenttia – pantattujen saatavien kokonaismäärästä. Tavallisesti kyse on 

rahoituksensaajan hyväksi perustettavasta luottolimiitistä, jonka enimmäismäärä riippuu pan-

                                                
1 Tällaisten  vierasvelkavakuuksien  antamiseen  voi  liittyä  ongelmia  erityisesti  OYL  1:5  :n  ja  13:1.3  :n  valossa. 
Jätän nämä osakeyhtiöoikeudelliset ongelmat tämän esityksen ulkopuolelle. 
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tattujen saatavien kokonaisnimellisarvosta. Rahoituksensaaja ilmoittaa panttauksesta saatavi-

en velallisille esimerkiksi laskuihin tehtävin merkinnöin. Sitä mukaa kun saatavien velalliset 

suorittavat  saatavia  rahoitusyhtiölle,  tämä  siirtää  loputkin  saatavan nimellisarvosta  rahoituk-

sensaajalle.2 

Arvopaperistamisessa on kysymys factoringia monimutkaisemmasta järjestelystä, jonka puit-

teissa rahoitusta haetaan yksittäisen rahoitusyhtiön sijaan pääomamarkkinoilta. Rahoituksen-

saaja myy tietyn, tavallisesti varsin samankaltaisia saatavia sisältävän saatavakantansa järjes-

telyn puitteissa perustettavalle erillisyhtiölle. Tämä erillisyhtiö laskee liikkeeseen joukkovel-

kakirjalainan  ja  panttaa  saatavakannan  kyseisten  velkakirjojen  haltijoiden saatavien  vakuu-

deksi. Erillisyhtiö maksaa saatavien kauppahinnan varoilla, jotka se saa joukkolainaa merkit-

seviltä  sijoittajilta.  Tarkoituksena  on,  että  riski  saatavien  velallisten  maksukyvyttömyydestä 

siirtyy rahoituksensaajalta erillisyhtiölle. Erillisyhtiö maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja 

aikanaan myös pääoman sijoittajille kassavirroilta, jotka se saa saatavakannan velallisilta.3 

Edellä kuvatut  esimerkit  saatavien  panttauksen  käytännön  sovellutuksista auttavat  konkre-

tisoimaan niiden oikeussääntöjen merkitystä, joiden nojalla kysymys panttaukseen sovelletta-

vasta laista ratkaistaan silloin, kun panttaukseen liittyy useaan eri oikeusjärjestykseen viittaa-

via seikkoja. Ei ole ollenkaan tavatonta, että yritykset järjestävät liiketoimintaansa esimerkiksi 

verotuksellisista syistä siten, että yhtiökonserniin kuuluu usean eri oikeusjärjestyksen alueelle 

rekisteröityjä yhtiöitä. Tällöin luotonantajan näkökulmasta on tärkeää varmistua siitä, että ul-

komaalaisen yhtiön antama vakuus on perustettu osapuolia ja sivullisia sitovalla tavalla kul-

loinkin oikean oikeusjärjestyksen sääntöjen nojalla. Factoringin ja arvopaperistamisen näkö-

kulmasta  liiketoiminnan  kansainvälistyminen  merkitsee  erityisesti  sitä,  että  yritys  toimittaa 

tuotteitaan  ja  palveluitaan  myös  ulkomaille.  Tämä  puolestaan  tarkoittaa,  että  yrityksellä  on 

myyntisaatavia  monessa  eri  valtiossa  sijaitsevilta  asiakkailta.  Mikäli  yritys  haluaa  rahoittaa 

toimintaansa factoring- tai arvopaperistamisjärjestelyn kautta, lainvalintakysymykset aktuali-

soituvat aivan erityisellä tavalla kerralla pantattavien saatavien suuresta määrästä johtuen. 

 

 

                                                
2 Ks.  factoring-järjestelystä  esim.  Tepora – Takki  1994,  s.  4–5;  Tepora – Kaisto – Hakkola  2009,  s.  442–445. 
Järjestely voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa myös siten, että rahoituksensaaja myy saatavat rahoitusyhtiölle. 
3 Wood 2007a, s. 111–131; Tepora – Kaisto – Hakkola 2009, s. 442–450; Tepora 2013, s. 331–335. 
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1.2 Tutkimusongelma ja menetelmät 

Muotoilen  tutkimuskysymykseni seuraavasti: Mikä  on  niiden  Suomen  oikeusjärjestelmän 

sääntöjen sisältö, joiden perusteella saatavan panttaukseen sovellettava laki määräytyy? Ku-

ten jäljempänä huomataan, saatavan panttaukseen sovellettava laki on syytä selvittää erikseen 

kussakin panttaukseen liittyvässä oikeussuhteessa4. Näin ollen tarkastelun kohteena on ensin-

näkin pantinantajan ja pantinsaajan välinen suhde. Toiseksi tarkastelen pantatun saatavan ve-

lallisen – eli siirtovelallisen5 – suhdetta sekä pantinantajaan että pantinsaajaan. Vakuusoikeu-

den perustamisen keskeisenä tavoitteena on luoda vakuudensaajalle suojattu asema erityisesti 

suhteessa vakuudenantajan velkojiin ja mahdollisiin myöhempiin luovutuksen- tai vakuuden-

saajiin. Tämän  vuoksi on  tarkasteltava  myös  niitä  lainvalintasääntöjä,  joiden  nojalla  ratkais-

taan  kysymys  panttioikeuden  sivullissitovuuden määrittämiseen sovellettavasta  laista.  Kuten 

esityksestä  jäljempänä  käy  ilmi,  juuri  sivullissuhdekysymys  osoittautuu tutkielmani aiheen 

kannalta ongelmallisimmaksi. 

Vastatakseni  tutkimuskysymykseen  käytän  useampaa  oikeustieteellistä  menetelmää. Esityk-

sen luvuissa 2 ja 4 tutkimusote on lainopillinen: tutkin voimassa olevaan oikeusjärjestykseen 

kuuluvia  oikeusnormeja,  joiden  sisältöä  selvitän  tulkinnalla.  Kuten  jäljempänä  luvussa 4 

huomataan, Rooma  I –asetus6 ei  nykymuodossaan  sisällä  saatavien  siirron  ja  vakuuskäytön 

sivullissitovuutta koskevaa sääntöä. Esitän myös, että saatavan panttauksen sivullissitovuuden 

määrittämiseen sovellettavan  lainvalintasäännön  sisältöön  liittyy  huomattavaa  tulkinnallista 

epävarmuutta  Suomen  oikeudessa. Näiden  seikkojen  vuoksi  esityksen  luvussa 5 osallistun 

eurooppalaiseen keskusteluun siitä, millainen sivullissitovuutta koskeva lainvalintasääntö oli-

si perustelluin mahdollinen. Tältä osin esitystä voidaan pitää de lege ferenda –tutkimuksena: 

esitän tutkielman lopuksi suosituksen säännöstä, jonka perusteella saatavan panttauksen sivul-

lissitovuuteen sovellettava laki määritetään. Tämän suosituksen muotoilussa hyväksyn lähtö-

kohdaksi muotoillun säännön koherenssin voimassaolevan oikeuden kanssa. Päädyn pitämään 

tavoitteina  muotoiltavalle  säännölle erityisesti  intressitahojen oikeutettujen  odotusten  suojaa 

ja  aineellista  oikeudenmukaisuutta. Mahdollisiksi  säännöiksi valikoituvat  oikeuskirjallisuu-

dessa  esitetyt  ja  Eurooppalaisissa  oikeusjärjestyksissä  omaksutut  sivullissitovuutta  koskevat 

                                                
4 Tällaista  henkilösuhde-erottelua  pidetään  esineoikeuden  analyyttisen  suuntauksen  keskeisenä  piirteenä,  ks. 
Kartio 1997, s. 111; Kaisto – Tepora 2012, s. 27. 
5 Siirtovelallisella tarkoitetaan esityksessä sitä tahoa, joka on velvollinen tekemään pantatun saatavan mukaisen 
suorituksen. Tästä tahosta käytetään yleisesti latinankielistä  nimitystä  debitor  cessus.  Ks.  vastaavasta  käsitteis-
töstä esim. Tuomisto 2015, s. 4. 
6 Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  asetus  (EY)  N:o  593/2008,  annettu  17  päivänä  kesäkuuta  2008,  sopi-
musvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I). 
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lainvalintasäännöt. 7 Esitän  ehdotukseni  perustaksi  asetetut  tavoitteet tarkemmin  jäljempänä 

alaluvussa 5.1. 

Tutkielmani  luvulla 2,  jossa  käsittelen  saatavan  panttauksen  oikeussääntöjä  Suomen  oikeu-

dessa, voidaan katsoa olevan kahtalainen merkitys. Yhtäältä katsauksella Suomen oikeusjär-

jestyksen sääntöihin on tarkoitus tuoda esille niiden keskeisimpien ongelmien joukko, jonka 

puitteissa lainvalintasääntöjäkin tarkastellaan. Toisaalta tarkoituksena on luoda vertailullinen 

lähtökohta  tutkielmani  luvun 3 sisältämälle  oikeusvertailevalle  osiolle,8 jossa  vertailen eu-

rooppalaisten  oikeusjärjestysten  sisältämiä  saatavien  vakuuskäyttöön  liittyviä  oikeussääntöjä 

Suomen oikeuden vastaaviin sääntöihin. Jossain määrin vertailen oikeusjärjestyksiä saatavien 

vakuuskäyttöön liittyvien sääntöjen osalta myös keskenään.9 

Vertailevan  jakson  tarkoituksena  on  erityisesti  tuoda  esiin  keskeisiä  eroja ja  yhtäläisyyksiä 

eurooppalaisten  oikeusjärjestysten  saatavien  panttausta  koskevien  sääntöjen ja  Suomen  oi-

keuden  sääntöjen  välillä. Paljastuvilla  eroilla tarkoitukseni  on  osoittaa,  että  saatavien  pant-

tausta  koskevilla  lainvalintasäännöillä  on  erityistä  merkitystä sekä vakuusjärjestelyiden  osa-

puolten että sivullisten  oikeuksien  kannalta. Oikeusjärjestysten  erojen  selvittämisellä  on  tut-

kimukseni  näkökulmasta  myös  toisenlaista  arvoa.  Tutkimusongelmaan  vastatakseni  on  vält-

tämätöntä tarkastella oikeussuhteita, joilla on oikeusjärjestysten rajat ylittäviä piirteitä. Tällai-

sen tarkastelun vaarana on, että asioita katsotaan tarkastelijan oman oikeusjärjestyksen normi-

en  ja  käsitteiden värittämien  silmälasien  läpi. Erityisenä  riskinä  tämä  nähdäkseni  näyttäytyy 

esitykseni alaluvussa 5.6,  jossa  teen  perustellun  ehdotuksen  sivullissitovuutta  koskevaksi 

lainvalintasäännöksi  Rooma  I –asetukseen. Oikeusjärjestysten  erojen  käsittely  auttaa  välttä-

mään  oman  oikeusjärjestyksen  katsantokantojen  pitämistä  sellaisina  oikeusjärjestysten  rajat 

ylittävinä  globaaleina  itsestäänselvyyksinä,  joiden  pohjalta  yhteiseurooppalainen  lainvalinta-

sääntö voidaan rakentaa.  

Tutkielman laajuus asettaa kuitenkin rajoituksia oikeusvertailun syvyydelle: edellä kuvattujen 

eroavaisuuksien  paljastamiseksi  olen  katsonut  perustelluksi  valita  vertailun  kohteeksi  useita 

                                                
7 Ks.  tavoitteiden  asettamisesta  ja  justifioinnista  de  lege  ferenda –tutkimuksessa  Linna  1987,  s.  47–51,  jonka 
mukaan tavoitteet voidaan justifioida tukeutumalla auktoritatiivisiin ja tutkijan omaan rationaalisuuskäsityksen 
nojaaviin argumentteihin. 
8 Viittaan vieraiden valtioiden oikeussääntöihin myös esityksen luvussa 3, jossa käsittelen oikeuskirjallisuudessa 
esitettyjä  ja  tietyissä  Euroopan  valtioissa  omaksuttuja saatavien  panttausta  koskevia  lainvalintasääntöjä.  Tutki-
musote esityksen tässä osassa ei kuitenkaan ole varsinaisesti oikeusvertaileva. 
9 Ks.  esim.  Husa  2013a,  s.  46,  jonka  mukaan  leimallista  oikeusvertailulle  on  nimenomaan  oikeusjärjestysten 
sääntöjen vertailu – pelkkä oikeusjärjestysten rinnakkain opiskelu ei vielä ole oikeusvertailua.  
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oikeusjärjestyksiä. Kyse on näin ollen multilateraalisesta oikeusvertailusta10. Oikeusjärjestys-

ten valinnassa huomiota on kiinnitetty siihen, että valitut oikeusjärjestykset edustavat erilaisia 

lainsäädäntötraditioita. Tämän vuoksi vertailtavaksi on valittu germaaniseen, romaaniseen ja 

common  law –oikeusryhmään  kuuluvia  oikeusjärjestyksiä11. Tämän  esityksen  puitteissa ei 

kuitenkaan ole mahdollista tehdä valittujen oikeusjärjestysten sääntöjen kuvausta ja keskinäis-

tä vertailua oikeuskulttuurin tasolla. Tutkielmani vertailevaa osiota voidaan näin ollen kutsua 

praktiseksi  oikeusvertailuksi:  tavoitteena  ei  ole  päästä  oikeuskulttuurin  tasolle  vaan  tyytyä 

oikeusjärjestelmän pintaan12. Katson, että tutkielmani kannalta tällainen syvyys oikeusvertai-

lussa on riittävä. Tutkimusekonomisista syistä nojaan vertailussa englanninkielisiin lähteisiin 

ja säädöskäännöksiin. 

Rajoitetusta  syvyydestään  huolimatta oikeusvertailu tutkielmassani on  funktionaalista.  Tällä 

tarkoitetaan sitä, että vertailen niitä oikeudellisia ratkaisuja, joilla sama oikeudellinen ongel-

ma on eri oikeusjärjestyksissä ratkaistu13. Vaikka tutkielmani otsikko viittaa nimenomaan saa-

tavien panttaukseen, oikeusvertailevassa osiossa olen kiinnittänyt huomiota saataviin vakuus-

oikeuksien kohteena yleisemminkin. Vertailussa ei nähdäkseni ole olennaista kiinnittää huo-

miota juuri niihin oikeudellisiin ratkaisuihin, jotka ovat lähimpänä suomalaisen oikeuden mu-

kaista vertailukohtaa, eli panttioikeutta. Voihan olla esimerkiksi niin, että esimerkiksi tietyistä 

historiallisista tai oikeuspoliittisista syistä vakuudensaajan oikeusasemaa ei perustetakaan ra-

joitetun esineoikeuden muodossa vaan esimerkiksi omistusoikeuden siirtoon perustuvana va-

kuusluovutuksena. Tämän lisäksi vertailevassa osuudessa kiinnitetään huomiota myös siihen, 

millaista  oikeudellista  muotoa  kussakin  oikeusjärjestyksessä  tosiasiallisesti eniten käytetään 

asetettaessa saatavia vakuudeksi. 

                                                
10 Husa 2013a, s. 135. 
11 Oikeusryhmistä tai -perheistä ks. tarkemmin esim. Zweigert – Kötz 1987, s. 63–344. 
12 Husa 2013a, s. 80, jonka mukaan vaikka praktista oikeusvertailua tavallisesti käytetään oikeudellisen ratkaisu-
toiminnan yhteydessä esimerkiksi tuomioistuimissa, sen käyttäminen myös oikeusdogmaattisessa tutkimuksessa 
voi olla perusteltua. Husan luokittelussa tämän tutkielman oikeusvertailua voitaneen pitää ensimmäisen tai toisen 
asteen vertailuna, ks. emt., s. 172. Ks. praktisesta oikeusvertailusta myös Husa 2013b. 
13 Zweigert – Kötz 1987, s. 31, jonka mukaan ongelma, johon nähden vertailua tehdään on muotoiltava viittaa-
matta  vertailijan  oman  oikeusjärjestyksen  oikeudellisiin  käsitteisiin.  Ks.  myös  Husa  2013a,  s.  146–147,  joka 
toteaa sisällöltään saman ajatuksen painottamalla, että tutkimuksen viitekehys on rakennettava ”verrattavien ins-
tituutioiden ja säännösten (komparatistin mielestä) tosiasialliseen – ei käsitteelliseen tai terminologiseen – analo-
gisuuteen”.  Ks.  funktionaalisesta  oikeusvertailusta  tarkemmin  Michaels  2006,  jonka  mukaan  oikeusvertailun 
funktionaalinen menetelmä koostuu itse asiassa useista toisistaan poikkeavista menetelmistä. Yhteistä näille me-
netelmille kuitenkin Michaelsin mukaan on, että ne 1) keskittyvät sääntöjen sinänsä sijaan sääntöjen vaikutuk-
siin, 2) tutkimuksen kohde on ymmärrettävä sen funktionaalisen suhteen yhteiskuntaan valossa, ja 3) oikeudelli-
set ja ei-oikeudelliset instituutiot ovat toisiinsa verrattavia ainoastaan siinä tapauksessa, että ne täyttävät saman-
laiset  tehtävät  eri  oikeusjärjestyksissä,  ks.  s.  342.  Tutkielmassani  painottuu  erityisesti  Michaelsin  jäsennyksen 
kohta 3). 
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Oikeuden  systematiikassa tutkielmani aihe – saatavien  vakuuskäyttöön  liittyvät  lainvalinta-

säännöt – sijaitsee  erityisesti  esineoikeuden  ja  kansainvälisen  yksityisoikeuden  rajapinnalla. 

Perusteltua  on  myös  puhua  esimerkiksi  esineoikeudellisesta  lainvalinnasta14 tai kansainväli-

sestä esineoikeudesta15. Toisaalta saatavaan vakuuskohteena liittyy väistämättä myös sellaisia 

kysymyksiä, joita tavallisesti pidetään velvoiteoikeudellisina. Esimerkiksi pantattaessa saata-

va on tarkasteltava esimerkiksi niitä edellytyksiä, joiden vallitessa saatavan velallinen voi va-

pauttavin vaikutuksin tehdä suorituksen pantinsaajalle. Tätä kysymystä oikeasta suorituksesta 

tarkastellaan  vakiintuneesti  velvoiteoikeuden  piirissä16. Koska  sivullissuojakysymykset  ovat 

osoittautuneet tutkimuskysymykseni kannalta  ongelmallisimmiksi,  aiheen  esineoikeudelliset 

ulottuvuudet korostuvat esityksessä. 

  

                                                
14 Juutilainen 2005. 
15 Ks. Koulu BLF 2005. 
16 Ks. jäljempänä alaluku 2.4 ja erityisesti av. 79. 
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2 SAATAVAN PANTTAUS SUOMEN OIKEUDESSA 

2.1 Saatavan oikeudellisesta jäsentämisestä 

Velkasuhteen toisella osapuolella, velkojalla, on saamisoikeus velalliselta. Velallinen on täl-

löin sitoutunut velkojaan nähden velvoitteeseen. Tällä tavalla tarkasteltuna on helppo huoma-

ta, että velvoite ja saamisoikeus ovat saman ilmiön kuvauksia tarkasteltuna eri osapuolten nä-

kökulmista.17 Velvoitteen  sisältönä  ja  saamisoikeuden  kohteena  on  suoritus.  Suoritus  on  se 

teko18, jonka  suorittamiseen  velallisella  on  velvollisuus,  ja  jonka  suorittamista  velkojalla  on 

oikeus  vaatia  velalliselta. Toisaalta koska  velkojalla  on  oikeus  saada  suoritus  vasta  tiettynä 

määrättynä  ajankohtana – eli  saatavan  erääntyessä – velkojalla  ei  ennen tätä  ajanhetkeä  ole 

myöskään oikeutta vaatia suoritusta velalliselta19. Tästä huolimatta saatavasta ja saamisoikeu-

desta  puhutaan  vakiintuneesti  tarkoittaen myös erääntymätöntä  oikeutta.20 Tässä esityksessä 

käytän käsitteitä saamisoikeus ja saatava – jollei erikseen toisin mainita – vakiintuneen oikeu-

dellisen  kielenkäytön  mukaisesti  toistensa  synonyymeinä21. Tarkoitan  jäljempänä  saatavalla 

ainoastaan rahamääräisiä vaadeoikeuksia22. 

Edellä  esitetty  kuvaa  erityisesti  saatavan  velvoiteoikeudellista  olemusta23. Saatavaa  voidaan 

kuitenkin tarkastella myös esineoikeudellisesta näkökulmasta – onhan kyseessä varallisuusar-

voinen  objekti.  Tässä  tutkielmassa  miellän  saatavan  varallisuusarvoiseksi  etuudeksi,  johon 

ihmisillä  voi  olla  määräämisvaltaa. Tästä  seuraa,  että  saatava voi  olla  erilaisten  määräämis-

toimien kohde: saatava voidaan esimerkiksi siirtää ja asettaa vakuudeksi. 

                                                
17 Ks. Norros 2012, s. 1; Saarnilehto 2012, s. 169; Kaisto – Lohi 2013, s. 199. Vanhemmasta kirjallisuudesta ks. 
esim. Hakulinen 1965b, s. 15. 
18 Serlachius 1927, s. 1, 26–27; Wrede 1942, s. 3–5, jonka mukaan suorituksella tarkoitetaan nimenomaan varal-
lisuusarvoista tekoa. Hakulinen laajentaa suorituksen käsitteen sisältämään myös jostain teosta pidättäytymisen, 
eli negatiivisen velvoitteen, ks. Hakulinen 1965b, s. 18–19. Myöhemmästä kirjallisuudesta ks. esim. Aurejärvi – 
Hemmo 2007, s. 11–16; Saarnilehto 2012, s. 169–170; Kaisto – Lohi 2013, s. 200–201. 
19 Ks. esim. Saarnilehto 2012, s. 170.  
20 Ks. velkomisoikeuden ja saamisoikeuden käsitteellisestä erottelusta Kaisto 2001, s. 163–166. 
21 Samoin esim. Havansi 1992, s. 78. Vrt. Kaisto 2001, s. 152–153; Kaisto 2006, s. 9–12. 
22 Ks. kuitenkin esim. Havansi 1975, s. 183; Tuomisto 2015, s. 1. Toisaalta velvoitteista, saamisoikeuden kään-
töpuolesta,  puhutaan  tavallisesti  myös  tavarassa  suoritettavina.  Tällöin  tehdään  erottelu  esimerkiksi  käsittein 
raha- ja luontoisvelvoitteet, ks. esim. Norros 2012, s. 113–114, tai raha- ja tavarasuoritukset, ks. esim. Saarnileh-
to 2012, s. 174. 
23 Velvoite- ja esineoikeuden rajanvedosta ennen ja nyt ks. esim. Kaisto 2001, s. 27–34. 
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Erilaisia  saatavia  on  mahdollista  ryhmitellä  sen  mukaan, millaisesta  velkakirjasta24 saatava 

ilmenee. VKL:n jako erityyppisiin velkakirjoihin perustuu siihen, millä tavalla velkakirjassa 

määritellään suoritukseen oikeutettu taho eli velkoja. Velkakirjaa, joka on asetettu ”haltijalle 

sekä nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen” kutsutaan juoksevaksi velkakirjaksi (VKL 

11.1  §).  Juoksevia  velkakirjoja  on  kahdenlaisia. Haltijavelkakirjassa velkojaksi  on  nimetty 

asiakirjan  kulloinenkin  haltija  tai velkoja  on  jätetty  velkakirjassa  kokonaan  mainitsematta 

(VKL 11.2 § ja 13.1 §). Toista juoksevien velkakirjojen alatyyppiä kutsutaan määrännäisvel-

kakirjoiksi. Tällainen velkakirja on asetettu tietylle, velkakirjassa nimellä mainitulle henkilöl-

le tai hänen määräämälleen henkilölle (VKL 11.2 §). Juoksevien velkakirjojen ohella toinen 

velkakirjojen  päätyyppi on tavalliset  velkakirjat.  Tällaisina  pidetään  velkakirjoja,  jotka  on 

asetettu pelkästään tietylle nimetylle henkilölle VKL 26 §).25 

Keskeisenä erona juoksevien ja tavallisten velkakirjojen välillä voidaan pitää sitä, että juokse-

vien velkakirjojen hallintaan sinänsä liittyy oikeusvaikutuksia. Juoksevan velkakirjan tietyn-

laisen  arvopaperiluonteen26 tarkoituksena  on  edistää  velkakirjojen  vaihdantaa  helpottamalla 

niitä koskevia määräämistoimia27. Tavalliset velkakirjat sitä vastoin ovat lähinnä saamistodis-

teita. Ero tavallisten ja juoksevien velkakirjojen välillä konkretisoituu tarkasteltaessa velkakir-

jojen luovutustilanteita. Virheet juoksevan velkakirjan luovutuksensaajan saantoketjussa vai-

kuttavat luovutuksensaajan oikeuteen vain poikkeuksellisesti (ks. VKL 14 §). Tavallisen vel-

kakirjan siirronsaaja sitä vastoin ei saa parempaa oikeutta suhteessa siirtovelalliseen kuin siir-

täjällä ellei erikseen ole toisin säädetty (VKL 27 §). Tämän säännön sisältönä on, että siirtove-

lallinen  voi  kohdistaa  siirronsaajaan samat  väitteet  kuin  ennen  siirtoa  siirtäjää  kohtaan.  Esi-

merkiksi  mikäli  kyse  on  kauppahintasaatavasta, siirtovelallinen  voi  kohdistaa  siirronsaajaa 

kohtaan  kaupan  kohteessa  olevaan  virheeseen  perustuvan  reklamaation.28 VKL  27  §  on  kui-

                                                
24 Velkakirjalla tarkoitetaan asiakirjaa,  jossa  velallinen  sitoutuu  suorittamaan  tietyn  arvomäärän  velkojalle.  Ks. 
velkakirjan käsitteestä ja määritelmästä esim. Hakulinen 1965a, s. 20–24; Aurejärvi – Hemmo 2004, s. 95–100; 
Saarnilehto 2012, s. 175. 
25 Ks. jaosta juokseviin ja tavallisiin velkakirjoihin esim. Kaisto – Lohi 2013, s. 208–209; Saarnilehto 2012, s. 
176–177. Aiemmasta kirjallisuudesta ks. Hakulinen 1965a, s. 100–102, 167. 
26 Ks. arvopaperin määritelmästä tässä merkityksessä tarkemmin esim. Drockila LM 1966. 
27 Ks. VKL 13 §, joka sisältää niin kutsutun velkojaolettaman.  Säännön tarkoituksena on edistää velkakirjojen 
siirrettävyyttä  siten,  että  siirronsaajan  on  mahdollista  ulkoisten  seikkojen  perusteella  päätellä  kenellä  velkojan 
oikeus kulloinkin on, ks. Hakulinen 1965a, s. 108–113; Norros 2012, s. 231–233.  
28 Siirtovelallinen ei kuitenkaan voi tehdä väitteitä siirronsaajaa kohtaan siinä tapauksessa, että saatava perustuu 
valeoikeustoimeen, ks. esim. Norros 2012, s. 230–231; Tepora 2013, s. 289–291. Ks. myös Hakkola DL 2003, s. 
1044–1053, jonka mukaan VKL 27 §:n tulisi ulottua ainoastaan siirtovelallisen passiiviseen väiteoikeuteen (esi-
merkiksi  oikeus  pidättyä  suorituksesta  mikäli  sopimuskumppanin  vastasuorituksessa  on  virhe) – ei  aktiiviseen 
vaadeoikeuteen (esimerkiksi oikeus vaatia kauppahinnan palauttamista). 
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tenkin  dispositiivista  oikeutta,  joten siirtovelallinen  voi  sopimuksin  luopua  väiteoikeudes-

taan29. 

Kuten edellä esitetystä huomataan, velkakirjojen siirrettävyyteen, ja siten myös luovutukseen 

ja  panttaukseen  (ks.  VKL  10  §),  sovelletaan  erilaisia  sääntöjä  riippuen  siitä, minkälaisesta 

velkakirjasta  on  kysymys.  Koska  tutkielmani  tarkoitus  on  tarkastella  nimenomaan  saatavan 

panttaukseen liittyviä sääntöjä, rajaan saatavat tarkoittamaan tutkielmassani yksinomaan niin 

kutsuttuja  tavallisia  saatavia. Tällaisina  pidetään  saatavia,  joista  ei  ole  annettu  velkakirjaa. 

Tämä  ei  kuitenkaan  tarkoita  sitä,  että  VKL:n  säännökset  olisivat tutkielmani kannalta  ilman 

merkitystä.  VKL 3  luvun  mukaisia  tavallisia  velkakirjoja  koskevia  säännöksiä  sovelletaan 

yleisesti myös saataviin, joista velkakirjaa ei ole annettu ollenkaan30. Juoksevilla velkakirjoilla 

sitä  vastoin on  tietynlainen  arvopaperiluonne,  jonka  vuoksi  niitä  koskevien  erityissääntöjen 

tarkastelu jää esityksen ulkopuolelle. 

2.2 Saatava vakuusoikeuden kohteena 

Vakiintuneen käsityksen mukaan saatavaan voidaan perustaa panttioikeus31. Panttioikeudella 

tarkoitetaan rasitusvakuuksien kategoriaan kuuluvaa esinevakuusoikeutta32. Niinikään vakiin-

tuneena  voidaan  pitää  kantaa,  jonka  mukaan  saatava  voi  olla  vakuusluovutuksen  kohteena. 

Saatavan osalta voidaan puhua myös vakuussiirrosta. Vakuusluovutuksella tarkoitetaan järjes-

telyä,  jonka  puitteissa  vakuudenantaja  luovuttaa  vakuuskohteen  vakuudensaajalle.  Vakuus-

luovutus mielletäänkin tavallisesti omistusvakuudeksi: vakuudensaajalle perustetaan omistus-

oikeus  vakuuskohteeseen.  Vakuuskohteen  käyttövalta  ja  hallinta  säilyvät  vakuudenantajalla. 

Vaikka  oikeustoimi  muotoillaan  kaupaksi,  luovutusta  ei  ole  tarkoitettu  lopulliseksi.  Vakuu-

densaajalla on tavallisesti oikeus lunastaa vakuuskohteen omistusoikeus takaisin itselleen suo-

                                                
29 Näistä niin kutsutuista cut off –lausekkeista ks. esim. Hakkola DL 2007, s. 822–823. 
30 VKL:n laajasta analogisesta soveltamisalasta ks. esim. Hakulinen 1965a, s. 35–36, 166; Havansi 1992, s. 126–
127; Tepora – Kaisto – Hakkola 2009, s. 49; Kartio – Tammi-Salminen 2012, s. 869. VKL:n on – ainakin raha-
suoritusten  osalta – katsottu  heijastavan  yleisiä  velvoiteoikeudellisia  periaatteita,  ks.  Saarnilehto  2012,  s.  175; 
Norros 2012, s. 30. Ks. myös Kaisto – Lohi 2013, s. 208, jonka mukaan VKL on ”tarkoitettu velkasuhteita kos-
kevaksi yleislaiksi”. 
31 Panttioikeus  voi  lähtökohtaisesti  kohdistua  minkälaiseen  varallisuusoikeuteen  tahansa.  Ks.  esim.  Havansi 
1992, s. 72; Tepora – Kaisto – Hakkola 2009, s. 25, 37–38; Tammi-Salminen 2015, s. 149. 
32 Toisena  esinevakuusoikeuksien  perustyyppinä  pidetään  omistusvakuuksia.  Havansi  1992,  s.  14–15;  Tammi-
Salminen  2015,  s.  134–146,  jonka  mukaan  jako  heijastaa  erityisesti  Manner-Euroopassa  tyypillistä  systema-
tisointia yhtäältä omistusoikeuteen perustuviin ja toisaalta rajoitetun esineoikeuden varaan perustuviin esineva-
kuusoikeuksiin. Vrt. Tepora – Kaisto – Hakkola 2009, s. 26–30. 
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rittamalla  kauppahinta  ja  mahdollinen  korko  takaisin  vakuudensaajalle.33 Luovuttajan  lunas-

tusoikeuden  lisäksi  vakuusluovutukselle  luonteenomaisena  on  pidetty  sitä,  että  luovutuksen-

saaja  on  kiinnostunut  mahdollisuudesta  saada  suoritus  luovutuksenkohteen  arvosta,  ei  niin-

kään  vakuuskohteesta  sinänsä34.  Oikeuskirjallisuudessa  vakiintuneena  voidaan  pitää  kantaa, 

jonka  mukaan  vakuusluovutuksen  ja  vaihdantaluovutuksen  oikeusvaikutukset  eivät  määrity 

samojen  edellytysten  mukaan,  vaan  vakuusluovutukseen  on  sen  vakuustarkoituksen  vuoksi 

sovellettava panttioikeutta koskevia sääntöjä35.  

Kun  kyse  on  saatavasta, siirron  sivullissitovuuden  näkökulmasta ei  ole  erityistä  merkitystä 

sillä, pidetäänkö luovutusta vaihdanta- vai vakuusluovutuksena36. Tämä johtuu siitä, että saa-

tavan siirtoon ja panttaukseen sovelletaan samoja sääntöjä (VKL 10 §). Saatavien vakuussiir-

toihin on kuitenkin kirjallisuudessa katsottu liittyvän muita erityispiirteitä. Voidaan ensinnä-

kin kysyä, kumpi järjestelyn osapuolista kantaa riskin siirretyn saatavan suorituksen kertymi-

sestä  eli siirtovelallisen  maksukyvystä. Toiseksi  on  kysyttävä,  kumpi  saa  hyödyn  siirretyn 

saatavan perinnän onnistumisesta. Vaihdantasiirroista on katsottu olevan kyse niissä tapauk-

sissa, joissa siirronsaajan saama vastike ei riipu saatavan kertymisestä eikä luovuttaja vastaa  

saatavan maksamisesta. Tällöin siirronsaaja saa täysimääräisesti itselleen saatavasta suoritta-

mansa  vastikkeen  ja siirtovelallisen  suorittaman  määrän  välisen  erotuksen.  Tällaista  voiton-

mahdollisuutta  voitaneen  pitää  tyypillisenä  nimenomaan vaihdantasiirrolle.  Toisaalta siirron 

vakuustarkoitusta ilmentää se, että luovuttaja vastaa saatavan kertymisestä ja luovutuksensaa-

ja sitoutuu tilittämään ylijäämän luovuttajalle.37 

Kuten edellä on todettu, saatavan vakuusluovutukseen sovelletaan samoja sääntöjä kuin saa-

tavan panttaukseen (VKL 10 §). Tämän vuoksi esityksessä kiinnitetään jatkossa huomiota ai-

noastaan saatavan panttaukseen.  

                                                
33 Tepora 2008, s. 124; Tepora – Kaisto – Hakkola 2009, s. 403; Tammi-Salminen 2015, s. 509–511. 
34 Ks. esim. Tuomisto 2012, s. 438; Tammi-Salminen 2015, s. 510. 
35 Tepora – Kaisto – Hakkola 2009, s. 404–405,  joka  korostaa  panttauksen  ja  vakuusluovutuksen  käsitteellistä 
eroa.  Vakuusluovutus  rinnastuu  suhteessa  julkivarmistusvaatimukseen  omistuksenpidätyksen  sijaan  pikemmin 
panttioikeuteen. Tämä johtuu siitä, että vakuusluovutuksen kohde kuuluu jo ennestään vakuudenantajan varalli-
suuspiiriin  siinä  missä  omistuksenpidätyksen  kohde  on  kyseiseen  varallisuuspiiriin  nähden  uusi.  Lisäksi  omis-
tuksenpidätyskaupassa  vakuuskohteen  ja  velan  synnyn  välillä  on  selkeä  yhteys,  minkä vuoksi  muita  velkojia 
loukkaavat määräämistoimet eivät ole samalla tavalla mahdollisia kuin vakuusluovutuksen ja panttauksen yhtey-
dessä, ks. esim. Havansi 1992, s. 512–513, 521; Tammi-Salminen 2015, s. 512–515.  
36 Toisaalta merkitystä on esimerkiksi TakSL 14 §:n soveltamisen kannalta, koska vakuustarkoituksessa tehdyt 
luovutukset voidaan peräyttää kyseisen lainkohdan nojalla, ks. Tuomisto 2012, s. 441. 
37 Tuomisto 2012, s. 441–442, jonka mukaan järjestelyä on perusteltua pitää vakuusluovutuksena ainakin silloin, 
kun luovuttaja on sitoutunut vastaamaan saatavan koko määrästä. Luovuttaja voi VKL 9.2 §:n nojalla sitoutua 
vastaamaan  siirtovelallisen  maksukyvystä,  joten  luovuttajan  vastuu  saatavan  kertymisestä  ei  suoraan  merkitse, 
että kyse olisi vakuusluovutuksesta. Ks. myös Tepora – Takki 1994, s. 25–30. 



 

 

11 

2.3 Panttioikeus 

2.3.1 Panttaus osapuolten välisessä suhteessa 

Panttauksen perustamisen  edellyttämät  toimet  jaetaan tavallisesti kahteen  osaan:  puhutaan 

yhtäältä  panttauksen  tahdonilmaisullisesta  elementistä  ja  toisaalta  julkivarmistuksesta. Tah-

donilmaisullisella  elementillä  tarkoitetaan  erityisesti  pantinantajan  tahdonilmaisua  määrätä 

omaisuudestaan  asettamalla  se  vakuudeksi. Panttauksen  tahdonilmaisullisen  elementin  oike-

usvaikutuksena on sitovuus osapuolten, pantinantajan ja pantinsaajan välillä. Puhutaan myös 

panttauksen sitovuudesta inter partes. Tämän on katsottu tarkoittavan esimerkiksi pantinanta-

jan velvollisuutta suorittaa julkivarmistus pantinsaajan hyväksi.38 Havansin mukaan panttauk-

sen tahdonilmaisullinen elementti koostuu paitsi pantinantajan sitoutumisesta pantin antami-

seen,  myös  pantinsaajan hyväksynnästä.  Kysymys  on  näin  ollen  sopimuksesta, kahden  tah-

donilmaisun  yhdistelmästä.39 Tepora,  Kaisto  ja  Hakkola sitä  vastoin  katsovat,  että  panttioi-

keuden  syntyminen  ei  edellytä  pantinsaajan  hyväksyntää:  panttioikeus  syntyy  yksinomaan 

pantinantajan tahdonilmaisulla.40 

Panttausta yksipuolisena tahdonilmaisuna pitävä kanta on ongelmallinen, koska pantinsaaja ei 

panttauksessa tule pelkästään oikeutetuksi. Pantinsaajalla on velvollisuus hoitaa panttikohdet-

ta ja huolehtia sen arvon säilymisestä.41 Teporan, Kaiston ja Hakkolan mukaan mikäli pantin-

saaja ei halua tulla oikeutetuksi ja velvoitetuksi pantinsaajana, hänen on torjuttava pantti ni-

menomaisella tahdonilmaisullaan. Heidän mukaansa edellytyksellä panttaushyväksynnän an-

tamisesta voidaan käsittää tarkoitettavan ainoastaan kyseisestä torjumisoikeudesta luopumis-

ta.42 Ratkaisu  on  oikeustoimiopillisesta  näkökulmasta  kyseenalainen:  on  vaikea  perustella 

miksi pantinsaaja tulisi lähtökohtaisesti velvoitetuksi pantinantajan yksipuolisen tahdonilmai-

sun perusteella ja velvoittumiselta välttyminen edellyttäisi tältä aktiivisia toimenpiteitä. Toi-

saalta on niin, että pantinsaajan velvollisuus hoitaa panttikohdetta voi alkaa vasta panttikoh-

teen  hallinnan  siirtyessä.  Kirjallisuudessa  vallitsevana  kantana  näytetään  pitävän  sitä,  että 

panttauksen  tahdonilmaisullisena  elementtinä  on  nimenomaan  sopimus: myös  pantinsaajalta 
                                                
38 Havansi 1992, s. 101–104; Tepora – Kaisto – Hakkola 2009, s. 68; Tammi-Salminen 2015, s. 201. 
39 Havansi 1992, s. 97–98. 
40 Tepora – Kaisto – Hakkola 2009, s. 66–68. Ks. myös Kaisto 2006, s. 38–40. Aiemmassa kirjallisuudessa myös 
Wrede on puolustanut kantaa, jonka mukaan panttioikeus on mahdollista perustaa ilman pantinsaajan myötävai-
kutusta, ks. Wrede 1947, s. 505. 
41 Näin on etenkin silloin, kun panttikohteena on irtainta omaisuutta, ja pantattu esine on pantinsaajan hallinnas-
sa (ks. KK 10:3–4). Ks. esim. Havansi 1992, s. 98, 322–323; Tepora – Kaisto – Hakkola 2009, s. 61. 
42 Tepora – Kaisto – Hakkola 2009, s. 67, jonka mukaan pankkikäytännössä on harvinaista, että pantinsaaja ni-
menomaisesti hyväksyy pantin, vaan että pankkien tavallisesti käyttämissä panttausasiakirjoissa on paikka aino-
astaan pantinsaajan allekirjoitukselle. 
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edellytetään  tahdonilmaisua,  jotta  panttaus  tulee  voimaan43.  Panttaussopimusta  pidetään  va-

kiintuneesti vapaamuotoisena oikeustoimena44. 

2.3.2 Sivullissitovuudesta 

Pantinsaajalla  on pantinantajan  maksukyvyttömyystilanteessa oikeus  saada  suoritus  arvo-

oikeutensa  perusteella panttikohteesta  ennen  etuoikeudettomia  velkojia.  Tämä  oikeus  on  si-

dottu  panttikohteen  arvoon: pantinsaajan  suorituksensaantioikeutta  pidetään  esinekohtaisesti 

rajattuna ja yksilöitynä45. Pantinsaajan eduksi tämä tarkoittaa myös sitä, että panttioikeus py-

syy voimassa myöhemmistä  panttikohteeseen  kohdistuvista  disponointitoimista huolimatta. 

Sekä pantinsaajan  suoja myöhemmiltä  määräämistoimilta että etuoikeus  saada  suori-

tus liittyvät voimakkaasti sivullisten – eli muiden kuin pantinantajan ja pantinsaajan – oikeuk-

siin. Panttioikeuden sanotaan olevan sivullisia sitova. Puhutaan myös sitovuudesta ultra par-

tes. Panttikohteen  myöhempien  luovutuksensaajien  oikeutta  panttikohteeseen  rasittaa  siihen 

perustettu panttioikeus. Pantinsaajan etuoikeus saada suoritus panttikohteen arvosta taas pie-

nentää muiden velkojien mahdollisuutta saada suoritus omalle saatavalleen. Edellä mainittu-

jen panttioikeuden elementtien ymmärtämiseksi on olennaista kuvata niin kutsuttuja esineoi-

keudellisia kollisioita. 

Kollisiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa kaksi oikeutta joutuu vastakkain siten, ettei niitä ole 

mahdollista toteuttaa samanaikaisesti. Kysymys on samaan varallisuusobjektiin kohdistuvista, 

kilpailevista  oikeusvaateista.46 Esimerkkinä  voidaan  mainita  tilanne,  jossa  A:lla  on  saatava 

B:ltä ja A siirtää kyseisen saatavan C:lle. Ennen kuin siirrosta on ilmoitettu B:lle, A panttaa 

saatavan  D:lle. Esimerkkitilanteessa  kollisio  muodostuu C:n  ja D:n  oikeuksien  välille:  tar-

kemmin  ottaen  kyse  on  kollisiosta  takautuvassa  sivullissuhteessa47.  Tällaisessa  sivullissuh-

teessa aikajärjestyksessä ensimmäiseen disponointitoimeen oikeutensa perustavaa osapuolta – 

esimerkkitapauksessa C – kutsutaan primukseksi ja jälkimmäiseen disponointitoimeen oikeu-

tensa  perustavaa – esimerkissä D – sekundukseksi.  Kollisiosta  etenevässä  sivullissuhteessa 

                                                
43 Ks.  Havansin  lisäksi esim. Zitting – Rautiala  1982,  s.  78;  Kartio – Tammi-Salminen  2012,  s.  791;  Tammi-
Salminen 2015, s. 207–211. 
44 KK 10:1.1 :n muotovaatimusta pidetään vastaavasti vakiintuneesti pelkästään ohjeellisena. Ks. Taxell 1949, s. 
40; Havansi 1992, s. 98; Tammi-Salminen 2015, s. 201–203; Tuomisto 2015, s. 33. 
45 Ks. esim. Havansi 1992, s. 32; Tepora 2008, s. 106–108. Tapa puhua panttioikeudesta esinekohtaisena on oi-
keuskirjallisuudessa vakiintunut. Kuten edellä alaluvussa 2.3.1 on kuvattu, tarkasti ottaen panttioikeuden kohde 
ei ole esine vaan oikeus. 
46 Ks. esim. Zitting 1951, s. 48; Havansi 1992, s. 64; Kartio 2001, s. 253. 
47 Takautuvan sivullissuhteen kollisiot voidaan jakaa edelleen seuraantokollisioihin – eli  erilaisista  kaksoisdis-
ponoinneista johtuviin kollisioihin – ja velkojakollisioihin, joissa on kysymys esineoikeuden haltijan kollisiosta 
suhteessa edeltäjänsä velkojiin, ks. esim. Kartio – Tammi-Salminen 2012, s. 845. 
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puhutaan esimerkiksi silloin, kun A siirtää saatavan B:lle, mutta A:lla itsellään ei ole oikeutta 

määrätä  saatavasta.  Tällöin  kollisio  muodostuu saatava oikean oikeudenhaltijan X:n  ja siir-

ronsaaja B:n välille. Oikeuskirjallisuudessa kollisiotilanteita kuvataan tavallisesti seuraavalla 

kuviolla, jossa etenevää48 sivullissuhdetta kuvaa jana XAB ja takautuvaa sivullissuhdetta janat 

AC ja AB.49 

X          A     B 

 

 

          C 

Koska kummankin kollision osapuolen oikeutta ei ole mahdollista toteuttaa yhtä aikaa aina-

kaan täysimääräisesti, toisen osapuolen oikeuden on ”voitettava” ja toisen vastaavasti väistyt-

tävä. Kun kollisio ratkaistaan toisen osapuolen hyväksi, hänen katsotaan, esineoikeudessa va-

kiintuneen puhetavan mukaisesti, saavan dynaamista sivullissuojaa50. Takautuvan sivullissuh-

teen kollisiossa primuksen sanotaan saavan vaihdantasuojaa mikäli hänen oikeutensa jää kol-

lisiossa  pysyväksi.  Vaihdantasuoja  on  yksi  dynaamisen  suojan  muoto.  Toisaalta,  jos  sekun-

duksen oikeus pysytetään, hänen sanotaan saavan hyväkseen ekstinktion. Vaihdantasuoja tar-

koittaa siis sitä, että sekunduksen mahdollisuus ekstinktioon suljetaan pois.51 Vaihdantasuojan 

edellytykset vaihtelevat jonkin verran sen mukaan mistä henkilörelaatiosta täsmällisesti ottaen 

on kysymys. Kun primus on saatavan siirronsaaja hän saa vaihdantasuojaa siirtäjän velkojia ja 

vilpittömässä mielessä ollutta myyjän seuraajaa vastaan vasta kun siirrosta on ilmoitettu siir-

tovelalliselle (VKL 31 §) 

                                                
48 Etenevän sivullissuhteen kollisiossa luovutuksensaajan tai pantinsaajan sivullissuojaa (edellä esitetyssä kuvi-
ossa B) oikeaa omistajaa (kuviossa X) vastaan kutsutaan saantosuojaksi, ks. esim. Zitting – Rautiala 1982, s. 9. 
Koska tämä dynaamisen suojan muoto ei ole erityisen relevantti tutkielman aiheen kannalta, ohitan saantosuojan 
käsittelyn tässä yhteydessä maininnalla. 
49 Ks. esim. Zitting 1951, s. 49–51; Zitting – Rautiala 1982, s. 5–6, 329; Zitting 1989, s. 13–14; Havansi 1992, s. 
64–66; Kartio 2001, s. 256–259; Kartio – Tammi-Salminen 2012, s. 843–845. 
50 Esineoikeudessa sivullissuoja jaetaan tavallisesti kahteen alakategoriaan. Staattisella sivullissuojalla tarkoite-
taan  esineoikeuden  haltijan  suojaa  käyttövapautensa  häiritsemistä  vastaan.  Dynaamisella  sivullissuojalla  sitä 
vastoin tarkoitetaan esineoikeuden haltijan suojaa erilaisissa kollisioissa. Nykyinen sivullissuoja-ajattelu perus-
tuu erityisesti Zitting kehittämään teoriaan, ks. Zitting 1951, s. 61–68. 
51 Ks. esim. Zitting 1951, s. 144; Zitting – Rautiala 1982, s. 9; Zitting 1989, s. 50; Kartio – Tammi-Salminen 
2012, s. 844. 
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Pantinsaajan  oikeusaseman  kannalta  on  erityisen  merkityksellistä ensinnäkin se,  kuinka  hän 

primuksena voi turvata asemansa pantinantajan mahdollisten myöhempien disponointien va-

ralta ja saada aina vaihdantasuojaa tällaisiin myöhempiin disponointeihin oikeutensa perusta-

via tahoja vastaan52. Tällaisia tahoja ovat pantatun saatavan myöhempi siirronsaaja tai myö-

hempi pantinsaaja. Voidaan sanoa, että pantinsaajan intressissä on varautua tilanteeseen, jossa 

hän joutuu seuraantokollision osapuoleksi. Toiseksi pantinsaaja haluaa tavallisesti varmistua 

siitä, että hänen oikeutensa on pantinantajan ulosotto- ja konkurssivelkojia sitova. Toisin sa-

noen, hänen intressissään on varmistua siitä, että hän saa velkojasuojaa53 mahdollisissa velko-

jakollisioissa. Pelkkä panttauksen tahdonilmaisullinen elementti ei kuitenkaan riitä edellä ku-

vatun suojan perustamiseen pantinsaajalle: velkoja- ja vaihdantasuojan edellytyksenä on pant-

tauksen julkivarmistus. 

Julkivarmistuksella  tarkoitetaan  Havansin54 mukaan  ”vakuusobjektiin  liittyvää,  julkisuutta 

luovaa lisäaktia”55. Kysymys on siitä, että julkivarmistuksen myötä sivullistahoilla on mahdol-

lista  saada  tieto56 siitä,  että  panttikohdetta  rasittaa  panttioikeus  ja  näin  ollen  sivulliset  eivät 

enää julkivarmistuksen jälkeen voi olla vilpittömässä mielessä suhteessa perustettuun pantti-

oikeuteen57. Julkivarmistuksen tapahduttua panttioikeudesta tulee sivullisia sitova: pantinsaaja 

saa sekä vaihdanta- että velkojasuojaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pantinsaaja saa 

paremman  aseman  verrattuna  pantinantajan muihin  velkojiin  ja  myöhempiin  sopimuskump-

paneihin58. Oikeuskirjallisuudessa julkivarmistuksella on katsottu olevan myös muita funktioi-

ta. Sen avulla voidaan paremmin selvittää panttauksen todellinen ajankohta: juuri julkivarmis-

tuksen  ajankohta  on  ratkaiseva  kun  arvioidaan  pantinsaajan  oikeutta  panttikohteeseen  suh-

teessa yhtäältä pantinantajan  ulosmittaus- ja  konkurssivelkojiin ja  mahdollisiin  myöhempiin 

luovutuksen- tai pantinsaajiin. Julkivarmistusvaatimuksen tavoitteena voidaan edellä esitetyn 

perusteella katsoa olevan siis estää panttikohteen kaksoisdisponointeja ja velkojille haitallisia 

                                                
52 Vaikka käsite vaihdantasuoja nimenomaisesti  viittaa  ainoastaan  suojaan  vaihdannassa,  eli  luovutuksensaajan 
suojaan,  oikeuskirjallisuudessa  puhutaan  vakiintuneesti  myös  pantinsaajan  tai  muun  rajoitetun  esineoikeuden 
haltijan  vaihdantasuojasta,  Kartio – Tammi-Salminen  2012,  s.  865.  Ks.  myös  Kaisto 2006,  s.  59–60.  Zitting 
näyttää  erottavan  pantinsaajan  suojan  pantinantajan  velkojia  ja  seuraajia  vastaan  erilliseksi  mutta  vaihdan-
tasuojaan rinnastettavaksi suojamuodoksi, Zitting 1989, s. 101. 
53 Vaihdantasuojan  käsitteestä  erotetaan  usein  erilliseksi  suojamuodokseen  velkojasuoja,  jolla  tarkoitetaan  esi-
neoikeuden haltijan suojaa takautuvassa sivullissuhteessa edeltäjänsä velkojia vastaan, ks. esim. Kartio – Tam-
mi-Salminen 2012, s. 865; Kaisto – Lohi 2013, s. 192–193. 
54 Havansi on luonut käsitteen julkivarmistus tiettävästi teoksessaan Havansi 1984. Ks. Tuomisto 1991, s. 421; 
Kaisto 2006, s. 59; Tepora – Kaisto – Hakkola 2009, s. 40. 
55 Havansi 1992, s. 66, 139. 
56 Voidaan tosin perustellusti kysyä kuinka hyvin kaikki julkivarmistustavat toteuttavat julkivarmistuksen julki-
suutta luovaa funktiota, ks. esim. denuntiaatiosta Verhagen 2011, s. 195. 
57 Erääksi esineoikeuden keskeiseksi periaatteeksi katsotaan julkisuusperiaate, jonka mukaan sivullisia koskevi-
en oikeusvaikutusten tulee olla sivullisten havaittavissa, ks. Tammi-Salminen 2015, s. 117–123.  
58 Tammi-Salminen 2015, s. 269. 
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toimia  kuten  valeoikeustoimia.  Julkivarmistuksen  on myös katsottu  merkitsevän  pantinanta-

jalle sellaista uhrausta, joka hillitsee harkitsematonta velkaantumista.59 Oikea julkivarmistus-

tapa riippuu panttikohteesta: saatavan panttauksen julkivarmistusta käsitellään esityksen seu-

raavassa alaluvussa. 

2.4 Saatavan panttaus 

VKL 10 §:n mukaan velkakirjan – ja VKL:n laajan analogisen soveltamisalan60 vuoksi myös 

saatavan – panttaukseen sovelletaan  samoja  sääntöjä  kuin  velkakirjan  luovutukseen  ja  siir-

toon. Saatavan ollessa panttikohteena julkivarmistustapana on denuntiaatio: panttaus on pan-

tinantajan  velkojia  sitova  vasta  kun  panttauksesta  on  ilmoitettu siirtovelalliselle  (VKL  31.1 

§).61 Erillisen  panttausilmoituksen  lisäksi  denuntiaatiovaatimuksen  täyttää  myös  esimerkiksi 

pantatun  laskusaatavan siirtovelalliselle  lähetettyyn  laskuun  panttauksesta  tehty  merkintä62. 

Lisäksi  oikeuskäytännön  valossa  näyttää  siltä,  että  panttauksesta  ei  välttämättä  aina  ole  tar-

peellista  tehdä  nimenomaista  ilmoitusta63. Kirjallisuudessa  katsotaan  varsin  vakiintuneesti, 

että denuntiaatio voidaan tehdä vasta kun panttaussopimus on tehty. Tätä voidaan perustella 

esimerkiksi  sillä,  että mikäli  ennakolta  tehty  panttausilmoitus  hyväksyttäisiin,  pantinantaja 

voisi  vielä  denuntiaation  jälkeen  perua  panttauksen  kieltäytymällä  antamasta  panttaustah-

donilmaisua sopimuksessa. Denuntiaatio ei näin ollen olisi edellytetyllä tavalla poistanut pan-

tinantajan määräysvaltaa panttikohteeseen.64 

VKL jättää kuitenkin avoimeksi kysymyksen siitä, milloin denuntiaation on katsottava tapah-

tuneen ja mistä ajanhetkestä lukien sen oikeusvaikutukset astuvat voimaan. Havansin ja Wuo-

lijoen  mukaan  ratkaisevana  on  pidettävä  hetkeä,  jona  panttausilmoitus  on  lähetetty65.  Lähet-

                                                
59 Havansi 1992, s. 141–142. Ks. myös KM 1936:1, s. 82–84. Julkivarmistuksen tavoitteiden käsittelystä kirjalli-
suudessa kootusti ks. esim. Tuomisto 1988, s. 103–107. 
60 Ks. edellä av. 30. 
61 Sekä pantinantaja että pantinsaaja voi tehdä VKL 31 §:n mukaisen denuntiaation. Toisin kuin KK 10:1.2 :n 
mukaan, pantinsaaja voi tehdä VKL:n mukaisen panttausilmoituksen täysin vapaamuotoisesti. 
62 Ks. KKO 1982 II 77. 
63 KKO 1982 II 59 ja KKO 1997:10, joissa kysymys osakekirjattomien osakkeiden panttauksesta ja joissa denun-
tiaation katsottiin tapahtuneen ilman nimenomaista ilmoitusta kohdeyhtiölle. Kummassakin ratkaisussa panttaus-
sitoumuksen pantinantajan puolesta allekirjoittanut henkilö oli myös kohdeyhtiön hallituksen jäsen. Näin ollen 
kohdeyhtiön katsottiin ilman eri ilmoitusta saaneen tiedon panttauksesta ja KKO katsoi denuntiaatioedellytyksen 
täyttyneen. Kirjallisuudessa nimenomaista panttausilmoitusta ovat edellyttäneet ainakin Taxell 1949, s. 74; Te-
pora 1987, s. 429; Tepora – Takki 1994, s. 75. 
64 Tepora 2013, s. 287; Tuomisto 2015, s. 71–72. 
65 Havansi 1996, s. 202, joka edellyttää, että ilmoituksen lähetyshetki, sisältö ja osoite, johon ilmoitus on lähetet-
ty ovat todennattavissa. Vrt. Havansi 1992, s. 150; Wuolijoki DL 2004, s. 232 av. 19, jonka mukaan oikeusvai-
kutusten alkamisen sitominen lähettämishetkeen edellyttää, että kyseinen hetki on todennettavissa. 
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tämishetken pitäminen tässä suhteessa merkityksellisenä on erityisesti siitä syystä, että sivul-

linen ei vielä tuolloin voi saada siirtovelalliselta tietoa panttauksesta66. Kirjallisuuden vallitse-

vana kantana näyttääkin olevan, että panttausilmoituksen oikeusvaikutukset alkavat, kun siir-

tovelallinen vastaanottaa ilmoituksen. Merkitystä sitä vastoin ei näytetä annettavan sille, onko 

siirtovelallinen ottanut selon ilmoituksen sisällöstä.67 Suhteessa pantinantajan ulosmittausvel-

kojiin ratkaisevaa  on,  että  denuntiaatio  on  tehty  ennen  ulosottomiehen  päätöstä  saatavan 

ulosmittauksesta (UK 4:37). Saman lainkohdan nojalla sivullinen – eli esimerkiksi myöhempi 

pantinsaaja – tosin voi saada vilpittömän mielen suojaa ”niin kuin erikseen säädetään”. Laista 

tai esitöistä ei käy ilmi, millä edellytyksillä suojaa olisi mahdollista saada – tai edes, tuleeko 

suoja kysymykseen saatavan panttauksen kohdalla. Tuomisto katsoo, että pantinantajan ulos-

mittausvelkojan ja myöhemmän pantinsaajan kollisiota on tarkasteltava VKL 31.2 §:n edelly-

tysten valossa. Tällöin myöhempi pantinsaaja voisi saada suojaa mikäli denuntiaatio on tehty 

ennen kuin ulosmittauksesta on ilmoitettu saatavan siirtovelalliselle.68 

Vastaavasti pantinantajan konkurssivelkojiin nähden panttaus on sitova silloin, kun denunti-

aatio  tehdään  ennen  kuin  pantinantaja  tuomioistuimen  päätöksellä  asetetaan  konkurssiin 

(KonkL  3:1  ja  1:4).  Myöhempi  pantinsaaja  voi  saada  vilpittömän  mielen  suojaa  suhteessa 

pantinantajan  konkurssivelkojiin  siinä  tapauksessa,  että konkurssivelallinen ”on  tehnyt  oike-

ustoimen69 ennen kuin konkurssin alkamisesta oli kuulutettu eikä toinen osapuoli tiennyt eikä 

hänen pitänytkään tietää” konkurssivelallisen määräysvallan puutteesta. Pantinsaajan suoja on 

kuitenkin  rajoitettu:  konkurssipesä  voi  halutessaan  vaatia  omaisuuden  palauttamista  tai  kiel-

täytyä sen luovuttamisesta. Tällöin pantinsaajalle on kuitenkin korvattava suorittamansa vas-

tike ja tarpeelliset kustannukset (KonkL 3:2.1).70 

Paitsi suhteessa pantinantajan ulosmittaus- ja konkurssivelkojiin, denuntiaatiolla on merkitys-

tä  myös  muissa  takautuvan  sivullissuhteen  kollisioissa. Seuraantokollisioissa primus  saa 

                                                
66 Tuomisto 2015, s. 108. 
67 Tepora 1987, s. 430; Kaisto LM 1994, s. 478 av. 13; Tepora – Takki 1994, s. 78; Tepora – Kaisto – Hakkola 
2009, s. 41; Jokela – Kartio – Ojanen 2010, s. 489; Tuomisto 2015, s. 107–109. Vrt. Taxell 1949, s. 74, erityises-
ti  av. 3.  Tarkasti  ottaen  Taxellin  kanta  näyttää  sijoittuvan  tietyllä  tavalla  vastaanottohetkeä  ja  selonottohetkeä 
ratkaisevana pitävien kantojen väliin. Hänen mukaansa vastaanottohetki luo olettaman siitä, että siirtovelallinen 
on  ottanut  selon  ilmoituksesta  pian  sen  jälkeen.  Tämä  olettama  voitaisiin  kuitenkin  Taxellin  mukaan  kumota 
vastanäytöllä. 
68 Tuomisto 2015, s. 54. 
69 Kirjallisuudessa on katsottu, että myös julkivarmistuksen on täytynyt tapahtua ennen kuulutusta, ks. Tuomisto 
2007b, s. 44–45; Könkkölä – Linna 2013, s. 159–160; Tuomisto 2015, s. 55. Vrt. Havansi BLF 2005, s. 242–
243; Koulu 2009, s. 158. 
70 Konkurssipesän tietynlaisen lunastusoikeuden tarkoituksena on varmistaa, että omaisuus jää pesään esimerkik-
si tilanteissa, joissa realisaatio vaikeutuisi tai jos omaisuus on tarpeellinen esimerkiksi liiketoiminnan jatkami-
seksi, ks. HE 26/2003 vp, s. 48. 
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vaihdantasuojaa lukuun ottamatta tilanteita, joissa jälkimmäisestä disponoinnista on ensin il-

moitettu siirtovelalliselle, ja  sekundus  oli  ilmoituksen  hetkellä perustellussa vilpittömässä 

mielessä (VKL 31.2 §). Turvatakseen oikeutensa kaikkiin sivullistahoihin nähden pantinsaa-

jan  intressissä  on  siis varmistua,  että  denuntiaatio  tapahtuu  mahdollisimman  aikaisessa  vai-

heessa.  

Vaikka denuntiaatiolla on edellä esitetyn perusteella ratkaiseva merkitys panttioikeuden sivul-

lissitovuuden kannalta, panttausilmoituksen sisällöstä ei ole säännöksiä VKL:ssa sen enempää 

kuin  muuallakaan  lainsäädännössämme. KKO on  kuitenkin  ratkaisussaan  2005:131  luetellut 

nimenomaan saatavan panttausilmoitukselle asetettavia edellytyksiä. Kyseisen ratkaisun mu-

kaan  panttausilmoituksen  ajankohta  on  oltava  todennettavissa,  siitä  on  käytävä  ilmi  pantti-

kohde, pantinsaaja, ja se, että kyseessä on nimenomaan panttaus. Viimeksi mainitun kriteerin 

osalta muun  muassa  Tuomisto  edustaa  kantaa,  jonka  mukaan  panttausilmoituksessa  voidaan 

viitata panttauksen ohella myös esimerkiksi luovutukseen: olennaista hänen mukaansa on se, 

että ilmoituksesta käy ilmi määräämistoimen peruuttamattomuus.71 Tällainen tulkinta on joh-

donmukainen otettaessa huomioon kirjallisuuden vallitseva kanta, jonka mukaan julkivarmis-

tusvaatimuksen  näkökulmasta  ratkaisevaa  on,  että  pantinantajan  määräysvalta  panttikohtee-

seen lakkaa72. 

KKO:n  ratkaisun  mukaan  panttausilmoituksesta  on  käytävä  ilmi myös pantinsaaja.  Tepora 

katsoo,  että pantinsaajan nimi on  ilmaistava  ilmoituksessa.  Hänen  mukaansa  ei  ole  riittävää 

ilmoittaa esimerkiksi useampia vaihtoehtoisia pantinsaajia.73 Korkeimman oikeuden ratkaisus-

sa asetettu vaatimus panttikohteen yksilöinnistä ei Tuomiston mukaan edellytä sitä, että pan-

tattavan saatavan määrä tai että edes sen enimmäismäärä olisi mainittu. Teporan mukaan saa-

tavan  määrän  yksilöinti  olisi  tarpeellinen  ainoastaan  siinä  tapauksessa, että saatavaa  ei  ole 

pantattu kokonaan. Sekä Teporan että Tuomiston mukaan vaatimus pantattavan saatavan yksi-

löinnistä näyttää olevan merkityksellinen erityisesti suhteessa siirtovelalliseen: tämän on voi-

                                                
71 Esimerkiksi  pelkkä  osoitus  maksaa  saatava  pantinsaajalle  ei  siis  riitä.  Tepora  1987,  s.  429; Tepora  2013, 
s. 287;  Tuomisto  2015,  s.  64–65,  jonka  mukaan  factoring-järjestelyiden  panttausilmoituksissa  viitataan  tavalli-
sesti vain saatavan siirtoon. Tähän voi olla syynä se, että pantinantaja saattaa haluta salata factoring-järjestelyn 
käyttämisen, koska järjestely koetaan usein taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten rahoitusmuodoksi, ks. 
Hakkola DL 2007, s. 825 av. 8. 
72 Ks. aiempana alaluku 2.3.2. 
73 Tepora 1987, s. 429; Tepora 2013, s. 287. Ks. myös Tepora – Takki 1994, s. 76, joka tosin näyttää kytkevän 
vaatimuksen pantinsaajan nimestä erityisesti pantinsaajan ja siirtovelallisen suhteeseen. Ilmoituksessa tulisi hei-
dän  mukaansa  selvästi  todeta  se  taho,  jolle  siirtovelallinen  voi  tehdä  suorituksen  vapauttavin  vaikutuksin.  Vrt. 
Tuomisto 2015, s. 67, jonka mukaan pantinantajan määräysvallan poistamisen näkökulmasta useamman vaihto-
ehtoisen  pantinsaajan  ilmoittaminen  panttausilmoituksessa  tulisi  olla  sallittua.  Hän  viittaa  myös  ruotsalaisessa 
kirjallisuudessa esitettyyn kantaan, jonka mukaan panttausilmoituksessa olisi mahdollista ilmoittaa pantinsaajak-
si tietyn juoksevan velkakirjan haltija. Ks. Lennander JT 1991/92, s. 534-535. 
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tava  tietää, mihin  saatavaan  panttausilmoitus  liittyy, jotta  hänen  olisi  mahdollista  toimia  il-

moituksen edellyttämällä tavalla.74 Näin ollen kyseistä edellytystä on pidettävä merkitykselli-

senä myös sivullisten oikeuksien kannalta: pantinantajan määräysvalta saatavaan ei ole voinut 

päättyä  julkivarmistuksen  tavoitteiden  edellyttämällä  tavalla, mikäli siirtovelallinen  jää  epä-

tietoiseksi siitä, minkä saatavan pantinantaja on pantannut75. 

Ilmoituksen ajankohdan todennettavuutta koskeva vaatimus on tärkeä erityisesti pantinsaajan 

etuoikeuden määrittämisessä suhteessa pantinantajan seuraajiin ja velkojiin. Koska tavallisesti 

ilmoituksen vastaanottamisen ajankohdan katsotaan olevan ratkaiseva, näyttää siltä, että juuri 

tämän  ajankohdan  tulisi  oikeuskäytännön  valossa  olla todennettavissa.  Tällainen  todennetta-

vuus on mahdollista saavuttaa ainakin siten, että panttausilmoitus toimitetaan postitse saanti-

todistuksella tai haastemiehen välityksellä76. Toisaalta Tuomisto katsoo, että kyseiselle toden-

nettavuudelle ei voida asettaa yksityiskohtaisia vaatimuksia77. 

Sivullissuhteiden lisäksi denuntiaatiolla on merkitystä myös suhteessa siirtovelalliseen78. Tar-

kemmin ottaen velalliseen  kytkeytyvät  oikeusvaikutukset  eivät  VKL:n  sanamuodon  mukaan 

liity denuntiaatioon sinänsä, vaan siihen, tiesikö siirtovelallinen tai olisiko hänen pitänyt tietää 

panttauksesta. Kun saatava pantataan, siirtovelallisella ei välttämättä ole tietoa pantinantajan 

(eli saatavan velkojan) ja pantinsaajan sopimuksen sisällöstä. Tämä voi johtaa siihen, että siir-

tovelallinen  tekee  suorituksen  sellaiselle  taholle,  jolla ei  ole  oikeutta  suorituksen  saamiseen. 

Ilman erillistä sääntelyä siirtovelallisella olisi suorituksen tehdessään jatkuva riski siitä, ettei 

hän tee suoritusta oikealle velkojalle ja siten joutuisi tekemään suorituksen uudestaan oikealle 

velkojalle.  Siirtovelallisen  selonottovelvollisuutta  pienennetään  antamalla hänelle mahdolli-

suus maksusuojaan: tämä tarkoittaa sitä, että niin kauan kun siirtovelallinen on perustellussa 

vilpittömässä  mielessä  suhteessa  panttaukseen,  hän  voi vapauttavin  vaikutuksin tehdä  suori-

tuksen pantinantajalle (VKL 29 §). Käytännössä kyse on siitä, että siirtovelallinen voi joissa-

                                                
74 Tepora 1987, s. 429–430; Tepora – Takki 1994, s. 76–77; Tuomisto 2015, s. 67–68. 
75 Toisaalta, koska siirtovelallisen mahdollisuus saada maksusuojaa kytkeytyy tämän perusteltuun vilpittömään 
mieleen,  lienee  katsottava,  että  epämääräinenkin  panttausilmoitus  sulkee  pois  siirtovelallisen  mahdollisuuden 
maksusuojaan. Ks. siirtovelallisen maksusuojasta jäljempänä. 
76 Tepora – Takki 1994, s. 78. 
77 Tuomisto 2015, s. 108–109. 
78 Toisaalta on niin, että koska saatavan siirrosta tai panttauksesta sovitaan yksinomaan pantinantajan – eli saata-
van velkojan – ja pantinsaajan välillä, siirtovelallinen on kyseiseen järjestelyyn nähden sivullinen. Perinteisesti 
denuntiaation vaikutukset suhteessa siirtovelalliseen käsitellään velvoiteoikeuden piirissä esineoikeuden sijaan, 
koska  kyse  on  perimmältään  siirtovelallisen  ja  velkojan  välisen  saamisen  sisällöstä,  ks.  Kartio – Tammi-
Salminen 2012, s. 721. Ks. myös Juutilainen 2007, s. 152, jonka mukaan siirtovelallista ei ole syytä pitää sivulli-
sena siitä syystä, että tämä ei järjestelyä kokonaisuudessa tarkasteltaessa ulkopuolinen. 
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kin tapauksissa tehdä suorituksen henkilölle, joka ei ole oikea velkoja mutta näyttää sellaisel-

ta79.  

Toisaalta jos siirtovelallinen  saa  tiedon  panttauksesta,  joka  myöhemmin  osoittautuu  jollain 

perusteella pätemättömäksi, hän voi tehdä vapauttavin vaikutuksin suorituksen pantinsaajalle 

ollessaan  perustellussa  vilpittömässä  mielessä  suhteessa  kyseiseen  pätemättömyysperustee-

seen  (VKL  30  §). Kyseinen lainkohta  soveltuu  siinä  tapauksessa,  että  velkakirjan  siirto – ja 

siten  myös  panttaus (VKL  10  §) – on tehty  kirjallisesti. Säännöksen  soveltaminen  näyttää 

edellyttävän sitä, että siirrosta on siirtäjän allekirjoituksin tehty siirtomerkintä velkakirjaan tai 

että siirtäjä on allekirjoittanut erillisen siirrosta tehdyn asiakirjan. Toisaalta Hakulinen on kat-

sonut, että siirtovelallinen saa maksusuojaa saman lainkohdan nojalla myös silloin, kun siirtä-

jä on suullisesti ilmoittanut siirrosta siirtovelalliselle.80 Siirtovelallisen ei ole mahdollista saa-

da maksusuojaa silloin, kun luovutus oli väärennetty tai mikäli pätemättömyys johtui VKL 17 

§:ssä81 tarkoitetuista seikoista (VKL 30 §). 

2.5 Saatavan panttaukseen liittyviä erityiskysymyksiä 

2.5.1 Kuittaus 

Eräs saatavien vakuuskäyttöön liittyvä erityinen ongelma on, millä edellytyksillä Siirtovelal-

linen voi käyttää pantinantajalta olevaa vastasaatavaansa kuittaukseen82. Tavallisten velkakir-

jojen  ja  saatavien  osalta  asiasta  säädetään  VKL  28  §:ssä,  jonka  mukaan siirtovelallinen  voi 

                                                
79 Ks.  Kaisto  2001,  s.  678;  Aurejärvi – Hemmo 2004,  s.  131–132.  Velvoiteoikeudessa  vakiintuneesti  edellyte-
tään, että suorituksen on täytettävä tietyt edellytykset jotta sitä voitaisiin pitää oikeana suorituksena. Tavallisesti 
yhdeksi  näistä  edellytyksistä  luetaan,  että  suorituksen  vastaanottaja  on  oikea,  ks.  esim.  Aurejärvi – Hemmo 
2007, s. 83; Norros 2012, s. 201–203, 236–238; Kaisto – Lohi 2013, s. 216–220. Siirtovelallisen maksusuoja on 
poikkeus tähän edellytykseen, koska hän voi tehdä vapauttavin vaikutuksin suorituksen myös muulle kuin oike-
alle velkojalle. Tilanne voidaan mieltää myös siten, että tällaisella oikeaa velkojaa muistuttavalla taholla on pas-
siivilegitimaatio,  mutta  ei  aineellista  legitimaatiota,  Kaisto  LM  1994,  s.  475–476.  Voidaan  puhua  myös  legiti-
moidusta velkojasta ja oikeasta velkojasta, ks. Saarnilehto 2012, s. 193. 
80 Hakulinen 1965a, s. 177–179; Norros 2012, s. 239. Ks. myös Kaisto 2001, s. 684–686, 699–700. Ratkaisevana 
näytetään pitävän sitä, että ilmoituksen siirtovelalliselle antaa nimenomaan siirtäjä tai että siirtäjän hyväksyntä 
siirrolle käy jollain tavalla asiakirjoista ilmi. 
81 Lainkohdassa viitataan väärennyksen lisäksi siihen, että siirron on merkinnyt ”joku, jolta on siihen puuttunut 
laillinen oikeutus, taikka että se on pätemätön varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (228/29) 28 
§:ssä mainitun pakon takia tahi holhottavan tai sieluntoiminnaltaan häiriintyneen henkilön antamana”. VKL:n 17 
§:ssä tarkoitettuja OikTL:n mukaisia väitteitä kutsutaan ehdottomiksi tai vahvoiksi väitteiksi, ks. esim. Hakuli-
nen 1965a, s. 136–137; Norros 2012, s. 235–236. Näiden seikkojen osalta siirtovelallisen selonottovelvollisuus 
on rajoittamaton, Kaisto LM 1994, s. 481, 483–484. 
82 Tässä yhteydessä en kiinnitä huomiota kuittauksen yleisiin edellytyksiin, joiden on myös täytyttävä, jotta kuit-
taus olisi mahdollinen. Näistä edellytyksistä ks. esim. Norros 2012, s. 282–300; Kaisto – Lohi 2013, s. 233–234. 
Ks. myös Halila 1961, s. 33–105. 
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kuitata pantinantajalta olevaa saatavaansa, jos hän on hankkinut vastasaatavansa ennen kuin 

sai tiedon panttauksesta. Kuittaus estyy, jos vastasaatava erääntyy myöhemmin kuin pantattu 

saatava ja sen jälkeen kun siirtovelallinen sai tiedon panttauksesta83. Jos vastasaatava erääntyy 

vasta  näiden  ajanhetkien  jälkeen, siirtovelallisen  ei  voida  katsoa  voivan  luottaa  siihen,  että 

hänen olisi mahdollista vapautua maksuvelvollisuudestaan kuittaamalla. Lisäksi siirtovelalli-

nen  voisi  jopa  viivytellä  maksuaan  kuittauksen  mahdollistamiseksi.84 Säännöksessä  tiedon 

saamiseksi riittää, että siirtovelallisella oli riittävästi aihetta olettaa85 panttauksen tapahtuneen. 

Oma kysymyksensä on, mitä on pidettävä VKL 28 §:ssä tarkoitettuna saatavan hankkimisena. 

Vallitseva kanta kirjallisuudessa vaikuttaa olevan, että ratkaisevana pidetään ajankohtaa, jol-

loin  vastasaatavan  perusteena  oleva  sopimus  tehtiin. Vahingonkorvaussaatavan  osalta taas 

vahingon  tapahtumishetki  on relevantti.86 Sopimusrikkomukseen  perustuvan  korvauksen  ei 

KKO:n  ratkaisun  1998:102  mukaisesti  katsottane  hankitun  vielä  sopimuksen  tekohetkellä, 

vaan ilmeisesti vasta kun purkuperuste syntyy87. Tapauksissa, joissa siirtovelallisella on reg-

ressisaatava pantinantajalta, kuittauksen kannalta ratkaiseva on takauksen antamisen ajankoh-

ta88. 

VKL  28  §:n  mukaiset  kuittausoikeuden  rajoitukset  eivät  koske  niin  kutsuttuja  konneksiteet-

tisaatavia.  Tällä  tarkoitetaan tilannetta,  jossa  pantattu  saatava  ja siirtovelallisen  vastasaatava 

johtuvat  samasta oikeussuhteesta. Poikkeusta ilmentää  oikeuskirjallisuuden  kannanottojen89 

lisäksi myös edellä mainittu ratkaisu KKO 1998:102. 

Urakoitsija U:n ja A:n välillä oli urakkasopimus, jonka mukaiset saatavansa U oli siirtänyt B:lle. Siir-

rosta ilmoitettiin A:lle. Tämän jälkeen A purki sopimuksen, minkä vuoksi tälle syntyi urakkasopimuk-

sen loppuunsaattamisesta  johtuva saatava U:n konkurssipesältä. Kun B velkoi U:n tälle siirtämää saa-

                                                
83 Ks.  säädöksen  poikkeavasta  tulkinnasta  Hakulinen  1965a,  s.  172–173,  jonka  mukaan  säädöstä  tulisi tulkita 
vastoin sen sanamuotoa siten, että kuittaus on sallittava silloin siirtovelallisen vastasaatava on erääntynyt pantin-
saajan ryhtyessä perimään saatavaansa. Vrt. Tuomisto 2015, s. 212. 
84 Ks. esim. KM 1936:1 s. 80–81; Tepora – Takki 1994, s. 98–99; Tuomisto 2015, s. 212. 
85 Vaatimus  perustellusta  vilpittömästä  mielestä  on  VKL  28  §:ssä  ilmaistu  poikkeavalla  tavalla  ”oli  riittävästi 
aihetta  olettaa”.  Tästä  poikkeavasta  muotoilusta  Hakulinen  on  päätellyt,  että  kynnys  siirtovelallisen  vilpillisen 
mielen syntymiseen on erityisen matala, Hakulinen 1965a, s. 171 av. 1. Ks. myös Halila 1961, s. 44; Tepora – 
Takki  1994,  s.  96,  jotka  niinikään  katsovat  siirtovelallisen  selonottovelvollisuuden  poikkeavan  tavanomaisesta 
siirtovelallisen kannalta ankarampaan suuntaan. Niin Hakulisen, Halilan kuin Teporan ja Takinkaan perusteluista 
ei käy ilmi, miksi he katsovat poikkeavan sanamuodon ilmentävän nimenomaan tavanomaista ankarampaa siir-
tovelallisen  selonottovelvollisuutta.  Vrt.  Tuomisto  2015,  s.  212.  Toisaalta  voidaan  kysyä  onko  ”tavanomaista” 
selonottovelvollisuutta  edes  olemassa  koska  velvollisuuden  sisältö  määritetään  käytännössä  tyyppitilanteittain, 
ks. Kaisto Oikeus 1995, s. 88. 
86 Ks. esim. Tepora – Takki 1994, s. 97–98. 
87 Ks. ratkaisusta esim. Tuomisto 2015, s. 214–215. 
88 KM 1936:1, s. 80–81; Hakulinen 1965a, s. 171. 
89 Halila 1961, s. 46; Hakulinen 1965a, s. 171, 212; Tepora – Takki 1994, s. 98–99. 
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tavaa A:lta, A vetosi oikeuteensa kuitata B:n velkomat saatavat vastasaatavallaan U:n konkurssipesältä. 

Kuittausvaatimus hyväksyttiin. 

Kysymys  saatavan  panttaukseen  liittyvästä  kuittauksesta  voi  aktualisoitua  esimerkiksi  facto-

ring-järjestelyn yhteydessä. Erityinen kuittaukseen liittyvä ongelma syntyy myös pantinanta-

jan pantatessa pankkitilinsä. Velvoiteoikeudellisesta näkökulmasta pankkitiliä pidetään taval-

lisesti  tilinhaltijan  saatavana  tilinpitäjäpankilta90.  Pantinsaajan  näkökulmasta voi  olla ongel-

mallista, jos tilinpitäjäpankki kuittaa pantinantajalta olevan saatavansa pantatulla pankkitilillä 

olevilla  varoilla.  Pankin  kuittausoikeutta  rajoitetaankin  erityissäännöksin.  LLL  15:10.1  :n 

mukaan talletuspankki ei voi kuitata yksityishenkilön tililtä varoja, joita ei lain mukaan voida 

ulosmitata. KonkL  6:5  taas  kieltää  luottolaitosta  kuittaamasta velallisen  konkurssissa saata-

vaansa varoilla, jotka konkurssin alkaessa olivat velallisen sellaisella kyseisessä luottolaitok-

sessa olevalla tilillä, jota tiliehtojen mukaan on mahdollista käyttää maksuliikenteen hoitami-

seen. Koska säännös sanamuotonsa mukaisesti koskee ainoastaan tilejä, joita ”voidaan tilieh-

tojen mukaan käyttää maksuliikenteen hoitamiseen”, pankki voi käyttää kuittaukseen esimer-

kiksi sijoitustilillä olevia varoja91. Turvatakseen oikeutensa pantatun pankkitilin pantinsaajan 

onkin  edellytettävä  tilinhoitajapankilta  kuittaamattomuussitoumusta,  jolla  pankki  sitoutuu 

olemaan käyttämättä tilin varoja kuittaukseen92. 

Luottolaitoksia  koskevien  kuittausrajoitusten  vuoksi on  aiheellista  kysyä, onko  pankkitili 

mahdollista  pantata  sille  pankille,  jossa  kyseinen  tili  on.  Tilanne  on  erikoislaatuinen,  koska 

tili,  joka  on  tilinhaltijan  saatava  tilinpitäjäpankilta,  on  vakuutena  tilinpitäjäpankin  saatavalle 

tilinhaltijalta:  panttikohteena  on  tilinpitäjäpankin  suoritus,  joka  pantataan  tilinpitäjäpankille 

itselleen.  Oikeuskäytännössä  pankkitilin  panttausta  tilinpitäjäpankille  on  käsitelty  ainakin 

korkeimman  oikeuden  ratkaisussa  2005:131,  josta  tosin  näyttää  olevan  vaikea tehdä yleisiä 

johtopäätöksiä tällaisen panttauksen edellytyksistä. Ratkaisussa A oli pantannut pankille nah-

kojen  myynnistä  saatuja  suorituksia  varten  perustetun  pankkitilin.  Järjestelyn  tarkoituksena 

oli saattaa nahkojen myynnistä tulevat suoritukset vakuudeksi pankin hyväksi. Pantinsaaja oli 

tilinpitäjäpankki. Kyseisessä  ratkaisussa  korkein  oikeus  katsoi  ”ettei  pankkitilillä  ainakaan 

näissä  olosuhteissa  voi  olla  itsenäistä  asemaa  vakuutena  tilinpitäjänä  olevan  pankin  hyväk-

si”93. Oikeuskirjallisuudessa vakiintuneena voidaan pitää kantaa, jonka mukaan tilin panttaus 

tilinpitäjäpankille  on  mahdollista.  Julkivarmistuksena  on  kuitenkin  tällöin  denuntiaation  si-

                                                
90 Ks. esim. Havansi 1992, s. 79. Pankkirahasta ja –tilistä ks. tarkemmin esim. Koulu OTJP 1991, s. 206–209; 
Majuri 2005, s. 109–117. 
91 HE 26/2003 vp, s. 83. 
92 Tepora – Kaisto – Hakkola 2009, s. 50. 
93 Ratkaisun kohta 35. 



 

 

22 

jaan kirjaus pankin tietojärjestelmiin.94 Lisäksi on ilmeisesti huolehdittava siitä, että tilinhalti-

jan oikeutta käyttää tiliä rajoitetaan jossain määrin95. 

2.5.2 Ansaitsemattoman saatavan panttaus 

Ansaitsemattoman saatavan panttaukseen liittyviä erityisongelmia voidaan helpoimmin lähes-

tyä seuraavan esimerkin avulla. 

A ja B sopivat, että B suorittaa urakan, josta vastineeksi A sitoutuu rahasuoritukseen B:lle. He sopivat, 

että urakka on valmis kuukauden kuluttua edellä mainitusta sopimuksesta, ja että tällöin A tekee sovitun 

rahasuorituksen. Seuraavana päivänä sopimuksen tekemisestä, B panttaa – asianmukaisin julkivarmis-

tustoimin – A:lta olevan saatavansa C:lle. Viikon kuluttua panttauksesta, B asetetaan konkurssiin ura-

kan ollessa yhä kesken.96 

Saatavan ansaitsemattomuudella tarkoitetaan yllä olevan esimerkin valossa sitä, että B ei ura-

kan ollessa vielä kesken ole tehnyt sopimuksen mukaista vastasuoritustaan, eli urakkaa, A:lle 

– B  ei ole  vielä  ”ansainnut”  urakkasaatavaa. Vanhemmassa  oikeuskirjallisuudessa  ansaitse-

mattoman  saatavan  panttausta  koskeva  keskustelu  on  lähtenyt  kysymyksestä, voidaanko  täl-

laisen  saatavan  panttausta  koskeva  denuntiaatio  tehdä  ennen  panttikohteen  ansaintaa. Nyky-

ään  kirjallisuuden  vallitseva  kanta  on,  että denuntiaatio voidaan  suorittaa  myös  tällaisen  an-

saitsemattoman saatavan osalta.97 Tästä erillinen kysymyksensä kuitenkin on, milloin denunti-

aation  oikeusvaikutukset  tällaisessa  tilanteessa  alkavat,  eli  milloin panttaus  tulee  sitovaksi 

suhteessa  pantinantajan  velkojiin98.  Kirjallisuudessa  vallitsevana voidaan pitää  kantaa,  jonka 

                                                
94 Wuolijoki LM 2006, s. 465–466, jonka mukaan ratkaisusta KKO 2005:131 on ennemminkin pääteltävissä, että 
pankkitilin panttaaminen tilinpitäjäpankin hyväksi ei ole kategorisesti mahdotonta. Ks myös Tepora – Kaisto – 
Hakkola 2009, s. 50–51; Wuolijoki – Hemmo 2013, s. 525. 
95 Tuomisto DL 2005, s. 859–862; Wuolijoki – Hemmo 2013, s. 525–526. Epäselvää näyttää kuitenkin olevan 
se, millaisia rajoitusten on oltava, jotta panttaus olisi tehokas. KonkL:n esitöissä viitataan ”asianmukaisiin” rajoi-
tuksiin, ks. HE 26/2003 vp, s. 83. 
96 Vastaavasta esimerkistä ks. esim. Kaisto 2001, s. 598; Tepora – Kaisto – Hakkola, s. 225. 
97 Tepora – Kaisto – Hakkola 2009, s. 225. Vrt. vanhemmasta kirjallisuudesta Koulu 1984, s. 180–182; Tepora 
1987, s. 431–432, jotka suhtautuivat denuntiaation tekemiseen ennen saatavan ansaintaa kielteisesti, koska saa-
tava tulee ulosmittauskelpoiseksi vasta kun se on ansaittu, ks. myös Havansi 1992, s. 158–159, joka suhtautuu 
vähintään epäilevästi velkojia sitovaan denuntiaatioon ennen saatavan ansaitsemista erityisesti koska ”ansaitse-
maton – – saaminen ei näet liene yleensä ulosmitattavissa”. Sittemmin ulosottolainsäädäntöön on otettu nimen-
omainen säännös, jonka mukaan saatava voidaan ulosmitata ennen kuin velallisella on lopullinen saamisoikeus 
(UK  4:8.2).  Säännöksen  esitöiden  mukaan  saamisoikeuden  lopullisuudella  viitataan  nimenomaan  saatavan  an-
saintaan,  ks.  HE  13/2005  vp,  s.  43–44. Etukäteen tehtävän denuntiaation sivullissitovuutta tosin puolustivat jo 
säännöstä edeltävässä kirjallisuudessa esim. Tepora – Takki 1994, s. 53–54; Kaisto LM 1996, s. 1252;  Tammi 
LM 1996, s. 109. 
98 Näin ollen mahdollisuus suorittaa denuntiaatio ennen saatavan ansaintaa tarkoittaa  ensi  sijassa  sitä,  ettei  de-
nuntiaatiota tarvitse myöhemmin suorittaa uudestaan, ja että panttaus tulee pantinantajan velkojia sitovaksi sa-
malla hetkellä kun saatava katsotaan ansaituksi, ks. esim. Tuomisto 2007a, s. 425. Lisäksi denuntiaatiolla voi-
daan katsoa suojaavan pantinsaajaa mahdollisissa seuraantokollisioissa, ks. esim. Tammi-Salminen 2015, s. 275. 
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mukaan  panttaus  sitoo  pantinantajan  velkojia  vasta  kun  pantinantaja  on  itse  täyttänyt  suori-

tusvelvollisuutensa:  tästä  sitovuuden  edellytyksestä  käytetään  nimitystä ansaintavaatimus99. 

Yllä kuvatussa esimerkissä pantinantajan suoritusvelvoite tarkoittaa B:n suorittamaa urakkaa.  

Ansaintavaatimusta on käsitelty suhteellisen monessa KKO:n ratkaisussa100. Monet näistä ta-

pauksista  liittyvät kuitenkin  panttikohteen  tuoton  panttauksen erityispiirteisiin.  Tuomiston 

mukaan  kymmenen  vuotta  sitten  annettu  korkeimman  oikeuden  ratkaisu  KKO  2005:131  on 

selkeyttänyt  ansaintavaatimuksen  edellytyksiä  erityisen  paljon101. Saatavien  ansaitsemisen 

osalta seuraavat tosiseikat ja KKO:n perustelut ovat relevantteja. 

A ja T olivat tehneet nahkatoimituksia koskevan toimitussopimuksen. Sopimuksen mukaan A toimittaa 

T:lle tietyn määrän nahkoja, jotka T lajittelee ja myy A:n lukuun. Nahkojen myynti tapahtuu siten, että 

T toimittaa nahat edelleen huutokauppayhtiölle, joka huutokauppaa nahat ostajille. Osana sopimusta A 

oli  pantannut  T:lle  sekä  toimitetut  nahat  että  nahkojen  myynnistä  syntyvät  saatavat.  A:n  ja  T:n  sopi-

muksesta erillisenä järjestelynä A oli perustanut tietylle pankille ja eräälle omaisuudenhoitoyhtiölle jäl-

kipanttioikeuden edellä mainittuihin nahkoihin ja saataviin. Kun A joutui konkurssiin, kysymys oli sii-

tä, milloin A:n oli katsottava ansainneen kyseisen pantatun saatavan. KKO:n mukaan pelkästään se, että 

A oli täyttänyt omat toimitussopimuksen mukaiset velvoitteensa – eli toimittanut nahat T:lle – ei vielä 

riittänyt  saatavan  ansaintaan.  Tämä  johtuu  siitä,  että  sopimuksen  mukaisesti  T:n  tuli  myydä  nahat  ni-

menomaan A:n lukuun. Riittävää ei korkeimman oikeuden mukaan ollut vielä sekään, että T oli toimit-

tanut nahat edelleen huutokauppayhtiölle. KKO katsoi, että A:lle syntyy siis saatava T:ltä vasta sitten 

kun nahat on myyty huutokauppaostajille. Näin ollen panttioikeus olisi ollut sivullisia sitova ainoastaan 

siinä tapauksessa että nahat olisi myyty ennen A:n konkurssin alkamista.102 

Edellä  selostettu  ratkaisu  näyttää  viittaavan  siihen,  että  sivullisia  sitova  panttioikeus  syntyy 

vasta sitten, kun  saatava  syntyy  pantinantajan  velkojia  sitovasti. KKO katsoi,  että nahkojen 

myyntisaatavat eivät olleet tulleet ansaituiksi, vaikka A oli täyttänyt kyseisten nahkojen osalta 

toimitussopimuksen mukaiset velvoitteensa – eli toimittanut nahat T:lle. Koska T myi nahat 

A:n lukuun, nahat kuuluivat myyntiin saakka A:n konkurssipesään. Konkurssipesä olisi halu-

tessaan voinut perua toimeksiantosopimuksen ja myydä nahat muulla tavalla, minkä seurauk-

sena panttikohde olisi jäänyt syntymättä103. Tuomisto katsoo, että tällainen tulkinta on perus-

telluin myös panttioikeuden tavoitteiden näkökulmasta. Vakuusoikeuksien tarkoitus on paran-

                                                
99 Tuomisto 2007a, s. 423–424. Myös ansaintaperiaate, ks. esim. Tepora – Takki 1994, s. 56.  
100 Ks. ainakin KKO 1995:133, KKO 1996:113, KKO 2002:113. 
101 Tuomisto 2015, s. 137. Ks. myös Tepora – Kaisto – Hakkola 2009, s. 228, jonka mukaan kyseisestä ratkaisus-
ta voitaneen tehdä eniten yleistäviä johtopäätöksiä ansaintavaatimuksesta. 
102 Ks. erityisesti ratkaisun kohdat 29 ja 30. 
103 Tepora 2013, s. 304; Tuomisto 2015, s. 141–142. Ks. myös Tepora – Kaisto – Hakkola 2009, s. 228, jonka 
mukaan oikeuskäytännön kanta ansaintavaatimukseen jää ratkaisusta huolimatta jossain määrin epäselväksi. 
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taa vakuudensaajan asemaa suhteessa vakuudenantajan muihin velkojiin. Tällaista yhden vel-

kojan suosimista maksunsaantijärjestyksessä voidaan pitää hyväksyttävänä ainoastaan, mikäli 

vakuus on siinä määrin turvaava, että se vaikuttaa edullisesti luotonsaantiin ja lainaehtoihin. 

Tällaisilla edellytyksillä vakuusoikeuksilla on positiivinen vaikutus yhteiskunnallisesti. Mikä-

li vakuudet toistuvasti raukeaisivat maksukyvyttömyysmenettelyissä, tällaiset yleisemmät po-

sitiiviset vaikutukset jäisivät vähäisiksi.104 

Esityksen laajuuden  vuoksi  ansaitsemattoman  saatavan  panttaukseen  liittyviin  sääntöihin  ja 

ongelmiin ei ole mahdollista ottaa tämän tarkemmin kantaa. Todettakoon, että saatavia, joiden 

syntymiseen liittyy epävarmuustekijöitä, pidetään Suomen oikeudessa tulevaisuudessa synty-

vinä105. Suomen  oikeus  ei  kuitenkaan  näytä  sallivan  sellaisten  saatavien  panttausta,  joiden 

syntyperustetta – esimerkiksi sopimusta – ei vielä ole olemassa. Vallitsevan kannan mukaan 

myös tulevaisuudessa syntyvien saatavien panttaus on Suomen oikeudessa mahdollista, mutta 

pantinsaajan  velkojasuoja edellyttää sisällöltään  jossain  määrin  epäselvän ansaintavaatimuk-

sen täyttymistä.  

                                                
104 Tuomisto 2015, s. 142–143. Ks. esinevakuusoikeuksista kansantalouden tehokkuuden näkökulmasta kootusti 
esim. Wood 2007c, s. 38–41; Juutilainen 2015, s. 114–135; Tammi-Salminen 2015, s. 101–109. 
105 Ks. Tepora – Takki 1994, s. 47; Tuomisto 2015, s. 133. 
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3 SAATAVAN PANTTAUS EUROOPASSA 

3.1 Panttaus osapuolten välillä 

Saksan oikeudessa  saatava  voidaan sekä  pantata  että siirtää  sopimuksella,  johon  ei  kohdistu 

erityisiä muotovaatimuksia (BGB § 398)106. Saksalaiselle oikeusajattelulle on tosin leimallista, 

että esineoikeuden  perustaminen  tai  sen  siirtäminen  edellyttää  itse  asiassa kaksi  sopimusta. 

Ensimmäisessä  sopimuksessa  vakuudenantaja  sitoutuu  perustamaan  oikeuden  vakuudensaa-

jalle. Toisella – periaatteessa erillisellä – sopimuksella esineoikeus varsinaisesti perustetaan. 

Käytännössä  molemmat  sopimukset  ilmaistaan tavallisesti kuitenkin  samassa  asiakirjassa.107 

Saksassa saatavan panttaus edellyttää sopimuksen lisäksi velkojalle tehtävää ilmoitusta pant-

tioikeuden perustamisesta (BGB § 1280). Suomen oikeudesta poiketen denuntiaatio on edel-

lytyksenä myös saatavan panttauksen sitovuudelle osapuolten välillä. Saatavan siirtoa tällai-

nen ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske: siirto on tehokas – myös suhteessa sivullisiin – 

jo  sopimuksen  perusteella,  ilman  mitään  ilmoitusta siirtovelalliselle  tai  rekisteröintiä.  Tästä 

johtuen saatavien vakuuskäyttö järjestetään Saksassa tavallisesti vakuusluovutuksen muodos-

sa108 ja saatavien panttaus on erittäin harvinaista109. 

Myös Belgiassa saatavan siirtoa ja panttausta koskevat samat säännöt. Toisin kuin Saksassa ja 

Suomessa, saatavan vakuusluovutus ei Belgian oikeudessa voi saavuttaa sitovuutta sivullisiin 

nähden. Panttioikeus on osapuolia ja pantinantajan velkojia sitova vapaamuotoisen panttaus-

sopimuksen tekemisestä lähtien (BBW art. 1690).110 Italiassa siviililakikodifikaatio tunnustaa 

nimenomaisesti sekä saatavien siirron että panttauksen. Huolimatta siitä, että oikeusjärjestyk-

sessä  suhtaudutaan  jyrkän  kielteisesti  vakuusluovutuksiin  yleensä  (CCI  art.  2744),  saatavien 

vakuusluovutukset  ovat  vallitsevan  kannan  mukaan  sallittuja. Panttioikeus  on  perustettava 

kirjallisella  sopimuksella,  mutta vakuusluovutuksesta  tehtävä  sopimus  on  täysin  muotova-

paa.111 

                                                
106 Ks. Rakob 2009, s. 91–92.  
107 Ks. esim. Markesinis – Unberath – Johnston  2006, s. 27–28; BIICL 2011, s. 217–218. Periaatetta kutsutaan 
erottamisperiaatteeksi  (saks.  Trennungsprinzip),  joka  erottaa  toisistaan  sopimukset,  joilla  varsinaisesti  peruste-
taan tai muutetaan oikeuksia sopimuksista, joilla sitoudutaan perustamaan tai muuttamaan oikeuksia. 
108 Tai vakuussiirto, saks. Sicherungsabtretung. 
109 Kuitenkin silloin kun vakuuskohteena käytetään pankkitiliä, vakuus järjestetään panttioikeuden muotoon, ks. 
Rakob 2009, s. 93. 
110 Kieninger 2004b, s. 542–543; Dirix – Peeters 2009, s. 220–223. BIICL 2011, s. 174. 
111 Curran 2009, s. 258–260; BIICL 2011, s. 237. 
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Ranskan  oikeus  tunnustaa  kolme  tapaa  perustaa  vakuusoikeuksia  saataviin. CC:n mukainen 

panttioikeus112 saatavaan  perustetaan  osapuolten  välisellä  kirjallisella sopimuksella  (CC  art. 

2356).  Erityissääntely113 sallii kuitenkin kaikkia  tahoja  sitovan  panttauksen  tai  vakuusluovu-

tuksen114 ilman mitään julkisuutta luovaa lisätointa. Tällöin tosin edellytetään, että vakuuden-

saajana on se luottolaitos, joka on myöntänyt luoton, jonka vakuudeksi saatava asetetaan. Li-

säksi  sekä  annetun  lainan  että  pantatun  saatavan  on  liityttävä  vakuudenantajan  liiketoimin-

taan. Tällainen saatava voidaan pantata laatimalla erityinen asiakirja115, josta panttaustarkoitus 

ja  pantinsaaja  käyvät  ilmi.  Lisäksi  asiakirjassa  on  yksilöitävä  pantatut  saatavat  sekä nimen-

omaisesti viitattava CMF:n saatavan panttausta koskeviin artikloihin. (CMF art. L. 313-23.) 

Englannin oikeudessa saatavien siirtoa ja vakuuskäyttöä koskevat oikeussäännöt ovat kehitty-

neet  equity116-tuomioistuinten  oikeuskäytännössä.  Vaikka  myös  kirjoitettuun  lakiin  on  otettu 

saatavien siirtoa koskeva lainkohta (LPA 136 §), equity-oikeuden piirissä kehittyneet säännöt 

ovat yhä voimassaolevaa oikeutta. Englannin oikeudessa saatavaa voidaan käyttää vakuutena 

kahden toisistaan hieman eroavan järjestelyn kautta. Mortgage117-tyyppisestä järjestelystä pu-

hutaan silloin, kun vakuudenantaja siirtää saatavan vakuudensaajalle. Samalla osapuolet sopi-

vat ehdollisesta uudelleensiirrosta: mikäli laina, jonka vakuudeksi järjestely tehdään, makse-

taan lainaehtojen mukaisesti takaisin, vakuudensaaja siirtää vakuutena olleen saatavan takai-

sin  vakuudenantajalle.  Charge-tyyppisestä  järjestelystä  on  kyse  silloin,  kun  saatavaa  rasitta-

maan  perustetaan  vakuusoikeus  vakuudensaajan  hyväksi.  Mortgage  voi  olla  joko  equity-

oikeuden sääntöjen mukainen vakuusoikeus118 tai LPA 136 §:n edellytykset täyttävä saatavan 

siirto119. Charge ei  kuitenkaan voi täyttää LPA 136 §:n edellytyksiä. Käytännössä suurin osa 

saataviin perustettavista vakuusoikeuksista järjestetään charge-tyyppisen panttioikeuden muo-

toon. Sekä charge että mortgage perustetaan sopimuksella, johon ei liity erityisiä muotovaa-

                                                
112 Ransk. nantissements. 
113 Nk. Loi Dailly. 
114 Panttausta ja vakuusluovutusta koskevat samat säännöt, samoin kuin VKL:n järjestelmässä. Jäljempänä viit-
taan ainoastaan panttaukseen. 
115 Ransk. bordereau. 
116 Englannin  oikeudessa  equity-oikeutta  voidaan  luonnehtia  kokonaisuudeksi  common  law -tuomioistuimista 
erillisten  equity-tuomioistuinten  ratkaisukäytännössä  syntyneitä  sääntöjä,  jotka  tietyllä  tavalla  kohtuusperustei-
sesti täydentävät common law -oikeuskäytännön aukkoja. Ks. equity-oikeudesta ja sen historiasta yleisesti esim. 
Pettit 1989, s. 1–21.  
117 Esityksessä on päädytty käyttämään englanninkielisiä (mortgage ja charge) nimityksiä vakuusmuodoille siitä 
syystä,  että  kumpikin  käsitteistä olisi  käännettävissä  suomeksi  sanalla  pantti.  Englannin  oikeudessa  käsitteellä 
pledge  viitataan  panttioikeuteen,  jonka  sitovuuden  edellytyksenä  on  hallinnan  siirto  pantinsaajalle.  Sen  sijaan 
sekä  mortgage  että  charge  viittaavat  hallinnattomaan  vakuusoikeuteen.  Erona  on,  että  mortgage  mielletään  oi-
keuden siirroksi vakuudensaajalle siinä missä charge on tapana ymmärtää vakuuskohteen rasituksena. Ks. esim. 
Bridge 2004, s. 87; Bridge 2009, s. 147. 
118 Engl. equitable assignment. 
119 Engl. statutory assignment. 
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timuksia.120 Jotta siirto täyttäisi LPA:n edellytykset, siitä on sovittava kirjallisesti ja ilmoitet-

tava siirtovelalliselle121.  

Alankomaissa panttioikeuden122 perustaminen on ainoa tapa käyttää saatavaa vakuutena. Pant-

tioikeudet voidaan jakaa kahteen alaryhmään, ilmoituksenvaraiseen panttiin ja ilmoituksetto-

maan panttiin123. Ilmoituksenvarainen panttioikeus perustetaan kirjallisella, mutta muilta osin 

vapaamuotoisella, panttausasiakirjalla. Panttioikeuden tehokkuuden edellytyksenä osapuolten 

välisessä suhteessa on panttausilmoituksen tekeminen siirtovelalliselle (BW art. 3:94). Ilmoi-

tuksettoman  panttioikeuden  perustaminen  sitä  vastoin  edellyttää,  että  panttausasiakirja  joko 

vahvistutetaan julkisella notaarilla tai vahvistamaton panttausasiakirja rekisteröidään verovi-

ranomaisen124 rekisteriin (BW art. 3:239).125 Rekisteri ei ole julkinen126. Myös Espanjan oike-

usjärjestys  eriyttää  saatavan  siirtoa  ja  vakuuskäyttöä  koskevat  säännökset  eikä  laki  tunnusta 

saatavan  vakuusluovutusta. Espanjan  siviililakikodifikaatioon  perustuva panttioikeus127 on 

perustettava notaarin vahvistamalla asiakirjalla128.  

3.2 Vakuusoikeus suhteessa siirtovelalliseen 

Varsinaisesta sivullissuojakysymyksestä voidaan erottaa panttauksen tai muun vakuuden vai-

kutukset suhteessa siirtovelalliseen. Tällöin on kysymys niistä edellytyksistä, joiden täytyttyä 

siirtovelallinen ei voi enää vapauttavin vaikutuksin tehdä suoritusta vakuudenantajalle. Suo-

malaisen käsittein voidaan puhua velallisen maksusuojasta129, jonka poissulkeminen on erityi-

sesti vakuudensaajan intressissä. Suomen oikeudessa tässä suhteessa relevanttia on siirtovelal-

lisen perusteltu vilpitön mieli suhteessa panttaukseen. Kuten olen edellä alaluvussa 2.4 esittä-

nyt, vilpitön mieli sulkeutuu pois tavallisesti viimeistään sitten, kun siirtovelallinen saa pant-

tauksesta tiedon tälle tehdyllä panttausilmoituksella. 

                                                
120 Kieninger 2004b, s. 555–556; Bridge 2009, s. 150–151. 
121 Bridge 2009, s. 169. 
122 Holl. pandrecht. Oikeusjärjestys nimenomaisesti kieltää vakuusluovutukset (BW art. 3:84.3). 
123 Ilmaisut  ilmoituksenvarainen  pantti  (holl.  openbaar  pand)  ja  ilmoitukseton  pantti (holl.  stil  pand)  viittaavat 
oikeuden perustamiselta edellytettävään ilmoitukseen siirtovelalliselle. 
124 Holl. belastingdienst. 
125 Kieninger 2004b, s. 554; Timmermann – Veder 2009, s. 186; BIICL 2011, s. 271–272. 
126 Rekisteröintivaatimuksen  tarkoituksena  on  ainoastaan  että  voidaan  vahvistaa  ajankohta,  jolloin  panttauksen 
voidaan katsoa tapahtuneen, ks. Timmermann – Veder 2009, s. 210. 
127 Esp. prenda. 
128 Esp. instrumento público. Ks. BIICL 2011, s. 312. 
129 Ks. edellä alaluku 2.4. 
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Saksassa siirtovelallisen mahdollisuus maksusuojaan on sidottu tämän tietoon panttauksesta130 

tai siirrosta. Siirtovelallinen voi vapauttavin vaikutuksin tehdä suorituksen vakuudenantajalle 

kunnes hän tosiasiallisesti saa tiedon vakuudesta (BGB § 407). Merkitystä ei ole sillä kuinka 

hän tiedon saa. Yksin vakuudensaajalta saatu tieto vakuudesta ei kuitenkaan tavallisesti riitä 

poistamaan mahdollisuutta maksusuojaan. Mikäli siirtovelalliselle on tehty BGB 409 §:n mu-

kainen panttausilmoitus, hän ei voi saada maksusuojaa edes siinä tapauksessa, että hän ei ole 

ottanut selkoa ilmoituksen sisällöstä.131 Oikeustila Belgiassa on samankaltainen. Siirtovelalli-

nen  voi denuntiaatioon saakka  tehdä  suorituksen  pantinantajalle  vapauttavin  vaikutuksin.132 

Siirtovelallinen  voi  kuitenkin  menettää  mahdollisuutensa  saada  maksusuojaa, mikäli  hän  on 

tosiasiallisesti tiennyt panttauksesta maksun hetkellä133. 

Ranskan oikeudessa CC:n mukainen saatavan panttaus sitoo siirtovelallista sitten kun tälle on 

ilmoitettu  panttauksesta (CC  art.  2362). Vastaavasti  CMF:n  mukaisista vakuussiirroista  ja 

panttauksista  on  ilmoitettava siirtovelalliselle,  jotta  tämä  voi  tehdä  suorituksen  vapauttavin 

vaikutuksin  ainoastaan vakuudensaajalle  (art. L.  313-28).134 Samanlaiseen ratkaisuun  on 

päädytty myös Englannin oikeudessa. Jotta siirtovelallisen mahdollisuus tehdä tehokas suori-

tus  pantinantajalle  sulkeutuu  pois, siirtovelalliselle  on  tehtävä  riittävän  selkeästi  muotoiltu, 

kirjallinen ja  nimenomainen  ilmoitus  panttauksesta135. Toisin  kuin  Suomessa,  Ranskassa ja 

Englannissa merkitystä  annetaan  nimenomaan  ilmoitukselle,  ei siirtovelallisen  tietoisuudelle 

sinänsä. Maksusuojakysymyksen  lisäksi  Englannin  oikeudessa  ilmoituksella  on  merkitystä 

tilanteissa, joissa vakuus halutaan perustaa LPA 136 §:n edellytykset täyttävällä tavalla. Näin 

voidaan haluta  menetellä  siitä  syystä,  että  ainoastaan  LPA:n  mukaisen  vakuuden  vakuuden-

saaja  voi  itsenäisesti  nostaa  kanteen  siirtovelallista  vastaan.  Equity-oikeuden  mukaisen  va-

kuuden vakuudensaaja voi ainoastaan yhtyä vakuudenantajan kanteeseen.136 

Myös Alankomaiden oikeus sitoo maksusuojan edellytykset vapaamuotoisen ilmoituksen te-

kemiseen. Siirtovelallinen voi ilmoituksen tekemiseen saakka tehdä suorituksen pantinantajal-

                                                
130 Saksan  oikeus  edellyttää,  että  saatavan  panttauksesta  tehdään  ilmoitus  siirtovelalliselle.  Koska  ilmoitus  on 
edellytyksenä myös panttioikeuden tehokkuudelle osapuolten välisessä suhteessa, maksusuojaan liittyvät ongel-
mat aktualisoitunevat lähinnä saatavan vakuussiirtojen ollessa kyseessä. Ks. edellä alaluku 3.1. 
131 Rakob 2009, s. 115–116; BIICL 2011, s. 221–222. 
132 Dirix – Peeters 2009, s. 220–223. Ilmoituksen vaihtoehtona on, että siirtovelallinen ilmoittaa saaneensa tiedon 
panttauksesta, ks. BIICL 2011, s. 174–175. 
133 ABFA – IFG 2008, s. 23. 
134 Leavy 2009, s. 136–138. 
135 Kieninger 2004b, s. 556; Goode 2009, s. 169–170; BIICL 2011, s. 343. 
136 Pierce – Drake – Hewitt 2015, s. 3. Silloin kun LPA 136 §:n edellytyksiä ei jostain syystä haluta tai voida 
täyttää, vakuudensaajalle voidaan esimerkiksi valtakirjalla perustaa oikeus ajaa kannetta vakuudenantajan puo-
lesta. Näin ollen equity-oikeuden mukaisella vakuudella ja LPA:n mukaisella siirrolla ei juurikaan ole käytännön 
eroa. 
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le vapauttavin vaikutuksin (BW art. 3:246), eikä siirtovelallisen tosiasialliselle tiedolle tai tie-

tämättömyydelle anneta merkitystä.137 Ilmoituksettoman pantin pantinsaaja voi ilmoittaa pant-

tauksesta siirtovelalliselle ainoastaan jos pantinantaja ei tee – tai mikäli pantinsaajalla on pe-

rusteltua syytä olettaa ettei pantinantaja tule tekemään – lainaehtojen mukaista suoritusta (BW 

art. 3:239.3).138 Pantinsaajalla on oikeus saada suoritus siirtovelalliselta, vaikka ilmoitus teh-

täisiin vasta pantinantajan maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisen jälkeen (FW art. 63b.1). 

Espanjan oikeudessa siirtovelallinen voi hänelle tehtyyn ilmoitukseen saakka tehdä suorituk-

sen pantinantajalle vapauttavin vaikutuksin.139 Italiassa vakuudesta on joko ilmoitettava siirto-

velalliselle  tai siirtovelallisen on  hyväksyttävä  vakuuden  asettaminen, jotta  tämän  mahdolli-

suus saada maksusuojaa voidaan sulkea pois. Sekä ilmoitus että siirtovelallisen hyväksyntä on 

tehtävä kirjallisesti (CCI art. 2704). Siirtovelallinen voi tosin menettää mahdollisuutensa saa-

da maksusuojaa mikäli hän maksaessaan tosiasiallisesti tiesi siirrosta tai vakuudesta (CCI art. 

1264).140 

Samoin kuin Suomessa, tarkastelluissa oikeusjärjestyksissä siirtovelallisen mahdollisuus kui-

tata pantinantajalta olevalla vastasaatavallaan pantattua saatavaa ratkaistaan samojen kriteeri-

en  nojalla  kuin siirtovelallisen  mahdollisuus  maksusuojaan141. Lisäksi ainakin  Ranskan  ja 

Alankomaiden oikeusjärjestykset sallivat kuittauksen myöhemminkin, jos siirtovelallisen vas-

tasaatava perustuu samaan oikeussuhteeseen kuin pantattu saatava142. 

3.3 Sitovuus sivullissuhteissa 

Saksassa saatavan panttaus edellyttää sopimuksen lisäksi velkojalle tehtävää ilmoitusta pant-

tioikeuden  perustamisesta  (BGB  §  1280).  Saatavan  siirtoa  tällainen  ilmoitusvelvollisuus  ei 

kuitenkaan koske: siirto on tehokas suhteessa sivullisiin jo sopimuksen perusteella, ilman mi-

tään ilmoitusta siirtovelalliselle tai rekisteröintiä. Tästä johtuen saatavien vakuuskäyttö järjes-

                                                
137 Timmermann – Veder 2009, s. 212–213. 
138 Timmermann – Veder 2009, s. 186. Osapuolet voivat sopia muistakin olosuhteista, joiden vallitessa pantin-
saaja voi tehdä ilmoituksen. Onkin tavallista, että pantinsaaja voi sopimuksen perusteella halutessaan ilmoittaa 
panttauksesta siirtovelalliselle. 
139 Colmenero García 2009, s. 238; BIICL 2011, s.  
140 Kieninger 2004b, s. 550. 
141 Rakob 2009, s. 115; Leavy 2009, 138; Timmermann – Veder 2009, s. 188–189; Colmenero García 2009, s. 
237; Curran 2009, s. 260. 
142 Ks.  BW  6:130;  Leavy  2009,  138.  Ajatus  vastaa  Suomen  oikeuden  mukaisia  konneksiteettisaatavien  kuit-
tausedellytyksiä, ks. edellä alaluku 2.5.1. 
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tetään  Saksassa  tavallisesti  vakuusluovutuksen  muodossa143. Siirron  lisäksi  vakuudensaajan 

oikeuksia  siirron  kohteeseen tavallisesti rajoitetaan sekä osapuolten  oikeuksista  ja  velvolli-

suuksista  määrätään  osapuolten  erillisellä  sopimuksella.144 Seuraantokollisioiden  ratkaisussa 

Saksassa noudatetaan ankaraa aikaprioriteettiperiaatetta: aikajärjestyksessä ensimmäiseen oi-

keustoimeen oikeutensa perustavan osapuolen oikeus jää pysyväksi. Toisin kuin Suomen oi-

keudessa,  sekunduksen  vilpittömälle  mielelle  ei  anneta  merkitystä.145 Vakuusluovutuksen  ol-

lessa kyseessä sopimuksen päiväys on ratkaiseva. Panttauksessa kollisio ratkaistaan siirtove-

lalliselle  tehtyjen  ilmoitusten ajankohtien perusteella. Jos pantinantaja  panttaa  jo  aiemmin 

panttaamansa  saatavan,  myöhemmän  pantinsaajan  oikeus  jää  pysyväksi,  mutta hänen  etuoi-

keutensa on huonompi kuin ensimmäisellä pantinsaajalla.146 

Belgian oikeudessa panttioikeus saatavaan on myös pantinantajan velkojia sitova vapaamuo-

toisen  panttaussopimuksen  tekemisestä  lukien. Toisin  kuin  esimerkiksi  Saksassa,  saatavan 

vakuusluovutus ei kuitenkaan Belgian oikeudessa voi saavuttaa sivullissitovuutta.147 Seuraan-

tokollisio ratkaistaan sen pantin- tai siirronsaajan hyväksi, joka perustaa oikeutensa panttauk-

seen tai siirtoon, josta on ensimmäisenä ilmoitettu siirtovelalliselle. Sekunduksen ekstinktion 

edellytyksenä  on  myös  vilpitön  mieli.148 Kollisioiden ratkaisun osalta  oikeustila  Belgiassa 

muistuttaa siis Suomen oikeutta. 

Ranskan Civil Coden mukaisen panttioikeuden perustamisessa ilmoituksella siirtovelalliselle 

ei  ole  vaikutusta  panttauksen  sivullissitovuuteen:  panttioikeus  sitoo kaikkia sivullistahoja jo 

sopimuksen perusteella (CC art. 2361). Myös CMF:n mukainen saatavan panttaus ja vakuus-

siirto on osapuolia ja sivullisia sitova välittömästi vakuusasiakirjan päiväyksestä lukien (CMF 

art. L. 313-27). Käytännössä CMF:n mukainen vakuusluovutus on Ranskassa tavallisin tapa 

käyttää  saatavia  vakuutena.  Tämä  johtuu  siitä,  että vakuusluovutuksen  luovutuksensaaja  saa 

pantinsaajaan  verrattuna  paremman  etuoikeuden vakuudenantajan  maksukyvyttömyysmenet-

telyssä.149 Seuraantokollisioiden ratkaisussa  sovelletaan  aikaprioriteettisääntöä,  jolloin  ratkai-

                                                
143 Tai vakuussiirto, saks. Sicherungsabtretung. 
144 Rakob  2009,  s.  91–93,  97.  Erillisessä  sopimuksessa  määritetään  tavallisesti  esimerkiksi  se,  että  siirronsaaja 
saa  ilmoittaa  siirtovelalliselle  siirrosta  vasta  kun  siirtäjä  on  rikkonut  lainasopimuksen  mukaisia  velvoitteitaan. 
Ks. myös Kieninger 2004b, s. 532; Wood 2007c, s. 157. 
145 BIICL 2011, s. 222. 
146 Emt., s. 112–113. 
147 Vakuusluovutus on sitova vain osapuolten välisessä suhteessa. Kieninger 2004b, s. 543; Dirix – Peeters 2009, 
s. 220–223. 
148 Dirix – Peeters 2009, s. 228–230; Wood 2007c, s. 161. Ks. myös BIICL 2011, s. 175, jonka mukaan ratkai-
sua, jossa kollisio kilpailevien luovutuksen- tai pantinsaajien välillä ratkaistaan siirtovelalliselle tehdyn ilmoituk-
sen ajankohdan perusteella, on kritisoitu Belgian oikeuskirjallisuudessa. 
149 Leavy 2009, s. 123–124. Ks. myös Wood 2007c, s. 161. 
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sevaa  on  vakuusasiakirjan  päiväys. Jos CMF:n  mukaisen  järjestelyn  pantin- ja  siirronsaaja 

ilmoittaa vakuudesta siirtovelalliselle, hän saa paremman oikeuden vaatia suoritusta siirtove-

lalliselta  kaikkiin  muihin  pantin- ja  siirronsaajiin  nähden.  Siinä  tapauksessa, että  useampi 

CMF:n  mukaisen järjestelyn  pantin- tai  siirronsaaja  on  tehnyt  ilmoituksen siirtovelalliselle, 

parhaan oikeuden vaatia suoritusta saa kuitenkin se pantinsaaja, joka perustaa oikeutensa var-

haisimpaan panttaus- tai siirtoasiakirjaan.150 

Englannin oikeudessa sekä charge- että mortgage-tyyppiset vakuusoikeudet ovat osapuolia ja 

vakuudenantajan velkojia sitovia ilman ilmoitusta saatavan siirtovelalliselle151. Velkojasuojan 

edellytyksenä on kuitenkin vakuuden rekisteröinti (CA s. 874). Silloin kun vakuudenantajana 

on  osakeyhtiö,  rekisteröinti  on  tehtävä  kaupparekisteriin  (Companies  House) (CA  s.  860). 

Muiden kuin osakeyhtiöiden antamat vakuudet rekisteröidään eräänlaiseen kiinnitysrekisteriin 

(engl.  bills  of  sale  register).152 Rekisteröinti  ei  kuitenkaan  ratkaise seuraantokollisioita, vaan 

myös panttausilmoituksella on merkitystä sivullissuhteissa: kilpailevista pantin- ja siirronsaa-

jista parhaan oikeuden saa se pantinsaaja, jonka oikeudesta on ensin ilmoitettu siirtovelallisel-

le.153  

Alankomaissa oikeusjärjestys ei erottele panttauksen vaikutuksia osapuolten välillä vakuuden 

sivullisiin kohdistuvista vaikutuksista. Vakuusoikeus ei voi olla osapuolia sitova ja samanai-

kaisesti  sivullisia  sitomaton.154 Ilmoituksenvarainen  panttioikeus  saavuttaa  sivullissitovuuden 

heti, kun kirjallinen panttausasiakirja on allekirjoitettu ja panttauksesta ilmoitettu siirtovelalli-

selle (BW art. 3:236 ja 3:94). Ilmoituksettomasta panttioikeudesta tehty asiakirja on sitä vas-

toin vahvistutettava julkisella notaarilla tai vahvistamaton panttausasiakirja rekisteröitävä ve-

roviranomaisen155 rekisteriin (BW art. 3:239).156 Käytännössä luotonantajat ovat lainanottajien 

vakuutusten varassa sen suhteen, onko lainanottajan saatavaan jo perustettu vakuusoikeutta.157 

Seuraantokollisioissa pääsääntönä on, että varhaisimpaan oikeustoimeen oikeutensa perustava 

saa  parhaan  oikeuden.  Ratkaisevaa  on tällöin päivämäärä, jona panttauksesta  on  ilmoitettu 

                                                
150 Kieninger 2004b, s. 539; Leavy 2009, s. 134, 136–138; BIICL 2011, s. 344. 
151 Bridge 2009, s. 150–151. 
152 Bridge 2009, s. 151; Pierce – Drake – Hewitt 2015, s. 4. Kun kyse on muun kuin osakeyhtiön antamasta va-
kuudesta, rekisteröinti on velkojasuojan edellytyksenä ainoastaan siinä tapauksessa, että vakuuskohteena on tie-
tyllä kriteerillä valittu joukko saatavia (IA s. 344). Ks. Kieninger 2004b, s. 556. 
153 Wood 2007c, s. 581; Bridge 2009, s. 166–167, 169–171. 
154 Timmermann – Veder 2009, s. 212. 
155 Holl. belastingdienst. 
156 Kieninger 2004b, s. 554; Wood 2007c, s. 496; Timmermann – Veder  2009,  s.  186.  Osapuolet  voivat  sopia 
muistakin olosuhteista, joiden vallitessa pantinsaaja voi tehdä ilmoituksen. Onkin tavallista, että pantinsaaja voi 
halutessaan ilmoittaa panttauksesta siirtovelalliselle. 
157 Rekisteröintivaatimuksen tarkoituksena on vahvistaa  ajankohta,  jolloin  panttauksen  voidaan  katsoa  tapahtu-
neen. Ks. Timmermann – Veder 2009, s. 210. 
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siirtovelalliselle.  Mikäli  kyse  on  ilmoituksettomasta  panttioikeudesta,  ratkaisevaa  on  pant-

tausasiakirjan vahvistuksen tai sen rekisteröinnin päivämäärä.158 

Espanjan oikeudessa tavallinen panttioikeus on perustettava notaarin vahvistamalla asiakirjal-

la159. Notaarin vahvistus on panttauksen sivullissitovuuden edellytys (CCE art. 1865). Kilpai-

levien  siirron- ja  pantinsaajien  kollisio  ratkaistaan  tämän  asiakirjan  päiväyksen  perusteella. 

Panttioikeuden sivullissitovuus ei edellytä denuntiaatiota.160 Erityissääntelyn nojalla tiettyihin 

saataviin kohdistuvat siirrot ja panttioikeudet on mahdollista rekisteröidä, mutta rekisteröinti 

ei ole sivullissitovuuden edellytys161.  

Italian oikeusjärjestys edellyttää, että jotta vakuudensaajan oikeus olisi sivullisia sitova, saa-

tavan panttauksesta ja vakuusluovutuksesta on joko ilmoitettava siirtovelalliselle tai siirtove-

lallisen on nimenomaisesti hyväksyttävä vakuuden asettaminen. Sekä ilmoitus että siirtovelal-

lisen hyväksyntä on tehtävä kirjallisesti ja asiakirja on vahvistutettava viranomaisella, tavalli-

sesti  notaarilla  (CCI  art.  2704).  Vahvistamisvaatimuksen tarkoituksena  on määrittää  se  päi-

vämäärä, jolloin vakuuden katsotaan asetetun. Seuraantokollisiot ratkaistaan vahvistamispäi-

vämäärän mukaisesti: aiemmin vahvistettu asiakirja tuottaa paremman oikeuden. Myös velko-

jakollisiot ratkaistaan kyseisen päivämäärän avulla.162 Vakuusluovutuksensaaja saa pantinsaa-

jaa paremman  aseman suhteessa  vakuudenantajan  insolvenssivelkojiin.  Vakuusluovutuksen 

kohde ei kuulu vakuudenantajan konkurssipesään, ja vakuudensaaja voi periä saatavan siirto-

velalliselta  menettelyn  ulkopuolella.  Pantinsaaja  sitä  vastoin  joutuu  valvomaan  saatavansa 

menettelyssä.163 

3.4 Tulevaisuudessa syntyvät saatavat 

Suomalaista  ansaintavaatimusta164 vastaava  periaate  näyttää puuttuvan tarkastelluista  oikeus-

järjestyksistä. Tavallisesti  myös  tulevaisuudessa  syntyvän  saatavan  panttauksessa  pidetään 

                                                
158 Timmermann – Veder 2009, s. 211–212; BIICL 2011, s. 272–274. 
159 Esp. instrumento público. 
160 Colmenero García 2009, s. 238. 
161 BIICL 2011, s. 312. 
162 Curran  2009,  s.  258–260;  BIICL  2011,  s.  238.  Käytännössä  on  tavallista,  että  arvioidessaan  pantinantajan 
maksukyvyttömyyden riskin pieneksi, pankit eivät ilmoita vakuudesta ollenkaan siirtovelalliselle, eikä vakuusoi-
keus saavuta koskaan sivullissitovuutta, ks. Kieninger 2004b, s. 551. 
163 Curran 2009, s. 262. Lisäksi, pantinsaaja on maksunsaantijärjestyksessä vasta tiettyjen etuoikeutettujen velko-
jien – kuten työtekijät palkkasaatavien osalta ja veroviranomainen – jälkeen. 
164 Ks. edellä alaluku 2.5.2. 
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riittävänä sitä, että panttikohde voidaan riittävällä tarkkuudella yksilöidä panttausasiakirjassa. 

Riittävälle  yksilöinnille  asetettavat  vaatimukset  vaihtelevat  jonkin  verran  oikeusjärjestyksit-

täin. Useassa  oikeusjärjestyksessä  jopa  sellaiset  saatavat,  joiden  peruste  on  kokonaan  synty-

mättä  voidaan  pantata  kaikkia  sivullistahoja  sitovasti. Saksassa  varsin  yleisluontoisetkin  ku-

vaukset  täyttävät yksilöintivaatimuksen.  Kuvaukselta  ei  esimerkiksi  edellytetä,  että  saatavan 

määrä tai että edes suoritukseen velvoitettu velallinen määritetään.165 Ranskassa panttausasia-

kirjassa on esitettävä jonkinlainen arvio pantatun tai siirretyn saatavan määrästä (CMF art. L. 

313-23 ja CC  art.  2356).166 Alankomaissa  edellytetään  panttikohteen  riittävää  yksilöintiä. 

Muutoin panttioikeus tulevaisuudessa syntyvään saatavaan perustetaan samalla tavalla kuin jo 

olemassa  olevaan  saatavaan. Tulevaisuudessa  solmittaviin  sopimuksiin  perustuviin  saataviin 

voidaan kuitenkin perustaa  ainoastaan  ilmoituksenvarainen  panttioikeus.167 Myös  Englannin 

oikeudessa vakuuden sitovuuden edellytykset ovat samat kuin jo panttauksen hetkellä olemas-

sa olevan saatavan panttauksen kohdalla.168 

Belgian  oikeudessa saatavan  yksilöintiä sopimuksessa edellytetään sellaisella  tarkkuudella, 

ettei vakuuskohteen tunnistaminen myöhemmin edellytä enempää selvitystä. Osapuolten vä-

lillä ei ole merkitystä sillä, onko sopimus tehty tai pantinantaja jo aloittanut vastasuorituksen-

sa  tekemisen. Sivullissitovuuden osalta  oikeustila  on  Belgiassa kuitenkin epäselvä. Pankki-

käytännössä tavallisesti oletetaan, että sivullissitovuus saavutetaan vasta kun sopimus, johon 

saatava perustuu, on tehty.169 Espanjassa riittävänä yksilöintinä pidetään esimerkiksi siirtove-

lallisen nimeämistä  tai  sen  toiminnan  kuvausta,  johon  saatava  liittyy170.  Vakuudenantajan 

konkurssissa ratkaisevaa on, milloin sopimus, johon saatava perustuu, on tehty. Siinä tapauk-

sessa,  että  sopimus  on  tehty  vasta  sen  jälkeen  kun  vakuudenantaja  on  asetettu  konkurssiin, 

saatava kuuluu konkurssipesään eikä vakuudensaajalla ole etuoikeutta vakuuskohteeseen.171  

                                                
165 Rakob 2009, s. 98, 107–108. Merkitystä ei anneta sille onko esimerkiksi urakkaan perustuvan saatavan tapa-
uksessa urakka aloitettu, kesken vai kokonaan valmis. Ks. myös BIICL 2011, s. 218, jonka mukaan saatava on 
yksilöity riittävällä tarkkuudella silloin, jos ulkopuolinen pystyisi sopimusjärjestelyn ehtoihin tutustumalla tun-
nistamaan vakuuskohteen. 
166 Leavy 2009, s. 125–127. 
167 Timmermann – Veder 2009, s. 203–204. 
168 Bridge 2009, s. 153–154. Tulevaisuudessa syntyvää oikeutta ei Englannin oikeudessa varsinaisesti voida siir-
tää tai asettaa vakuudeksi, koska mitään siirrettävää ei ole olemassa. Käytännössä tällainen siirto katsotaan kui-
tenkin  sitoumukseksi  siirtää kyseinen  oikeus  sen  syntymisen  hetkellä.  Tällöin  oikeus  siirtyy  synnyttyään auto-
maattisesti. 
169 Dirix – Peeters 2009, s. 221, 225–226. Belgian oikeus ei sisällä selkeää jakoa olemassa olevien ja tulevaisuu-
dessa syntyvien saatavien välillä, ks. myös BIICL 2011, s. 177–178. 
170 Lamo de Espinosa Abarca – Alemany 2010, s. 8. 
171 Colmenero García 2009, s. 242. Pantinantajan vastasuoritukselle ei anneta merkitystä. 



 

 

34 

Tarkastelluista oikeusjärjestyksistä tiukimmat edellytykset tulevaisuudessa syntyvän saatavan 

vakuuskäytölle näyttää asettavan Italian oikeus. Edellytyksenä on, että saatava perustuu ole-

massa  olevaan  oikeussuhteeseen  ja  että siirtovelallinen  on  jo  tiedossa. Vakuudensaajalla  on 

sivullisia sitova asema, jos vakuudesta on sovittu kirjallisesti ja siirtovelalliselle on tehty il-

moitus tavanomaisten muotomääräysten mukaisesti. Tästä huolimatta vakuudensaajan sivulli-

sia sitova vakuus koskee ainoastaan niitä saatavia, jotka syntyvät ennen konkurssin alkua.172 

Suomen  oikeus  näyttää  kuitenkin  lykkäävän etenkin  velkojasuojan saavuttamisen  ajallisesti 

vielä tätäkin pidemmälle. 

3.5 Vertailevia huomioita 

Kuten yllä esitetystä voidaan huomata, eroavaisuuksia Suomen oikeuden ja tarkasteltujen oi-

keusjärjestysten välillä on erityisesti saatavien vakuuskäytön sivullissitovuuden edellytyksis-

sä. Ensiksikin sitovuus suhteessa yhtäältä vakuudenantajan velkojiin ja toisaalta vakuudenan-

tajan  mahdollisiin  seuraajiin ratkeaa  useissa  oikeusjärjestyksissä  erilaisten tosiseikastojen 

mukaan. Suomessa ratkaisevaa molemmissa suhteissa on panttausilmoituksen tekeminen siir-

tovelalliselle. Esimerkiksi Englannissa, jossa velkojasuoja saavutetaan rekisteröinnillä ja suo-

ja seuraantokollisioissa denuntiaatiolla, sitovuus erilaisia sivullistahoja kohtaan saatetaan saa-

vuttaa eri aikaan. Voidaan myös panna merkille, että Suomen oikeudessa saatavan panttauk-

seen  sovelletaan  samoja  sääntöjä  kuin  saatavan  siirtoon ja  vakuusluovutukseen. Vakuusoi-

keuden  perustamistoimien  näkökulmasta  ei  siis  ole  merkitystä  sillä,  muotoillaanko  vakuus 

saatavaan panttioikeudeksi vai vakuussiirroksi. Kuitenkin esimerkiksi Saksassa oikeusjärjes-

tys  asettaa  huomattavan  erilaiset  vaatimukset  panttioikeuden  sivullissitovuudelle  verrattuna 

saatavan vakuussiirtoon. Voidaan myös huomata, että tietyissä oikeusjärjestyksissä – esimer-

kiksi Belgiassa ja Espanjassa – saatavan vakuusluovutus ei voi saavuttaa sivullissitovuutta. 

Toiseksi voidaan huomata, että erilaisia julkivarmistuskeinoja173 on lukuisia. Tietyissä oikeus-

järjestyksissä,  esimerkiksi  Alankomaissa  ja  Italiassa,  edellytetään  Suomen  tavoin  panttausil-

moituksen tekemistä siirtovelalliselle. Toisissa, esimerkiksi Englannissa ja Alankomaissa, va-

kuusoikeus merkitään rekisteriin. Joissakin oikeusjärjestyksissä vakuusasiakirjat on vahvistu-

                                                
172 Curran 2009, s. 259–260. Vakuussopimus voi koskea korkeintaan kolmen vuoden aikana syntyviä saatavia, 
mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kolmea vuotta pitempään vuokrasopimukseen perustuvia vuokrasaatavia ei 
ole mahdollista siirtää tai asettaa vakuudeksi vakuudenantajan konkurssivelkojia sitovalla tavalla. 
173 Edellä esitetyn perusteella voidaan tosin kysyä, onko käsite julkivarmistus tässä yhteydessä paras mahdolli-
nen sana kuvaamaan sivullissitovuuden saavuttamiseksi välttämätöntä lisäaktia. Osassa oikeusjärjestyksistä nä-
mä lisäaktit eivät luo julkisuutta. 
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tettava  viranomaisella:  Espanjassa  notaari  vahvistaa  panttausasiakirjan,  Italiassa vahvistute-

taan siirtovelalliselle  tehty ilmoitus tai siirtovelallisen  antama  panttaushyväksyntä.  Kolman-

neksi,  tietyt  oikeusjärjestykset,  esimerkiksi  Ranska,  Englanti  ja erityisesti Alankomaat,  tar-

joavat useampia  vaihtoehtoisia  tapoja  perustaa  vakuusoikeuksia  saataviin.  Vakuudensaajan 

oikeudet, ja oikeuksien sivullissitovuuden edellytykset, voivat olla erilaiset riippuen siitä, mil-

laiseen vakuusmuotoon osapuolet päätyvät. 

Näyttää myös siltä, että vertaillut oikeusjärjestykset suhtautuvat erittäin vaihtelevalla tavalla 

vaatimukseen vakuusoikeuden julkisuudesta sivullissitovuuden edellytyksenä. Saksan oikeus-

järjestys  ei  edellytä  minkäänlaista  julkisuutta  luovaa  lisäaktia jotta  saatavan  vakuusluovutus 

olisi myös sivullisia sitova. Alankomaissa eräänä lisätoimena panttioikeuden sitovuuden saa-

vuttamiseksi  on  panttauksen  ilmoittaminen  rekisteriin.  Sivullisilla  ei  kuitenkaan  ole  pääsyä 

kyseisen rekisterin tietoihin. Toisessa ääripäässä Italian oikeusjärjestys edellyttää paitsi ilmoi-

tusta siirtovelalliselle, myös kyseisen ilmoituksen rekisteröintiä. Myös suomalaisessa oikeus-

ajattelussa julkivarmistuksesta puhuttaessa on tavallista korostaa sen julkisuutta luovaa vaiku-

tusta. Erojen  tässä  suhteessa  voidaan  katsoa  ilmentävän  eriäviä käsityksiä siitä,  kuinka  tur-

vaava vakuusoikeuden on oltava, jotta sille voidaan myöntää suojaa sivullisia vastaan174. 

Vaikka  erot  oikeusjärjestysten välillä  ovat  erityisen  suuria  juuri  sivullissuhteisiin  liittyvissä 

kysymyksissä, myös vakuudenantajan ja -saajan suhteeseen liittyy keskeisiä eroja. Suomessa 

panttioikeus on osapuolia sitova vapaamuotoisen panttaussopimuksen tekemisestä lukien. Oi-

keustila on Suomen oikeutta vastaava Belgiassa, Italiassa ja Englannissa. Ranskassa asiakirjan 

on  täytettävä  tietyt  muotovaatimukset. Saksassa  saatavan  panttaus  sitoo  osapuolia  vasta  kun 

denuntiaatio  on  tehty.  Alankomaissa myös  osapuolten  välillä sitovuuden  edellytyksenä  on – 

vakuusoikeustyypistä  riippuen – joko  denuntiaatio,  rekisteröinti  tai  viranomaisvahvistus. 

Myös  Espanjassa  viranomaisvahvistus  on  panttioikeuden  sitovuuden  edellytys  myös  pan-

tinantajan ja -saajan välisessä suhteessa.  

Yhtenäisin  oikeustila  näyttää  tarkastelluissa  oikeusjärjestyksissä  olevan  suhteessa  vakuusoi-

keuden sitovuudessa saatavan siirtovelalliseen. Eroa oikeusjärjestysten välillä on lähinnä sii-

nä,  annetaanko  merkitystä siirtovelallisen  tiedolle  tai  sen  puutteelle  panttauksesta  vai  onko 

merkitystä  ainoastaan  sillä,  onko siirtovelalliselle  tehty  panttausilmoitus.  Suomen  oikeusjär-

jestys  lukeutuu  ensin  mainittuun  ryhmään:  merkitystä  annetaan  sille, tiesikö siirtovelallinen 

                                                
174 Ks.  Tammi-Salminen  2015,  s.  123.  Ks.  julkisuusajattelusta  kokoavasti  eri  oikeusjärjestyksissä  myös  Wood 
2007c, s. 141–144. 



 

 

36 

tai olisiko hänen pitänyt tietää panttauksesta. Saksassa, Belgiassa ja Italiassa siirtovelallinen 

ei voi enää saada maksusuojaa sen jälkeen kun hän on saanut tiedon vakuudesta. Ranskassa, 

Englannissa, Alankomaissa ja Espanjassa kiinnitetään sitä vastoin huomiota ainoastaan siihen, 

onko siirtovelalliselle  tehty  vakuudesta  nimenomaista  ilmoitusta.  Siirtovelallisen  tosiasialli-

selle tiedolle ei anneta merkitystä. 

Edellä  esitetyn  perusteella  on  varsin helppo  huomata, ettei  ole  ollenkaan  merkityksetöntä, 

minkä maan lain mukaan vakuusoikeus saatavaan perustetaan. Erot oikeusjärjestyksissä eivät 

tavallisesti aiheuta ongelmia silloin kun kaikki järjestelyyn liittyvät tahot toimivat ainoastaan 

yhden oikeusjärjestyksen alueella. Erityisiä ongelmia kuitenkin syntyy, jos panttaukseen liit-

tyy oikeusjärjestysten rajat ylittäviä ulottuvuuksia. Näin on esimerkiksi silloin kun pantinanta-

jan,  pantinsaajan  ja siirtovelallisen  kotipaikat sijaitsevat eri  oikeusjärjestysten alueella. Osa-

puolet  ovat  saattaneet  perustaa  panttioikeuden  kiinnittäen  huomiota  ainoastaan  esimerkiksi 

pantinsaajan  kotipaikan  oikeusjärjestyksen  sääntöihin.  Vakuusoikeus  saattaa  sittemmin  tulla 

tarkasteltavaksi esimerkiksi pantinantajan kotivaltion tuomioistuimessa. Pantinsaaja ei tällöin 

voi olla ollenkaan varma siitä, minkä valtion lakia tuomioistuin soveltaa vakuuteen. Jos tuo-

mioistuin  päätyy  soveltamaan  jonkin  muun  kuin  pantinsaajan  kotipaikan  oikeusjärjestyksen 

sääntöjä, on mahdollista, että perustetulla oikeudella ei ole osapuolten alun perin tarkoittamia 

vaikutuksia. Tällaiselta tilanteelta välttyäkseen järjestelyn osapuolten on pystyttävä ennakoi-

maan, minkä  oikeusjärjestyksen sääntöjä  tuomioistuimet  panttioikeuteen  soveltaisivat. Seu-

raavassa luvussa käsittelenkin saatavien vakuuskäyttöön liittyviä lainvalintasääntöjä. 
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4 LAINVALINTASÄÄNNÖT 

4.1 Lainvalintasäännöistä yleisesti 

Lainvalintasäännöillä  tarkoitetaan  oikeussääntöjä,  joiden  nojalla  ratkaistaan  minkä  maan175 

lakia sovelletaan kysymykseen, jolla on liittymiä useampaan oikeusjärjestykseen. Esimerkiksi 

voidaan  ajatella tilannetta,  jossa  suomalaisella  A:lla  on  saatava  ranskalaiselta  B:ltä.  Tämän 

saatavan A panttaa C:lle, jonka kotipaikka on Englannissa. Tällöin voidaan erittäin perustel-

lusti  kysyä, minkä  maan  lainsäädäntö  tulee  ottaa  huomioon esimerkiksi kyseistä  panttausta 

julkivarmistettaessa. Lainvalintasäännöt mielletään tavallisesti osaksi kansainvälistä yksityis-

oikeutta, joka – nimestään huolimatta – on kansallista oikeutta. Tämä tarkoittaa erityisesti si-

tä, että suomalainen tuomioistuin soveltaa eri lainvalintasääntöjä kuin esimerkiksi saksalainen 

tuomioistuin.176 Sitä  oikeusjärjestystä,  jonka  näkökulmasta  kysymystä  kulloinkin  tarkastel-

laan, kutsutaan vakiintuneesti latinankielisellä nimityksellä lex fori. Vastaavasti oikeusjärjes-

tystä, jonka säännöt lex forin lainvalintasäännöt ohjaavat sovellettavaksi varsinaiseen aineelli-

sen kysymykseen, kutsutaan nimityksellä lex causæ.177 Tässä tutkielmassa lainvalintasääntöjä 

tarkastellaan erityisesti suomalaisen tuomioistuimen näkökulmasta. 

Vaikka  lainvalintasäännöt  ovat  kansallista  oikeutta,  ylikansallisten  oikeuslähteiden  merkitys 

on jo pitkään ollut huomattava suomalaisessa kansainvälisessä yksityisoikeudessa. Tässä yh-

teydessä voidaan mainita erityisesti vuoden 1980 Rooman yleissopimus178, johon Suomi liittyi 

erillisellä liittymissopimuksella vuonna 1996. Voimaansaattamisasetuksessa (399/1999) yleis-

sopimuksen  säädettiin  tulevan  voimaan  huhtikuussa  1999. Yleissopimuksen  säännöillä  oli 

kuitenkin merkitystä suomalaisessa doktriinissa jo aiemmin: vuonna 1988 säädetyn KvSopL:n 

on  yleisesti  katsottu  tosiasiallisesti  ennenaikaistaneen  yleissopimuksen  voimaantuloa179. Sit-

temmin Rooman  yleissopimuksen  on  korvannut  vuonna  2008  annettu Rooma  I -asetus,  jota 

sovelletaan sopimuksiin, jotka on tehty 17.12.2009 jälkeen (art. 28). Tätä ennen tehtyihin so-

                                                
175 Oikeammin tulisi valtion sijasta viitata lainkäyttöalueeseen. Jäljempänä käsitteitä maa, valtio ja lainkäyttöalue 
käytetään toistensa synonyymeina. 
176 Ks. esim. Alanen 1965, s. 188–191; Klami – Kuisma 2000, s. 15–18; Koulu 2005, s. 6–8. Suppeassa merki-
tyksessä kansainväliseen yksityisoikeuteen luetaan kuuluvaksi ainoastaan lainvalintasäännöt. Laajassa merkityk-
sessä  oikeudenalan  voidaan  katsoa  sisältävän  myös  tuomioistuimen  toimivaltaa  ja  tuomioiden  kansainvälistä 
täytäntöönpanoa koskevat säännöt, ks. esim. Mikkola 2004, s. 10–16. 
177 Jokela 1960, s. 3–4; Alanen 1965, s. 189–190; Klami – Kuisma 2000, s. 18; Koulu 2005, s. 23–24. 
178 Yleissopimus 80/934/ETY sopimusvelvoitteisiin  sovellettavasta  laista, avattu  allekirjoitettavaksi  Roomassa 
19 päivänä kesäkuuta 1980. 
179 Koulu 2005, s. 60. 
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pimuksiin sovelletaan yhä Rooman yleissopimusta, joka tullee näin ollen olemaan relevantti 

vielä vuosien ajan asetuksen voimaantulosta huolimatta. 

Ennen kuin on mahdollista tarkastella, mihin oikeussuhteisiin saatavien panttauksessa Rooma 

I -asetus soveltuu, on käsiteltävä kvalifikaatiota eli luonnehtimista, jota pidetään eräänä kan-

sainvälisen  yksityisoikeuden  perustavanlaatuisimmista  ongelmista180. Lainvalintasäännöt 

koostuvat rakenteeltaan viittausosasta ja liittymäosasta. Viittausosassa määritetään niiden oi-

keussuhteiden  joukko,  joihin  sääntö  soveltuu:  se  kertoo  lainvalintasäännön  soveltamisalan. 

Liittymäosa puolestaan osoittaa oikeusjärjestyksen, jonka oikeutta viittausosassa määriteltyi-

hin oikeussuhteisiin sovelletaan. Tämä oikeusjärjestys ilmaistaan viittaamalla niin kutsuttuun 

liittymään181,  joka  sisältää  oikeustosiseikaston,  jonka  perusteella  sovellettava  oikeusjärjestys 

osoitetaan. Liittymä voi olla esimerkiksi kansallisuus tai asuinpaikka.182 

Kvalifikaatiossa kysymys on siitä, kuuluuko jokin tietty oikeussuhde lainvalintasäännön viit-

tausosan piiriin. Kyse on myös siitä, minkä oikeusjärjestyksen lain mukaan tuomioistuimen, 

jossa asia on tullut vireille, on oikeussuhdetta luonnehdittava. Toisin sanoen kvalifikaatiossa 

asian  tosiseikkoja verrataan jonkin  oikeusjärjestyksen  juridisiin  määritelmiin  ja  käsitteisiin. 

Vakiintuneesti on katsottu, että kvalifikaatio on tehtävä lex forin sääntöjen mukaan183. Klamin 

ja Kuisman mukaan lainvalintasääntöjä on tulkittava sen oikeusjärjestyksen kontekstissa, jo-

hon  kyseiset  säännöt  kuuluvat.184 Näin  ollen  onkin  johdonmukaista,  että  Euroopan  unionin 

yhtenäistettyjä  lainvalintasääntöjä  sovellettaessa  tulkinta  ja  kvalifikaatio  tapahtuvat  nimen-

omaan eurooppaoikeuden muodostamassa merkitysyhteydessä. 

EU-oikeuden  kontekstissa  johtavaksi  tulkintaperiaatteeksi  on  otettava  autonominen  tulkinta. 

Tällä  tarkoitetaan  sitä,  että eurooppaoikeudelle on sitä  tulkittaessa annettava  jäsenvaltioiden 

kansallisista oikeusjärjestyksistä  itsenäinen  sisältö. Autonomisen  tulkinnan  ensisijaisuudelle 

saadaan  institutionaalista  tukea Euroopan  yhteisöjen  tuomioistuimen  ratkaisukäytännöstä. 

                                                
180 Ks. esim. Koulu 2005, s. 96, joka viittaa 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla käynnistyneeseen kvalifikaa-
tiokriisiin. 
181 Myös liittymäperuste, ks. esim. Jokela 1960, s. 3 av. 5. 
182 Kilpeläinen 1998a, s. 584; Klami – Kuisma 2000, s. 65–66; Koulu 2005, s. 16–17; Mikkola 2009, s. 23. Esi-
merkkinä voidaan tässä yhteydessä käyttää Rooma I –asetuksen 4 artiklan kiinteää omaisuutta koskevaa sääntöä, 
joka kuuluu seuraavasti: ”esineoikeutta kiinteään omaisuuteen tai kiinteän omaisuuden vuokraamista koskevaan 
sopimukseen  sovelletaan  sen  maan  lakia,  jossa  kiinteä  omaisuus  sijaitsee”  (1.  (c)).  Kyseisen  säännön  liittymä-
osana voidaan pitää osuutta “esineoikeutta kiinteään omaisuuteen tai kiinteän omaisuuden vuokraamista koske-
vaan sopimukseen” ja vastaavasti viittausosana “sen maan lakia, jossa kiinteä omaisuus sijaitsee”. 
183 Alanen 1965, s. 214; Kilpeläinen 1998b, s. 599; Mikkola 2009, s. 23. Ks. kvalifikaatioteorioista kootusti Jo-
kela 1960, s. 161–177. 
184 Klami – Kuisma 2000, s. 66. 
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Tuomioistuin on vahvistanut, että Brysselin yleissopimuksen185 käsitettä sopimus on tulkittava 

kansallisista  oikeusjärjestyksistä  erillään186:  unionin  oikeutta  sovellettaessa  sen  säännöksissä 

oleville  käsitteille  on  annettava  merkitys,  joka  on  itsenäinen  suhteessa  kaikkiin  kansallisiin 

oikeusjärjestyksiin.187 Kvalifikaation  näkökulmasta  tästä  seuraa  suoraan,  että  määrittäessään, 

kuuluuko asia Rooma I -asetuksen soveltamisalaan, tuomioistuin ei saa soveltaa minkään kan-

sallisen oikeusjärjestyksen kvalifikaatiosääntöjä. Määritys on tehtävä pelkästään eurooppaoi-

keuden  kriteeristön ja  tulkintaperusteiden nojalla188.  Jotta  Rooma  I -asetus  tulisi  sovelletta-

vaksi,  tuomioistuimen  on  tässä  harkinnassaan  päädyttävä  siihen  lopputulokseen, että  käsillä 

olevassa oikeussuhteessa on kysymys nimenomaan sopimusvelvoitteesta. 

4.2 Rooma I -asetuksen järjestelmä 

Rooma  I -asetuksen  aineellinen  soveltamisala  ulottuu  siviili- ja  kauppaoikeudellisiin sopi-

musvelvoitteisiin (art. 1(1)), pois lukien tietyt erikseen 1 artiklan 2 kappaleessa luetellut vel-

voitteet. Tähän poikkeuslistaan kuuluvat muun muassa perhesuhteista johtuvat velvoitteet (b-

kohta),  juoksevista  velkakirjoista  johtuvat  velvoitteet  (d-kohta)  ja  esimerkiksi  trustit  (h-

kohta). Siviilioikeudellisen velvoitteesta tekee asetuksen järjestelmässä ennen kaikkea se, että 

kyse  ei  ole  julkisen  vallan  käytöstä189.  Tätä  ilmentää  myös  1(1)  artiklan  maininta  siitä,  että 

asetusta  ei  sovelleta  vero-,  tulli- ja  hallintoasioihin.  Käsitteellä  kauppaoikeudellinen  ei  ole 

unionin oikeudessa itsenäistä merkitystä190. 

Rooma  I -asetuksen  soveltamisala  on  rajattu  samankaltaisin  sanavalinnoin  kuin  Bryssel  I -

asetuksessa191,  joten  viimeksi  mainittua  asetusta  ja  sitä  edeltävää  Brysselin  yleissopimusta 

koskevasta oikeuskäytännöstä on  mahdollista saada tukea  myös  Rooma  I -asetuksen  tulkin-

                                                
185 Yleissopimus  tuomioistuimen  toimivallasta  sekä  tuomioiden  tunnustamisesta  ja  täytäntöönpanosta  siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla. 
186 C-34/82, kappale 10. 
187 Calliess 2011a, s. 12. 
188 Bělohlávek 2010, s. 100. 
189 Weller  2011,  s.  37.  Ks.  käsitteen  siviilioikeudelliset  (ja  yksityisoikeudelliset)  asiat  määrittelystä  Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisukäytännössä C-172/91, kappaleet 20–26, jonka mukaan ratkaisevaa on ennen 
kaikkea asian luonne, ei se millaisessa tuomioistuimessa asia on käsiteltävänä. Ks. myös C-167/00, kappale 30; 
C-266/01, kappaleet 22–23; C-265/02, kappale 21; C-292/05, kappaleet 34–39. Oikeuskäytäntöä voidaan pitää 
tältä osin vakiintuneena, ks. Liukkunen 2012, s. 67. 
190 Koulu 2005, s. 74; Weller 2011, s. 37, jonka mukaan kauppaoikeudellisia asioita (engl. commercial matters) 
on pidettävä siviilioikeudellisten asioiden alakategoriana. 
191 Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä 
tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla. 
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taan192.  Asetuksessa  ei  tarjota  määritelmää  sopimusvelvoitteelle.  Oikeuskirjallisuudessa  va-

kiintuneen kannan mukaan sopimusvelvoite on käsite, jota on tulkittava autonomisesti, eli sil-

le  on  annettava  merkitys,  joka  ei  perustu  minkään  kansallisen  oikeusjärjestyksen  määritel-

mään.193 On huomattava, että tältä osin Rooma I -asetuksen ja Bryssel I -asetuksen sanamuo-

dot eroavat hieman keskenään. Ensin mainitussa käytetään käsitettä sopimusvelvoite, viimek-

si mainitussa viitataan sopimusta koskevaan asiaan. Näin ollen Bryssel I -asetuksessa tarkoite-

tun sopimusta koskevan asian määritelmään liittyvän oikeuskäytännön194 valossa ei ole mah-

dollista  tehdä  loppuun  asti  meneviä  johtopäätöksiä  Rooma  I -asetuksen  tulkinnasta.  Weller 

hyväksyy  myös  Rooma  I -asetuksen  järjestelmässä  sopimusvelvoitteen  ratkaisevaksi  määrit-

täväksi  tekijäksi – yhdenmukaisesti  Bryssel  I -asetusta  koskevan  oikeuskäytännön  kanssa – 

sen,  että  osapuoli  on  vapaaehtoisesti  sitoutunut  velvoitteeseen  suhteessa  toiseen  osapuo-

leen195. 

Asetuksen  mukaisen  lainvalinnan  pääsääntönä  on  sopimuksen  osapuolten  sopimusvapaus. 

Lähtökohta tällöin on, että sopimukseen  sovelletaan  osapuolten  sovellettavaksi  valitsemaa 

lakia  (art.  3(1)).  Osapuolten  sopimusvapaudesta  kuitenkin  poiketaan  asetuksessa  erityisesti 

heikomman  osapuolen  suojaamiseksi.  Tiettyjen  sopimustyyppien, esimerkiksi  matkustajien 

kuljetusta koskeva sopimus (art. 5(2)) tai työsopimus (art. 8), osalta osapuolten valinnanvapa-

utta on asetuksessa rajoitettu. Lisäksi asetus sisältää kuluttajasopimuksia (art. 6) ja vakuutus-

sopimuksia (art. 7) koskevia pakottavia lainvalintasääntöjä, joista sopijapuolet eivät voi laki-

viittauksin poiketa. 

Siinä  tapauksessa  että  sopimuksen  osapuolet  eivät  ole  asetuksen  tarkoittamalla  tavalla  sopi-

neet  sovellettavasta  laista,  tulee  sovellettavaksi  4(1)  artiklan  kahdeksankohtainen  lista (a–h-

kohdat) tiettyihin sopimustyyppeihin sovellettavista lainvalintasäännöistä. Listassa luetellaan 

muun muassa irtaimen kauppasopimus (a-kohta), esineoikeutta kiinteään omaisuuteen koske-

va sopimus (c-kohta) sekä franchise- ja jakelusopimukset (e- ja f-kohdat). Mikäli sopimus ei 

osu yhdenkään listassa mainitun sopimustyypin alaan, sovelletaan sen osapuolen, joka vastaa 

sopimuksen luonteenomaisesta suorituksesta, asuinpaikan maan lakia (art. 4(2)). Sopimuksen 

                                                
192 Rooma  I -asetuksen  johdanto-osan  7  kohdan  mukaan  asetuksen  soveltamisalaa  ja  säännöksiä  on  tulkittava 
yhdenmukaisesti Bryssel I- ja Rooma II -asetusten kanssa. 
193 Bělohlávek 2011, s. 100; Weller 2011, s. 38; Liukkunen 2012, s. 68. 
194 Sopimusta  koskevan  asian  autonomisesta  määritelmästä  ks.  esim.  Euroopan  yhteisöjen  tuomioistuimen  rat-
kaisut C-34/82, kappaleet 13–15; C-26/91, kappaleet 15–16; C-51/97, kappaleet 19–20. Ks. Rooma I- ja Bryssel 
I -asetusten pienistä eroista sopimusta koskevan asian määrittelyssä esim. Pertegás 2004, s. 175–190. 
195 Weller 2011, s. 39. Ks. myös van Calster 2013, s. 128–129; Bělohlávek 2011, s. 106–107, jonka mukaan so-
pimusvelvoitteen  määritelmiä  eri  oikeusjärjestyksissä  yhdistävät  ainakin  kaksi  tekijää:  velvoite  perustuu  osa-
puolten vapaaehtoiseen sitoutumiseen ja nämä sitoumukset yhtyvät (engl. intersect) ainakin joiltain osin. 
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luonteenomaisena  suorituksena tavallisesti  pidetään  muussa  kuin  rahassa  tehtyä  suoritusta. 

Tällä tarkoitetaan suoritusta, joka erottaa sopimuksen muunlaisista sopimuksista196. Voidaan 

tosin myös väittää, että myös moni 4(1) artiklan sopimustyyppilistan liittymäsäännöistä poh-

jautuu ajatukseen sopimuksen luonteenomaisesta suorituksesta197. 

Niissä tilanteissa, joissa sovellettavaa lakia ei voida määrittää sen paremmin 4(1) artiklan kuin 

4(2) artiklankaan perusteella, sovellettavaksi tulee sen maan laki, johon sopimus läheisimmin 

liittyy (art. 4(4)). Tältä osin asetelma on käännetty päälaelleen verrattuna Rooman yleissopi-

mukseen, jossa sopimukseen läheisimmin liittyvä laki oli lakiviittauksen puuttuessa lainvalin-

nan pääsääntö198. Rooman yleissopimuksen ja Rooma II -asetuksen199 tavoin myös Rooma I -

asetus  sisältää  niin  kutsutun  poikkeuslausekkeen200. Tämän  lausekkeen sisältönä  on,  että  jos 

kaikki asiaan liittyvät seikat liittyvät selvästi läheisemmin johonkin toiseen valtioon kuin sii-

hen, jonka laki tulisi 4(1) ja 4(2) artiklan nojalla sovellettavaksi, on sovellettava tämän toisen 

valtion lakia (art. 4(3)). Kyseinen kappale on tarkoitettu selkeäksi poikkeussäännöksi, ja sen 

soveltamisalaa on kavennettu Rooman yleissopimukseen nähden201. 

4.3 Saatavien panttaus Rooma I -asetuksessa 

Rooma I -asetuksen 14 artiklassa säädetään saatavan siirtoa koskevista lainvalintasäännöistä. 

Garcimartín Alférezin mukaan Rooma I -asetuksen 14 artiklaa ei tosin voida pitää lainvalinta-

sääntönä laisinkaan. Artikla ei nimittäin määrää saatavan siirtäjän ja siirronsaajan keskinäisiin 

oikeuksiin ja velvollisuuksiin sovellettavaa oikeusjärjestystä. Säännöksen todellinen tarkoitus 

on hänen mukaansa selventää siirtosopimukseen sovellettavan lain ja siirrettävään saatavaan 

sovellettavan  lain  soveltamisalojen  keskinäistä  suhdetta.202 Pidän  tätä  mieltämistapaa  perus-

teltuna: onhan niin, että ongelma saatavien siirron lainvalinnasta – edes osapuolten välisessä 

suhteessa – ei ratkea pelkästään 14 artiklan perusteella. Säännös ainoastaan osoittaa soveltu-

                                                
196 Giuliano – Lagarde 1980, s. 20. Tällä tavalla miellettynä ongelmallisimpia ovat sopimukset, joissa molemmat 
osapuolet tekevät suorituksia muussa kuin rahassa, ks. erilaisten sopimustyyppien kategorisoinnista kansainväli-
sessä yksityisoikeudessa esim. Bělohlávek 2011, s. 95–97. 
197 Gebauer 2011, s. 89. 
198 Bělohlávek 2011, s. 787. Käytännössä yleissopimuksen pääsääntöä, sopimukseen läheisimmin liittyvää lakia, 
sovellettiin kuitenkin harvoin: useimmiten lainvalinta ratkaistiin yleissopimuksen sopimustyyppikohtaisen poik-
keuslistan – joka Rooma I -asetuksessa muodostaa pääsäännön – perusteella. Tässä suhteessa yleissopimuksen ja 
asetuksen erona näyttääkin olevan lähinnä asioiden esitysjärjestyksen, ei varsinaisten sääntöjen muuttuminen. 
199 Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  asetus  (EY)  N:o  864/2007,  annettu  11  päivänä  heinäkuuta 
2007, sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II). 
200 Ks. Rooma I -asetuksen johdanto-osan 20 perustelukappale. 
201 Gebauer 2011, s. 89. 
202 Garcimartín Alférez 2009, s. 218, 224. Ks. myös Koulu 2005, s. 138. 
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van  lainvalintasäännön  muualla  asetuksessa.  Tästä  käsitteellisestä  tarkennuksesta  huolimatta 

käytän käsitettä lainvalintasääntö tarkoittamaan myös Rooma I –asetuksen 14 artiklan sääntö-

jä. 

Art. 14(3):n mukaan artiklaa sovellettaessa saatavan siirrolla tarkoitetaan myös ”saatavan siir-

toa vakuudeksi sekä saatavaan liittyviä pantti- ja muita vakuusoikeuksia”. Näin ollen saatavi-

en  siirtoon  sovellettavat  säännöt  soveltuvat  myös  saatavien  panttaukseen203.  Asetuksessa  ei 

säädetä poikkeuksista, joten lähtökohtaisesti kaikenlaiset vapaaehtoiset saatavan siirrot ja kai-

kenlainen saatavien vakuuskäyttö – kuten saatavien panttaus vakuussopimuksessa tai arvopa-

peristamisjärjestelyn  yhteydessä – kuuluvat  artiklan  soveltamisalaan.  Osapuolten  tarkoitus 

siirtää saatava on välttämätön ja riittävä edellytys sille, että saatavan siirtoa pidetään vapaaeh-

toisena asetuksen tarkoittamalla tavalla.204 Vastaavasti asetuksen sanamuodon perusteella siir-

rettävän saatavan peruste voi olla paitsi sopimuksessa myös sopimuksenulkoinen205. 

14  artiklassa näytetään  säädettävän lainvalinnasta  ainoastaan  tietyissä  henkilösuhteissa.  Saa-

tavan siirtäjän ja siirronsaajan – ja siten myös pantinantajan ja pantinsaajan206 – suhteessa so-

vellettavaksi tulee artiklan mukaan heidän väliseen sopimukseen sovellettava laki (art. 14(1)). 

Näin ollen on mahdollista, että siirtäjä ja siirronsaaja sopivat lakiviittauksesta, ja saatavan siir-

toon osapuolten välisessä suhteessa sovelletaan heidän itse valitsemaansa lakia (art. 3). Mikäli 

lakiviittauksesta ei ole sovittu, sovellettava laki määräytyy asetuksen yleisten sääntöjen nojal-

la.  4  artiklan  1  kohdan  listassa  ei  mainita  panttausta  koskevaa  sopimusta,  joten  sovellettava 

laki määrittyy saman artiklan 2 kohdan perusteella. Sovellettavaksi tulee näin ollen sen sopi-

muspuolen, joka vastaa sopimuksen luonteenomaisesta suorituksesta, asuinpaikka. Luonteen-

omaisella suorituksella tarkoitetaan tavallisesti sopimuksen sitä suoritusta, jota ei tehdä rahas-

sa – luonteenomainen  suoritus  erottaa  sopimuksen  muista  sopimuksista207.  Kun  kyse  on  va-

kuussopimuksesta, vakuudenantajan lienee katsottava vastaavan luonteenomaisesta suorituk-

sesta208, joten asetuksen lainvalintasääntö osoittaa sovellettavaksi vakuudenantajan asuinpai-

kan lain sopimuksen tekohetkellä (art. 19(3)). Tilanteissa, joissa pantinantaja on yhtiö, yhteisö 

tai muu yhteenliittymä, asetuksen mukaisena asuinpaikkana pidetään sen keskushallinnon si-

jaintipaikkaa (art. 19(1)). 

                                                
203 Bauer 2011, s. 277. Ratkaisu on samanlainen kuin Suomen oikeudessa tavallisten saatavien siirtoa koskeva 
VKL:n järjestelmä, ks. VKL 10 §. 
204 Bauer 2011, s. 275. 
205 Garcimartín Alférez 2009, s. 222–223; Bauer 2011, s. 277–278. 
206 Ks. Garcimartín Alférez 2009, s. 222. 
207 Gebauer 2011, s. 95. 
208 Takauksenantajan sitoutuminen riskiin takausvastuun aktualisoitumisesta on henkilövakuussopimuksen luon-
teenomainen suoritus. Ks. Gebauer 2011, s. 97. 
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14  artiklan  2  kohdassa  säädetään a)  siirronsaajan  ja siirtovelallisen  väliseen  suhteeseen, b) 

saatavan siirtokelpoisuuteen ja sen rajoituksiin, c) edellytyksiin, joilla siirtoon voidaan vedota 

siirtovelallista  vastaan  ja d) siirtovelallisen velvoitteista vapautumiseen  sovellettavaa  lakia. 

Kaikissa näissä suhteissa on asetuksen mukaan sovellettava saatavaan sovellettavaa lakia. Ky-

seessä on siirtovelallisen suojaksi tarkoitettu säännös, jonka keskeisenä sisältönä on, että riip-

pumatta  siitä, mitä  siirtäjä  ja  siirronsaaja  keskenään  sopivat  sovellettavasta  laista,  suhteessa 

siirtovelalliseen soveltuu aina saatavaan sovellettava laki. Saatavan siirto tai pantiksiantami-

nen ei saa muuttaa niiden velvoitteiden joukkoa, joihin siirtovelallinen on jo sitoutunut.209 

Myös saatavan siirtokelpoisuutta ja sen rajoituksia210 koskeva maininta on ymmärrettävä ni-

menomaan  suhteessa siirtovelalliseen.  Mikäli  saatavaan  sovellettavan  lain  mukaan  kyseistä 

saatavaa  ei  ole  mahdollista  siirtää,  siirronsaaja  ei  voi  esittää  vaatimuksia siirtovelalliselle. 

Näin ollen 14(2):n lainvalintasäännön maininnan siirtokelpoisuudesta tai sen rajoituksista on 

katsottava liittyvän ainoastaan  siihen,  kenellä  on  oikeus vaatia  suoritusta siirtovelalliselta. 

Säännöksen nojalla ei siten voida ratkaista, onko saatava siirtynyt pantinantajan varallisuus-

piiristä  sivullisia  sitovasti  pantinsaajan  varallisuuspiiriin.  Bauer viittaa  asetuksen  englannin-

kieliseen sanamuotoon, joka hänen mukaansa avaa myös toisen mahdollisen tulkinnan. Kysei-

sen tulkinnan mukaan asetuksen maininta siirtokelpoisuudesta viittaa siirtämisen yleiseen eh-

toon,  jota  ainoastaan  asetuksen  soveltamisalan  rajoitukset – eli  sivullissuhteiden  rajaaminen 

asetuksen  ulkopuolelle – rajoittavat. Bauer päätyy kuitenkin pitämään  edellä  esittämäni  kal-

taista tulkintavaihtoehtoa suositeltavampana.211 Huomionarvoista kuitenkin on, että lukemalla 

asetuksen suomenkielistä sanamuotoa tulkintaongelmaa ei edes synny. 

Näin  ollen  mikäli  kyse  on  sopimusperusteisesta  saatavasta,  sovellettava  laki  ratkeaa  jälleen 

Rooma I -asetuksen yleisten lainvalintasääntöjen nojalla. Saatavaan saattaa siten soveltua so-

pijapuolten – eli siirtovelallisen ja saatavan siirtäjän tai pantinantajan212 – valitsema laki (art. 

                                                
209 Flessner – Verhagen 2006, s. 8; Garcimartín Alférez 2009, s. 227–228. Bauer 2011, s. 280. Ks. myös Koulu 
2005, s. 139. 
210 Eurooppaoikeutta  on  tulkittava  sen  säädösten  kaikkien  kieliversioiden  valossa,  ks.  esim.  Calliess  2011a,  s. 
11–12. Suomenkielisen asetuksen sanamuoto tältä osin kuuluu ”siirronsaajan ja velallisen välisten luovutusta tai 
sijaantuloa koskevien sopimus- ja oikeudellisten rajoitusten vaikutus”. Englanninkielisessä asetuksessa vastaava 
kohta on käännetty kahdella sanalla ”its assignability” (suom. sen siirrettävyys, sen siirtokelpoisuus). Ranskan-
kielisessä asetuksessa sama todetaan ”le caractère cessible de celle-ci” (suom. sen siirrettävyys, sen siirtokelpoi-
suus). Huomionarvoista siten on, että suomenkielinen sanamuoto on ainakin näitä kahta muuta kieliversiota sel-
keämpi siltä osin missä suhteessa siirrettävyydestä 14(2):ssa säädetään. 
211 Bauer 2011, s. 281. Ks. samoin Garcimartín Alférez 2009, s. 229, joka huomauttaa, että käsitteellä siirtokel-
poisuus (engl. assignability) voidaan ymmärtää olevan sekä sopimusoikeudellisia että esineoikeudellisia ulottu-
vuuksia. Ks. myös Hartley ICLQ 2011, s. 36–37. 
212 Mahdollista lienee toki että pantinantaja on saanut saatavan siirron kautta. Tässä yhteydessä kyse on kuiten-
kin nimenomaan siitä sopimuksesta, jossa siirtovelallinen on osapuolena. 
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3). Lakiviittauksen puuttuessa sovellettava laki määräytyy sopimuksen tyypin mukaan. Mikäli 

sopimuksen tyyppiä ei mainita 4 artiklan 1 kohdan listassa, saman artiklan 2 kohdan mukaan 

sovellettavaksi  tulee  sen  sopijapuolen,  joka  vastaa  sopimuksen  luonteenomaisesta  suorituk-

sesta, asuinpaikan laki. Jos kyseessä on esimerkiksi kauppahintasaatava irtaimen myynnistä, 

sovelletaan  myyjän  asuinpaikan  lakia  (art.  4(1)(a)).  Toisaalta  mikäli  kyse  on  lainasta,  luon-

teenomaisesta  suorituksesta  vastaa  lainanantaja213, jolloin sovellettavaksi  tulee  hänen  asuin-

paikkansa laki (art. 4(2)). Sopimuksenulkoisten velvoitteiden ollessa kyseessä soveltuva laki 

määrittyy erityisesti Rooma II -asetuksen perusteella.214 

Suhteessa siirtovelalliseen merkityksellisiä ovat myös ne säännöt, jotka määrittävät edellytyk-

siä,  joilla siirtovelallinen  voi  käyttää  pantinantajalta  olevaa  saatavaansa  kuittaukseen. Kuit-

tausedellytyksiin  sovellettavasta  laista säädetään  Rooma  I –asetuksen  art. 17:ssa. Kyseisen 

säännöksen mukaan kuittaukseen sovelletaan sen maan lakia, jota sovelletaan siihen saatavan, 

jonka  kuittausta  vaaditaan.  Tämä  tarkoittaa  sitä,  että siirtovelallinen  voi  kuitata  saatavallaan 

pantinantajalta  olevaa  vastasaatavaansa  pantattavaan  saatavaan  sovellettavan  lain  edellytyk-

sin. Tavallisesti kuittausmahdollisuus säilyy siihen asti, kunnes siirtovelalliselle on ilmoitettu 

panttauksesta tai tämä on muuten saanut siitä tiedon215.  

Kuten edellä esitetystä voidaan havaita, saatavan panttausta koskeva lainvalinta on vakuudek-

si  asettamiseen  liittyvissä  sopimussuhteissa  säädetty  Rooma  I -asetuksessa  suhteellisen  joh-

donmukaisesti. Muun muassa panttaussopimuksesta johtuviin keskinäisiin velvoitteisiin, näi-

den velvoitteiden rikkomisen seuraamuksiin sekä siihen, onko panttaus tehokkaasti tapahtunut 

pantinantajan  ja  pantinsaajan  välisessä  suhteessa, sovelletaan  panttaussopimukseen  sovellet-

tavaa  lakia216.  Siirrettävään  saatavaan  sovellettavaa  lakia  taas  sovelletaan  esimerkiksi  kysy-

mykseen  siitä,  missä  määrin  velkojan  vaihdos  voi  aiheuttaa  muutoksia  velvoitteen  sisältöön 

tai millä edellytyksillä siirtovelallinen voi tehokkaasti tehdä suorituksen vanhalle velkojalleen 

siirrosta huolimatta217. Huomionarvoista näin ollen toki on, että koska panttaukseen välttämät-

tä tavallisesti liittyy vähintään kolme henkilötahoa, on mahdollista, että kussakin kahdenväli-

sessä sopimussuhteessa tulee sovellettavaksi eri maan laki. Vaikka sovellettava laki mahdolli-

sesti hajaantuu saman järjestelyn piirissä useampaan oikeusjärjestykseen, ratkaisu lienee yh-

                                                
213 Gebauer 2011, s. 97. 
214 Bauer 2011, s. 284. Viime kädessä, mikäli velvoite ei kuulu minkään unionin lainvalintaa säätelevän säädök-
sen soveltamisalan piiriin, sovellettava laki ratkeaa kansallisten lainvalintasääntöjen nojalla. 
215 Ks. kuittauksen edellytyksistä Suomen oikeudessa edellä alaluku 2.5.1 ja tietyissä Euroopan valtioissa alaluku 
3.2. 
216 Bauer 2011, s. 278; Hartley ICLQ 2011, s. 40. 
217 Bauer 2011, s. 280. 
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täältä  sopimusvapauden  ja  toisaalta siirtovelallisen  suojaamisen  kannalta  johdonmukaisin 

mahdollinen.  Nämä  säännöt  ovat  myös  varsin  hyvin  ennustettavia: vakuussopimukseen  voi-

daan sitä laadittaessa sisällyttää lakiviittaus, ja pantattavan saatavan siirtovelallinen voi luot-

taa  siihen,  että  hänen  velvollisuutensa  määräytyvät  myös  jatkossa  saman  oikeusjärjestyksen 

sääntöjen perusteella. 

4.4 Rooma I -asetus ja sivullissitovuus 

Pelkästään  sopimussuhteissa  sovellettavien  sääntöjen  tunteminen  ei  kuitenkaan  ole  riittävää. 

Vakuusoikeuden  merkitys  on  erityisesti  sen  sitovuudessa  sivullisiin  nähden. Rooma  I -

asetuksen  edeltäjän  Rooman  yleissopimuksen ollessa  voimassa  vallitsi  erimielisyyttä  siitä, 

kuuluivatko  saatavien  siirron  esineoikeudelliset  ulottuvuudet – eli  lähinnä  sivullissitovuus – 

yleissopimuksen  soveltamisalaan  vai  eivät.  Niiden  keskuudessa,  jotka  katsoivat  sivullissito-

vuuden kuuluvan sopimuksen soveltamisalaan, vallitsi puolestaan erimielisyys siitä, kumpi 12 

artiklan218 kappaleista itse asiassa määritti sivullissitovuuteen sovellettavan lain.219 Oikeuskir-

jallisuudessa  vallitseva  näkemys  kuitenkin  oli,  että  sivullissitovuutta  koskeva  lainvalinta  ei 

kuulunut yleissopimuksen soveltamisalaan.220 

Rooma I -asetuksen 27(2) artiklan mukaan Euroopan komission oli vuoden 2010 kesäkuuhun 

mennessä esitettävä kertomus lainvalinnasta suhteessa ”saatavan siirron tai siirtymisen tehok-

kuudesta suhteessa kolmansiin sekä siirretyn saatavan ensisijaisuudesta suhteessa toisen hen-

kilön oikeuteen”. Tähän kertomukseen "liitetään tarvittaessa ehdotus tämän asetuksen muut-

tamiseksi".  Artiklan  sanamuoto  viittaa  siihen, että  kysymys  lainvalinnasta sivullissuhteissa 

jätettiin  tietoisesti asetuksen  ulkopuolelle  ja  että  asetusta  myöhemmin  mahdollisesti  muute-

taan koskemaan lainvalintaa myös sivullissuhteissa. Tällaista tulkintaa tukee myös asetuksen 

säätämishistoria: Euroopan komission lopullisessa ehdotuksessa Rooma I -asetukseksi 14 ar-

tiklaan221 ehdotettiin  sisällytettävän  myös  sivullissitovuutta  koskeva  lainvalintasääntö,  joka 

olisi ohjannut sovellettavaksi saatavan siirtäjän tai pantinantajan asuinpaikan lain.222 Ehdotuk-

sen mukaan tällaista sääntöä oli suositeltu suuressa osassa vihreän kirjan223 kysymyksiin an-

                                                
218 Yleissopimuksessa saatavan siirtoa koskeva säännös oli artiklanumeroltaan 12. 
219 Ks. Bauer 2011, s. 273–275, lähteineen. 
220 Euroopan komissio 2010, s. 7. 
221 Kyseisessä vaiheessa valmistelua säädös oli tosin artiklanumeroltaan 13. 
222 KOM(2005) 650, s. 20. 
223 KOM(2002) 654. Saatavien siirtoon liittyen ks. erityisesti s. 39–41. 
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netuista  vastauksista.  Sääntöä  perusteltiin  myös  sillä,  että UNCITRAL:in  saatavien  siirtoa 

koskevassa yleissopimuksessa224 vastaava sääntö oli jo olemassa.225 

Eurooppa-neuvoston  käsittelyssä226 keskusteltiin  myös  toisesta  vaihtoehdosta,  jonka  mukaan 

sivullissitovuuteen  sovellettaisiin  siirrettävään  tai  pantattavaan  saatavaan  sovellettavaa  la-

kia227. Neuvosto ei kuitenkaan päässyt yhteisymmärrykseen sivullissitovuuteen sovellettavas-

ta laista228: jäsenmaiden näkemykset sopivasta säännöstä vetivät liiaksi eri suuntiin, eikä riit-

tävää poliittista tahtoa kaikille jäsenvaltioille hyväksyttävään kompromissiin löytynyt229. Näin 

ollen nykyisessä muodossaan asetus ei sanamuotonsa mukaan sisällä sivullissuhteisiin ulottu-

vaa lainvalintasääntöä. Komissio ei ole vielä esittänyt Rooma I -asetuksen 27(2) artiklan mu-

kaista  kertomusta.  Se  kuitenkin  tilasi  tutkimuksen  saatavien  siirtoon  liittyvistä  säännöistä  ja 

lainvalinnasta  sivullissuhteissa230.  British  Institute  of  International  and  Comparative  Law 

(BIICL) valittiin  tutkimuksen  tekijäksi, ja  tutkimusraportti julkaistiin  vuonna  2011.  Tutki-

muksen  on  tarkoitus  toimia  perustana  komission  antamalle  27(2)  artiklan  mukaiselle  kerto-

mukselle ja mahdollisille 14 artiklan muutoksille231. 

Vaikka kanta Rooma I -asetuksen soveltumattomuudesta saatavien siirron sivullissitovuusky-

symyksiin vaikuttaa selkeältä, myös vastakkaista kantaa on puolustettu232. Fentimanin perus-

telu näyttää lähtevän päätelmästä, jonka mukaan saatavan siirto on pohjimmiltaan sopimusoi-

keudellinen ilmiö, minkä vuoksi myös julkivarmistukseen ja etusijaan myöhempiä luovutuk-

sen- ja  pantinsaajia  kohtaan  sovellettava  laki  löytyy  jo  nykyisellään  Rooma  I -asetuksesta. 

Hänen  mukaansa  myös  sivullissitovuus  kuuluu  asetuksen  soveltamisalaan  siitä  syystä, että 

kysymys esimerkiksi sekunduksen oikeuden täytäntöönpantavuudesta palautuu lopulta kysy-

mykseen sopimusvelvoitteen, jollainen saatava on, täytäntöönpantavuudesta. Fentimanin mu-

kaan  ajatus  saatavasta  esineoikeuden  kohteena  on  harha,  joka  johtuu  saatavan  virheellisestä 

rinnastamisesta konkreettisiin esineisiin.233 Hänen mukaansa sivullissitovuuteen on asetuksen 

                                                
224 United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade, 22 ja 30 art. 
225 KOM(2005) 650, s. 8. 
226 Ks. Rooma I –asetuksen säädäntöhistoriasta esim. van der Grinten 2011, s. 145–163. 
227 Tällainen  sääntö  olisi  vastannut  nykyisen  14(2)  artiklan  lainvalintasääntöä.  Ks.  molemmista  vaihtoehdoista 
esim. Proposal of the Presidency 13977/07, s. 30–31. 
228 Summary  of  discussions  in  the  European  Council  25.9.2007,  13203/07,  s.  4.  Ks.  myös  Euroopan  komissio 
2010, s. 8. 
229 Ks. van der Grinten 2011, s. 160–161. 
230 Euroopan komissio 2010. 
231 BIICL 2011, s. 10. 
232 Flessner – Verhagen  2006;  Fentiman Ind  J  Global  Legal  Stud 2010;  Verhagen – van  Dongen JPIL 2010; 
Flessner 2011b. Saksalaisessa kirjallisuudessa kanta sivullissitovuutta koskevan säännön sisältymisestä Rooma I 
–asetuksen 14 artiklaan on vallitseva, ks. BIICL 2011, s. 226–227.  
233 Fentiman Ind J Global Legal Stud 2010, s. 253–254. 
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nojalla  sovellettava saatavaan  sovellettavaa lakia.  Tätä  hän  perustelee  sillä, että  tällöin  sekä 

siirtovelallinen että siirronsaaja voivat selvittää sovellettavan lain. Fentiman vetoaa kantansa 

tueksi myös siihen, että tällöin sovellettaisiin samaa lakia kuin sovelletaan esimerkiksi denun-

tiaation vaikutuksista suhteessa siirtovelalliseen. Fentiman näyttää kategorisesti torjuvan aja-

tuksen, jonka mukaan siirtoilmoitus siirtovelalliseen nähden tulisi tehdä eri maan lain mukaan 

kuin siirtoilmoitus sivullisiin nähden.234 

Fentiman näyttää pitävän välttämättömänä, että panttausilmoituksen vaikutukset määräytyvät 

saman lain mukaan sekä suhteessa siirtovelalliseen että suhteessa sivullisiin. Tällaisen välttä-

mättömän yhteyden puolesta on vaikea löytää perusteluita. Ennemminkin voidaan pitää perus-

teltuna, että oikeusvaikutukset eri henkilösuhteissa voivat eriytyä eri oikeusjärjestysten sään-

töjen alaisuudessa tarkasteltaviksi: kansalliset oikeusjärjestykset suhtautuvat hyvin eri tavoin 

ilmoituksen oikeusvaikutuksiin edellä mainituissa henkilösuhteissa235. Fentimanin kanta näyt-

täytyy ongelmallisena myös Rooma I -asetuksen säätämishistorian valossa. Mikäli sivullissi-

tovuudesta tosiaan säädetään asetuksessa jo nykyisellään, Fentimanin artikkeli ei tarjoa seli-

tystä sille, mitä seikkoja asetukseen ehdotettu sivullisiin ulottuvia vaikutuksia koskeva kappa-

le olisi koskenut. On vaikea pitää uskottavana, että asetuksesta poisjätetty kappale olisi jätetty 

ottamatta  asetukseen siksi,  että  sivullissitovuutta  koskevaksi  liittymäperusteeksi  valittiinkin 

14(2) artiklan sääntö. Kanta on erityisen ongelmallinen, koska sivullissuhteita ei 14(2) artik-

lassa mainita. Vastaavasti Fentimanin kannan valossa on vaikea löytää selitystä sille, minkä 

vuoksi  asetuksessa  nimenomaisesti  asetettiin  komissiolle  varsin  tarkasti  rajattu  velvollisuus 

palata  saatavien  siirtoon  liittyvään  sivullissuhdeproblematiikkaan  (art.  27).  Näillä  perustein 

katson, ettei Fentimanin kanta tältä osin vastaa voimassaolevaa oikeutta. 

Myös Verhagen ja van Dongen päätyvät artikkelissaan päätelmään, jonka mukaan rajat ylittä-

vän  saatavan  siirron  ja  panttauksen  esineoikeudelliset  ulottuvuudet  kuuluvat  jo  nykyisellään 

Rooma  I -asetuksen  soveltamisalaan236. He katsovat,  että  siirtäjän  ja  siirronsaajan  sopimuk-

seen soveltuva laki soveltuu myös siirron sivullissitovuuteen. Verhagen ja van Dongen perus-

televat kantaansa vertailemalla Rooman yleissopimusta ja Rooma I -asetusta saatavien siirron 

osalta ja kiinnittävät huomiota löytyviin (vähäisiin) eroihin. He pitävät merkityksellisenä, että 

siinä  missä  yleissopimuksessa  viitataan  siirtäjän  ja  siirronsaajan  ”keskinäisiin  velvoitteisiin” 

                                                
234 Emt., s. 263–264. 
235 Ks. edellä alaluvut 3.2 ja 3.3. 
236 Ks. myös samaa kantaa edustavat Flessner – Verhagen 2006; Flessner 2011b. 
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(art. 12(1)), asetuksessa puhutaan siirtäjän ja siirronsaajan ”välisestä suhteesta” (art. 14(1)).237 

Asetuksen johdanto-osan 38 perustelukappaleen mukaan kyseisellä muutoksella on tarkoitus 

selventää,  että  14(1)  artiklaa  ”sovelletaan  myös  saatavan  siirtäjän  ja  siirronsaajan  väliseen 

luovutukseen  liittyviin  esineoikeudellisiin  näkökohtiin  oikeusjärjestelmissä,  joissa  näitä  nä-

kökohtia käsitellään velvoiteoikeudellisista näkökohdista erillisinä”238. 

Verhagenin  ja  van  Dongenin  päättelyn  mukaan  etenkin  niissä  oikeusjärjestyksissä239,  joissa 

aineellinen  oikeus  ei  erottele  siirron  esineoikeudellisia  edellytyksiä  yhtäältä  siirron  sopija-

puolten suhteessa ja toisaalta suhteessa kolmansiin, 14(1) artiklan lainvalintasääntö soveltuu 

myös siirron sivullissitovuuteen. Heidän mukaansa tämä seuraa suoraan siitä, että sivullisiin 

ulottuvia  esineoikeudellisia näkökohtia  ei  ole  näissä  oikeusjärjestyksissä  mahdollista  erottaa 

esineoikeudellisista  näkökohdista  osapuolten  välillä. Sopimuksen  lisäksi  siirron  ei  tarvitse 

täyttää mitään lisävaatimusta, kuten siirtoilmoitusta, jotta saatava olisi esimerkiksi tehokkaasti 

siirtynyt  siirtäjän  velkojien  ulottumattomiin.240 Tältä  osin  tulkinta  on  ongelmallinen  ainakin 

kvalifikaation näkökulmasta. Kuten edellä olen esittänyt, Rooma I -asetuksen tulkinta ei saa 

perustua millekään kansalliselle oikeusjärjestykselle. Käsitteille on annettava se merkitys, jo-

ka  niillä  on  eurooppaoikeudellisessa  kontekstissa,  ei  lex  forin  omassa  merkitysyhteydessä. 

Tavoitteena on, että kaikkien valtioiden tuomioistuimet arvioivat Rooma I -asetuksen sovel-

tamista asiaan yhdenmukaisella tavalla241. Näin ollen ajatus siitä, että Rooma I -asetuksen so-

veltamisala määrittyisi eri tavoin riippuen asetusta soveltavasta tuomioistuimesta, on yhteen-

sopimaton eurooppaoikeuden järjestelmän kannalta. 

Asetuksen 27(2) artiklan uudelleentarkastelulauseke koskee Verhagenin ja van Dongenin mu-

kaan ainoastaan muita saatavan siirron kolmansiin ulottuvia vaikutuksia kuin esineoikeudelli-

sia  näkökohtia,  jotka  heidän  mukaansa  jo  nykyisellään  kuuluvat  14(1)  artiklan  sovelta-

misalaan. Nämä muut kolmansiin ulottuvat vaikutukset242 käsittävät heidän mukaansa esimer-

kiksi  Englannin  lain  mukaiset  rekisteröintivaatimukset.  Perustelua  on  vaikea  pitää  vakuutta-

vana.  Kuten  Bauer  huomauttaa,  Eurooppa-neuvosto  ei  onnistunut  pääsemään  yhteisymmär-

                                                
237 Verhagen – van Dongen JPIL 2010, s. 1, 5, 12–13. 
238 Asetuksen englanninkielisessä kieliversiossa, johon Verhagen ja van Dongen viittaavat, tämä lainaus kuuluu: 
”also applies to the property aspects of an assignment, as between assignor and assignee, in legal orders where 
such aspects are treated separately from the aspects under the law of obligations”. Kieliversioissa ei nähdäkseni 
ole sisällöllistä eroa. 
239 Esimerkiksi Saksa ja Alankomaat. Saksassa saatavien siirrosta säädetään BGB:n velvoiteoikeutta koskevassa 
osiossa, ks. Flessner – Verhagen 2007, s. 4. 
240 Verhagen – van Dongen JPIL 2010, s. 5. 
241 Bělohlávek 2010, s. 100; Calliess 2011a, s. 12. 
242 Engl. third party effects. 
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rykseen sivullissitovuuteen soveltuvasta lainvalintasäännöstä. Tässä valossa tuntuisi erikoisel-

ta ajatella, että asetusehdotus kaiken aikaa sisälsi juuri tällaisen säännön. Ei näytä perustellul-

ta katsoa, että yhteisymmärrys jäi uupumaan ainoastaan tiettyjen sivullissitovuuteen liittyvien 

erityisedellytysten osalta.243 

Verhagenin  ja  van  Dongenin  tulkinta  14(1)  artiklan  soveltuvuudesta  sivullissitovuuteen  on 

valtavirrasta poikkeava, minkä kirjoittajat myöntävät itsekin. Katson, että heidän päättelynsä 

sotii asetuksen sanamuotoa ja sen sisäistä johdonmukaisuutta vastaan. Johdanto-osan peruste-

lukappaletta 38 on nähdäkseni luettava siten, että niissä – ja vain niissä – oikeusjärjestyksissä, 

joissa siirtäjän ja siirronsaajan suhteessa erotellaan sopimus- ja esineoikeudelliset ulottuvuu-

det, myös siirtäjän ja siirronsaajan – ja ainoastaan heidän – väliseen esineoikeudelliseen suh-

teeseen sovelletaan 14(1) artiklan lainvalintasääntöä. Kysymys on siis siitä, onko oikeus saa-

tavaan siirtynyt siirronsaajalle tai pantinsaajalle siten, että hän voi tehokkaasti vedota oikeu-

teensa siirtäjää tai pantinantajaa vastaan244. Verhagen ja van Dongen näyttävät ylikorostavan 

perustelukappaleen 38 ilmaisua ”esineoikeudellisiin näkökohtiin”245 ja laajentavan kappaleen 

tulkintaa sen sanamuodon yli. Soveltuvuus esineoikeudellisiin näkökohtiin on kuitenkin yksi-

selitteisen selkeästi rajattu ainoastaan siirtäjän ja siirronsaajan suhteeseen. 

Myös  Flessner  nojaa  vastaavanlaiseen  tulkintalinjaan:  hänkin  näyttää  sivuuttavan  perustelu-

kappaleen  38  rajauksen  vain  siirtäjän  ja  siirronsaajan  suhteeseen. Flessner  argumentoi,  että 

asetuksen  sanamuoto  jättää  tulkinnanvaraiseksi  kysymyksen  siitä, kuuluvatko  saatavien  siir-

ron esineoikeudelliset vaikutukset asetuksen soveltamisalaan. Tulkinnanvaraisen sanamuodon 

vuoksi hän katsoo, että asetuksen tavoitteet paremmin toteuttavaa tulkintavaihtoehtoa on pi-

dettävä oikeana. Kiistatonta toki on, että asetuksen tavoitteet toteutuisivat paremmin siinä ta-

pauksessa,  että sivullissitovuutta  koskeva  sääntö sisältyisi asetukseen.246 Näyttää  kuitenkin 

siltä, ettei asetuksen sanamuoto jätä sellaista tulkinnanvaraa, jota Flessner esittää. 

Katson, että Rooma I -asetuksen sanamuodossa tai sisäisessä logiikassa mikään ei tue sellaista 

tulkintaa,  jonka  kautta  sivullissitovuuteen  sovellettava  laki nykyisellään määräytyisi  asetuk-

sen  nojalla. Panttauksen  sivullissitovuuden  jäädessä  yhä  asetuksen  ulkopuolelle,  rajat  ylittä-

                                                
243 Bauer 2011, s. 279. Vrt. Flessner 2011b, s. 215, joka näyttää pikemminkin katsovan, että koska sivullissito-
vuuteen liittyvien kysymysten poisjättämisestä ei ole nimenomaista mainintaa lainvalmisteluasiakirjoissa, nämä 
ulottuvuudet  yhä  sisältyvät  asetukseen,  vaikka  sivullissitovuutta  koskevaa  kappaletta  ei  otettukaan  lopulliseen 
asetukseen. 
244 Bauer 2011, s. 279–280. 
245 Engl. property aspects. 
246 Flessner 2011b, 213–220. 
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vissä  vakuusjärjestelyissä  sivullissitovuuteen  sovellettava  laki  määrittyy  kansallisten  lainva-

lintasääntöjen  perusteella.  Tämä  lisää  yhden  epävarmuustekijän  lisää  saatavien  vakuuskäyt-

töön: vakuudesta sovittaessa on varauduttava kaikkien niiden valtioiden lainvalintasääntöihin, 

joissa sivullissitovuus mahdollisesti tulee tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

4.5 Sivullissitovuutta koskeva lainvalintasääntö Suomen oikeudessa 

Suomen  kansainvälisessä  yksityisoikeudessa  esineoikeudellisia  oikeussuhteita  koskevat  lain-

valintasäännöt on jo pitkään jäsennetty niin kutsutun lex rei sitae –periaatteen avulla. Kysei-

sen periaatteen  sisältönä  on,  että  esineoikeudellisiin  ongelmiin  sovelletaan  pääsääntöisesti 

esineen situksen eli sijaintimaan lakia.247 Kyse on hyvin yleismaailmallisesti sovelletusta peri-

aatteesta, joka syrjäytti – Buure-Hägglundin mukaan erityisesti von Savignyn vaikutuksesta – 

1800-luvun  lopulla  aiemmin  hyvin  yleisesti  sovelletun mobilia sequuntur  personam –

periaatteen, jonka mukaan esineoikeudellisiin oikeussuhteisiin sovelletaan esineen omistajan 

tai haltijan kotipaikan lakia.248 Von Savignyn mukaan esineen sijaintipaikkaan sidottu sääntö 

on ylivertainen erityisesti sen selkeyden vuoksi: mikäli lainvalinta sidottaisiin tietyn intressi-

tahon,  esineen  omistajan  tai  haltijan,  kotipaikkaan,  tulkinnanvaraiseksi  jäisi  vielä, kenen  in-

tressitahon kotipaikkaa missäkin tilanteessa tulisi pitää ratkaisevana. Lisäksi hän katsoo, että 

esineoikeuden subjekti alistuu vapaaehtoisesti esineen sijaintipaikan oikeusjärjestyksen sään-

töjen  alaiseksi.249 Buure-Hägglund  puolustaa  lex  rei  sitae –periaatetta  erityisesti siksi, että 

koska esineoikeudet  kohdistuvat  ennalta  määräämättömään  joukkoon  ulkopuolisia,  tällaisia 

oikeuksia  koskeva  liittymä  ei  voi  olla  sidottu  osapuoliin, vaan  sen  on  oltava  objektiivisesti 

havaittavissa.250 Irtaimen  omaisuuden  kohdalla  lex  rei  sitae  näyttäytyy  ongelmallisena erityi-

sesti siitä syystä, että omaisuuden sijainti voi muuttua Tällöin onkin kysyttävä, minkä maan 

oikeusjärjestyksen sääntöjä on kulloinkin pidettävä merkityksellisinä251. 

                                                
247 Ks. esim. Klami – Kuisma 2000, s. 109; Koulu 2005, s. 185. 
248 Buure-Hägglund  1978,  s.  30–34.  Kiinteään  omaisuuteen  on  koko  kansainvälisen  yksityisoikeuden  historian 
ajan sovellettu lex rei sitae –sääntöä, ks. von Savigny 1869, s. 130–131. 
249 Von Savigny 1869, s. 129, 133–134. Ongelmiin joudutaan esimerkiksi silloin kun kaksi henkilötahoa riitele-
vät omistusoikeudesta samaan esineeseen. 
250 Buure-Hägglund 1978, s. 36. Ks. myös Esko 1998, s. 92. Vrt. Klami – Kuisma 2000, s. 110, jonka mukaan 
esineen sijaintipaikka ei ole niin objektiivinen kuin Buure-Hägglund esittää, vaan usein tietyn henkilön määrät-
tävissä. 
251 Rajaan tämän niin kutsutun res in transitu -kysymyksen esityksen ulkopuolelle ja tyydyn toteamaan, että on-
gelmaan  on  esitetty  useita  erilaisia  ratkaisumalleja.  Ks.  esim.  Ekström  1921,  s.  129–130;  Buure – Hägglund 
1978, s. 91–242; Klami – Kuisma 2000, s. 112–116; Koulu 2005, s. 192, 209; Juutilainen 2005, s. 54–82. 
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Edellä esitetyn perusteella myös kysymys esinevakuuden haltijan – tutkielmani näkökulmasta 

erityisesti pantinsaajan – oikeuden tehokkuus suhteessa sivullisiin on ratkaistava lex rei sitae 

–periaatteen avulla. Sivullissuhteisiin on siten sovellettava panttikohteen sijaintipaikan maan 

lakia.252 Kun  panttikohteena  on  saatava  on  kysyttävä, soveltuuko  tämä  sääntö  myös  silloin, 

kun tyypillisesti esineoikeudeksi mielletyn oikeuden kohteena on jokin muu varallisuusobjek-

ti  kuin  esine253.  Tavallisesti  tähän  kysymykseen  vastataan  myöntävästi.254 Toinen  asia on, 

kuinka saatavan sijaintipaikka voidaan määritellä. Koska saatavalla ei ole samalla tavalla re-

aalimaailmassa  ilmentyvää  olomuotoa  kuin  esimerkiksi  kiinteistöllä  tai  kuorma-autolla,  saa-

tavan sijainnin määrittely perustuu väistämättä johonkin fiktioon, keinotekoiseen paikantami-

seen. Toisaalta voidaan myös väittää, että lex rei sitae –periaatteen yhteydessä merkitystä ei 

ole niinkään annettava esinetason ilmiöiden sijainnille vaan omaisuuden ja oikeuksien tasoon 

liittyviin henkilösuhteisiin. Jos tällä tavoin miellettynä puhutaan oikeuksien sijainnista esinei-

den sijainnin sijaan, saatavat eivät näyttäydykään erityispiirteisinä esineisiin kohdistuvien oi-

keuksien rinnalla.255 

Pohjoismaissa saatavan sijainniksi on tavallisesti mielletty siirtovelallisen kotipaikka256. Yllät-

tävää kyllä, Suomessa kysymys saatavan sijainnista ja siten sen panttauksen sivullissuhteisiin 

sovellettavasta  laista  vallitsee huomattavaa  epävarmuutta.  Tepora  ja  Takki  päätyvät  esittä-

mään kantaa, jonka mukaan sivullissuhteisiin olisi luontevinta soveltaa saatavan siirtäjän tai 

pantinantajan maan lakia.257 Myös Tuomiston mukaan perustelluinta Suomen lain soveltami-

nen  julkivarmistukseen  ja  sen  vaikutuksiin  olisi  silloin,  kun  siirtäjän  tai  pantinantajan  koti-

paikka  on  Suomessa, ja  panttaus  liittyy  hänen  toimintaansa  Suomessa258. Koulu  puolestaan 

ehdottaa  sovellettavaksi MKA  2  artiklan  omaisuuden  sijaintimaan  legaalimääritelmiä  myös 

lainvalinnassa. Tällöin saatavan katsotaan sijaitsevan siinä valtiossa, jossa siirtovelallisella on 

pääintressien keskus (g-kohta).259 Säädännäinen oikeus että oikeuskäytäntö vaikenevat asiasta 

ja  oikeuskirjallisuuden kannanotot  aiheesta  ovat  niukkoja.  Sen  sijaan,  että  ottaisin  kantaa 

                                                
252 Buure-Hägglund  1978,  s.  89;  Esko  1998,  s.  93–94.  Tällä  tavalla  selvitetyn  maan  laki  määrää  sen  millaisia 
esineoikeuksia, kuinka niitä perustetaan ja mitkä ovat niiden tehokkuuden edellytykset, ks. Koulu 2005, s. 194. 
253 Saatavia ei Suomen oikeudessa vakiintuneen kannan mukaisesti pidetä esineinä. Ks. edellä alaluku 2.1. 
254 Ks. esim. Koulu 2005, s. 194. 
255 Juutilainen 2009, s. 105–106, joka korostaa, että tapa puhua oikeuden ja omaisuuden sijainnista on määritel-
mällistä ja siinä on aina kyse tietystä juridisesta yhteydestä omaisuusobjektin ja tietyn oikeusjärjestyksen välillä, 
ei tietyn esineen sijainnista sinänsä. 
256 Esko  1998,  s.  96;  Koulu  2005,  s.  204.  Kumpikaan  ei  kuitenkaan  suoraan  ota  kantaa  siihen,  onko  tulkintaa 
pidettävä vallitsevana myös Suomen oikeudessa. 
257 Tepora – Takki 1994, s. 184, jonka kanta perustuu erityisesti factoring-järjestelyn lähtökohtiin. Ks. myös Juu-
tilainen 2007, s. 158 av. 25; BIICL 2011, s. 98, 197, 202–203. 
258 Tuomisto 2015, s. 56–57. 
259 Koulu 2005, s. 204–205. Vrt. Tuomisto 2015, s. 57. Selvää toki on, että legaalimääritelmät soveltuvat suoraan 
ainoastaan MKA:n järjestelmässä omaisuuden sijainnin määrittelemisessä, ks. samasta teoksesta s. 199–200. 
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Suomen  oikeuden  sivullissitovuuden  määrittämiseen sovellettavan lainvalintasäännön  sisäl-

töön de lege lata, esitän jäljempänä luvussa 5 perustellun ehdotukseni sivullissitovuuden mää-

räytymisen edellytyksiin sovellettavaksi lainvalintasäännöksi Rooma I –asetukseen. Kysymys 

vallitsevan oikeuden mukaisesta säännöstä jää tässäkin esityksessä avoimeksi. 

4.6 Maksukyvyttömyysasetus 

Panttioikeudella  on  erityistä  merkitystä  pantinsaajan  kannalta  tavallisesti  vasta pantinantaja-

velallisen  tullessa maksukyvyttömäksi. Tilanteissa,  joissa  vakuusoikeuden  perustamiseen  on 

liittynyt kansainvälisiä ulottuvuuksia, on todennäköistä, että myös maksukyvyttömyysmenet-

telyssä  oikeusjärjestysten  rajat  ylittävät  ongelmat  aktualisoituvat. Kollektiivimenettelyihin260 

liittyvässä lainvalinnassa sovelletaan Euroopan unionissa maksukyvyttömyysasetusta. MKA:n 

mukaan  velallisen  maksukyvyttömyysmenettelyyn  sovelletaan  sen  maan  lakia,  jossa  velalli-

sella on pääintressien keskus (art. 3(1) ja 4(1)). Tällä tavoin määritettyä oikeusjärjestystä kut-

sutaan  tavallisesti  latinankielisellä  nimityksellä lex concursus. Näin  esimerkiksi  osakeyhtiön 

konkurssiin  sovelletaan  KonkL:a, mikäli  sen sääntömääräinen  kotipaikka261 on  Suomessa. 

Tällainen  maksukyvyttömyysmenettely  koskee  velallisen  kaikkea  omaisuutta  riippumatta 

omaisuuden sijainnista262. Jos velallisella on omaisuutta myös jossain muussa jäsenvaltiossa, 

myös  siellä  voidaan  käynnistää  maksukyvyttömyysmenettely,  joka  koskee  ainoastaan  kysei-

sessä valtiossa sijaitsevaa omaisuutta. Tällaisen sekundäärimenettelyn käynnistäminen edelly-

tyksenä on, että velallisella on toimipaikka myös kyseisessä valtiossa (art. 3(2)). 

Pantinsaajan näkökulmasta on tärkeää, että hän pystyy jo etukäteen arvioimaan asemansa pan-

tinantajan maksukyvyttömyysmenettelyssä. Erityisen tärkeää hänelle on, että panttioikeus on 

perustettu  pantinantajan  muita  velkojia ja  konkurssipesää sitovalla  tavalla  riippumatta, siitä 

missä valtiossa maksukyvyttömyysmenettely aloitetaan. Näitä odotuksia suojataan MKA:n 5 

artiklassa, jonka mukaan menettelyn alkaminen ei vaikuta niihin sivullisten tai velkojien esi-

neoikeuksiin,  joiden  kohteena  on  toisessa  jäsenvaltiossa  sijaitseva velallisen  omaisuus.263 5 

artikla  suojaa  ainoastaan  sivullisen  esineoikeutta:  MKA  ei  sääntele  kysymystä  siitä,  katso-

                                                
260 Suomessa konkurssi ja yrityssaneeraus, ks. MKA, liite A. 
261 MKA:n 3(1) artiklaan sisältyy olettama, jonka mukaan pääintressien keskus on oikeushenkilön ”sääntömää-
räinen kotipaikka, jollei muuta näytetä”. 
262 Virgós – Schmit 1996, s. 70; Virgós – Garcimartín 2004, s. 104. Kyse on niin kutsutusta universaaliperiaat-
teesta, ks. myös Könkkölä – Linna 2013, s. 23–24. 
263 Ajatuksesta  muualla  kuin  menettelyn  aloittamisvaltiossa  sijaitsevan  esineoikeuden  pysyvyydestä    käytetään 
suomalaisessa kirjallisuudessa nimeä koskemattomuusperiaate, ks. Koulu 2002, s. 204. 
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taanko  oikeuden  kohteena  olevan  varallisuuserän  kuuluvan  konkurssipesään264. Omaisuuden 

sijainti  määrittyy  MKA:n  legaalimääritelmien  nojalla,  joiden  mukaan  saatava  sijaitsee  siinä 

valtiossa, jossa siirtovelallisella on pääintressien keskus (art. 2, g-kohta). Säännöksen mukaan 

ennen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamista sivullisia sitovasti perustettu esineoikeus säi-

lyttää tehokkuutensa aivan kuin maksukyvyttömyysmenettelyä ei olisi käynnistetty. Oikeuden 

tehokkuuteen vaikuttaa ainoastaan se, että oikeus on perustettu aineellisten lainvalintasääntö-

jen viittaaman  lain mukaan sivullisia  sitovalla tavalla  ennen  maksukyvyttömyysmenettelyn 

aloittamista.265 

MKA ei näytä suoraan ottavan kantaa siihen, mitä primäärimenettelyn alkaessa tapahtuu niille 

sivullisen esineoikeuksille, joiden kohde sijaitsee menettelyn aloittamisvaltiossa. Koska 5 ar-

tikla  on  asetuksen  4  artiklaan  nähden  poikkeusluonteinen säännös,  perustelluinta  on  katsoa, 

että esineoikeuksiin, joiden kohde on menettelyvaltiossa, sovelletaan lex concursusta. Tällai-

siin  esineoikeuksiin  voi  näin  ollen  kohdistua  menettelyvaltion  insolvenssilain sääntöjen mu-

kaisia  vaikutuksia,  esimerkiksi  vakuudensaajan  itsenäisen  realisointioikeuden  rajoituksia266. 

Insolvenssimenettelyt  eri  jäsenvaltioissa  vaikuttavat velkojien  oikeuksiin  eri  tavoin,  eikä 

MKA:n tavoitteena ole puuttua näihin eroihin: tässä suhteessa asetus on neutraali267.  

Ongelmallista  nykytilassa  näyttää  kuitenkin  olevan  se,  minkä  oikeusjärjestyksen lainvalinta-

sääntöjä  sovelletaan kysymykseen, onko  esineoikeus  perustettu  sivullisia  sitovasti  ennen 

maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista. MKA:n johdanto-osan perustelukappale 25 viittaa 

ainoastaan  oikeuden  kohteen  sijaintipaikan  lakiin  tavallisesti  relevanttina  lainvalintasääntö-

nä268. Siinä missä lex rei sitae –sääntö on olennainen useiden esineoikeuksien perustamiseen 

liittyviin edellytyksiin sovellettavan lain selvittämisessä, saataviin perustettavien vakuusoike-

uksien esineoikeudellisten ulottuvuuksiin sovellettava laki ei tavallisesti ratkea kyseisen sään-

nön nojalla269. Kysymykseen ei ole esityksen laajuuden vuoksi mahdollista esittää perusteltua 

ratkaisua270. 

                                                
264 Virgos – Schmit 1996, s. 70. Omaisuuden kuuluminen konkurssipesään ratkaistaan lex concursuksen nojalla. 
265 Virgós – Schmit 1996, s. 71; Virgós – Garcimartín 2004, s. 95; Ingelmann 2007, s. 249–250. Oikeuden te-
hokkuuteen  ei  siis  vaikuta  sen  enempää  menettelymaan  insolvenssilaki  kuin  senkään  maan  laki,  jonka  nojalla 
oikeus on perustettu. 
266 Ks. kokoavasti insolvenssilakien asettamista rajoituksista Wood 2007b, s. 360, 367, 371–400. 
267 Virgós – Garcimartín 2004, s. 73. 
268 Ks. myös Virgós – Schmit 1996, s. 71. 
269 Ks. Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalintasäännöistä jäljempänä alaluvut 5.2–5.4. 
270 Koulun mukaan on sovellettava joko esineen sijaintivaltion tai lex concursuksen valtion lainvalintasääntöjä. 
Hän sivuuttaa ongelman toteamalla, että kumpikin vaihtoehdoista osoittaisi esineoikeuden kohteen sijaintivaltion 
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MKA:n 5 artiklan sääntöä vastaan on kirjallisuudessa esitetty kritiikkiä erityisesti sillä perus-

teella, että vakuusvelkoja voi säännön nojalla saada parempaa suojaa kuin hän saisi minkään 

kansallisen lain nojalla271. Vakiintunut kanta näyttää kuitenkin olevan, että säännöksen teksti 

on  tarkoitettu sovellettavaksi juuri edellä  kuvatulla tavalla272. Art.  5 ei  kuitenkaan  vaikuta 

mahdollisuuteen käynnistää sekundäärimenettelyä jäsenvaltiossa, jos velallisella on kyseises-

sä valtiossa toimipaikka (art. 3(2))273. Tällöin esineoikeuksiin, joiden kohteena on sekundää-

rimenettelyn valtiossa sijaitsevaa omaisuutta, sovelletaan kyseiseen menettelyyn sovellettavaa 

lakia. Toisaalta juuri toimipaikkaedellytys asettaa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan esineo-

ikeuteen  oikeutensa perustavan  velkojan  erityisen  hyvään  asemaan:  päämenettely  ei  vaikuta 

hänen  oikeuteensa,  eikä  sekundäärimenettelyä  välttämättä  ole  mahdollista  käynnistää  ollen-

kaan274. 

Kirjallisuuden vallitsevan kannan mukaan MKA:n 5 artiklaa ei tule pitää lainvalintasääntönä, 

eihän se osoita mihinkään asiaryhmään sovellettavaa lakia, vaan aineellisoikeudellisena sään-

nöksenä, joka rajaa sivullisten esineoikeudet lex concursuksen soveltamisalan ulkopuolelle275. 

Näin  ollen  säännöksestä  ei  ole  mahdollista  löytää  sääntöä  tai  tulkinta-apua  siihen,  minkä 

maan lain mukaan esineoikeus on perustettava, jotta oikeus olisi sivullissitova276. Toisaalta 5 

artikla  ei  myöskään  näytä  monimutkaistavan  esineoikeuksien  perustamisen  lainvalintaa. 

Säännöksen  ei  kuitenkaan  ole  katsottu  olevan  täysin  ongelmaton.  Ensinnäkin  asetuksessa  ei 

määritellä  esineoikeuksia277. Oikeuden  luonnehdinta esineoikeudeksi  on  tehtävä kansallisen 

lain perusteella. Toiseksi voidaan kysyä, suojaako 5 artikla ainoastaan esineoikeuden haltijan 

esineoikeutta vai myös tämän saatavaa. Kysymys on relevantti tilanteissa, joissa käynnistetty 

menettely sallii esimerkiksi saatavan pääoman leikkaamisen tai muut muutokset saatavan si-

sältöön. Tällöin  pelkän  esineoikeuden  pysyvyys  ei välttämättä  juuri suojaa  vakuusvelkojaa 

                                                                                                                                                   
lakiin, ks. Koulu 2002, s. 231–232. Ainakin silloin, kun kyse on saatavista esineoikeuden kohteena, Koulun kan-
taa on pidettävä virheellisenä.  
271 Ks.  kritiikistä  ja  säädöksen  vaihtoehtoisista  tulkinnoista  kootusti  esim.  Virgós – Garcimartin  2004,  s.  105–
107; van Galen et al. 2012, s. 51–52.  
272 Ks. edellä av. 265. Säännöksen tarkoituksena on katsottu vakuusvelkojien odotusten suojaamisen lisäksi ole-
van myös pyrkimys yksinkertaistaa rajat ylittäviä maksukyvyttömyysmenettelyitä, ks. Virgós – Schmit 1996, s. 
71–72. Sekundäärimenettelyn on aina oltava likvidaatiomenettely, art. 3(3). 
273 Ks. MKA:n johdanto-osan perustelukappale 25. 
274 Ks. esim. Koulu 2002, s. 209. 
275 Koulu 2004, s. 224; Virgós – Garcimartín 2004, s. 104–105; Ingelmann 2007, s. 250. 
276 Sivullissitovan  vakuusoikeuden  perustaminen  ja  sellaisen  perustamisen  edellytykset  ovat  MKA:n  sääntöjen 
näkökulmasta esikysymyksen luonteisia, ks. Virgós – Garcimartín 2004, s. 69. 
277 Artikla sisältää kuitenkin esimerkinomaisen listan niistä oikeuksista, joita erityisesti on pidettävä esineoike-
uksina. Saatavaan perustetut panttioikeudet ja vakuustarkoituksessa tehdyt siirrot näyttävät sisältyvän tähän lis-
taan. Ks. Virgós – Schmit 1996, s. 73–75; Koulu 2002, s. 237; Virgós – Garcimartín 2004, s. 95. 
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mikäli hän voi saada vakuuden arvosta suorituksen ainoastaan menettelyssä leikatulle saata-

valle.278 

Kolmas ongelma  koskee  pankkitilien käyttöä  vakuutena. On  epäselvää  missä  jäsenvaltiossa 

kyseisen vakuusoikeuden kohteen, eli pankkitilin, katsotaan MKA:n järjestelmässä sijaitsevan 

esimerkiksi siinä tapauksessa, että tili on pankissa, joka on suomalaisen pankin englantilainen 

sivuliike. MKA:n kirjaimellinen soveltaminen näyttäisi johtavan siihen, että tällaisenkin saa-

tavan katsotaan  sijaitsevan siirtovelallisen,  eli  tilinpitäjäpankin,  pääintressien  keskuksessa. 

Koska Englannissa toimiva pankin yksikkö on ainoastaan sivuliike, pääintressien keskuksen 

tulisi  katsoa  olevan  Suomessa,  ja  siten  englantilainen  pankkitili  sijoittuisi  MKA:n  järjestel-

mässä  Suomeen.279 Tulkinnallinen  epävarmuus  johtaa  siihen,  että  mikäli  pantinsaaja  haluaa 

varmistaa asemansa velallisen mahdollisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä, hänen on huo-

lehdittava  siitä,  että  vakuudeksi  saadut  pankkitilit  on  pantattu  sivullisia  sitovasti  sekä  Suo-

messa  että  Englannissa. Näin  ollen  on  mahdollista, että  pantinsaaja  joutuu  ottamaan  selkoa 

yhden  ylimääräisen  oikeusjärjestyksen  sisällöstä, mikä  nostaa  järjestelyn  transaktiokustan-

nuksia.   

                                                
278 Ks. Marshall 2011, s. 66–67. 
279 Ks. Wood 2007b, s. 921–922; Marshall 2011, s. 65. Vrt. Virgós – Garcimartín 2004, s. 168, jonka mukaan 
sivuliikettä on tällaisissa tilanteissa pidettävä itsenäisenä yksikkönä. Tällöin kansainvälisen pankin sivuliikkeen 
pitämien tilien katsottaisiin sijaitsevan kyseisen sivuliikkeen sijaintivaltiossa. 
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5 EHDOTUS LAINVALINTASÄÄNNÖKSI 
SIVULLISSUHTEISSA 

5.1 Kriteereistä 

Kuten olen edellä alaluvussa 4.4 esittänyt, Rooma I –asetus ei sisällä lainvalintasääntöä, jota 

tulisi  soveltaa  saatavan panttauksen  sivullissitovuuden  edellytyksiin. Näin  ollen  kunkin  Eu-

roopan  valtion  tuomioistuin  soveltaa sivullissitovuuskysymyksen  osalta  lainvalintaan kysei-

sen  oikeusjärjestyksen  omia  kansallisia  sääntöjä.  Yhtenäistettyyn  lainvalintaan  verrattuna  ti-

lanne voi nykyisellään yksittäistapauksissa johtaa huonosti ennakoitaviin lopputuloksiin. Eri-

tyistä  epävarmuutta  oikeustilaan  liittyy  Suomessa280.  Asiaan  ei  saada  tulkinnallista  apua  sen 

paremmin  lainsäädännöstä  kuin  oikeuskäytännöstäkään.  Myös  oikeuskirjallisuuden  kannan-

otot ovat vähäisiä ja perusteluiltaan niukkoja.281 Esitän seuraavassa kantani siihen, millaisella 

säännöllä Rooma I –asetusta tulisi täydentää tulkinnallisen epävarmuuden vähentämiseksi. 

Pidän perustelluimpana lainsäädäntöinstrumenttina säännölle nimenomaan Rooma I –asetusta 

erityisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin asetuksessa säädetään jo ennestään saatavan panttauk-

sen velvoiteoikeudellisista ulottuvuuksista. Asetuksen jo olemassa olevat säännöt on nähdäk-

seni otettava huomioon myös uusia sääntöjä muotoiltaessa. Nämä säännöt olisi otettava vas-

taavalla tavalla huomioon myös siinä tapauksessa, että sivullissitovuutta koskevasta lainvalin-

tasäännöstä säädettäisiin kansallisella lailla Suomessa. Näin ollen suositukseni voidaan osoit-

taa myös Suomen lainsäätäjälle: Rooma I –asetuksen täydentämiseen voi kulua useita vuosia. 

Sillä  välin  kansallisessakin  laissa  säädetty  lainvalintasääntö  vähentäisi  oikeudellista  epävar-

muutta  huomattavasti. Toiseksi  katson,  että  sivullissitovuutta  koskevan  lainvalintasäännön 

harmonisointi  vähentäisi  saatavien  vakuuskäyttöön  liittyvää  erityistä  oikeudellista  epävar-

muutta koko Euroopassa. Kansallinen laki toki helpottaisi tulkintaongelmia Suomessa, mutta 

ei juuri edistäisi rajat ylittävää luotonantoa yleisemmin – tai ainakaan läheskään samassa mit-

takaavassa  kuin  harmonisoitu  sääntö. Tämän  vuoksi  pidän  harmonisointia  tämän säännön 

osalta parempana vaihtoehtona282. 

                                                
280 Ks. edellä alaluku 4.5. 
281 Suomen  oikeuden  osalta  voidaan  puhua  normatiivisesta  aukosta,  johon  perustellun  vastauksen  esittäminen 
kuuluu lainopin tehtäviin, Aarnio 1982, s. 116–117. 
282 Ks. myös Juutilainen 2015, s. 292–294. 
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Jotta sivullissitovuutta koskeva lainvalintasääntö olisi yhteensopiva jo olemassa olevan Roo-

ma I –asetuksen sääntöjärjestelmän kanssa, myös uuden säännön tulisi olla asetuksen periaa-

teperustan  mukainen. Rooma  I –asetuksen  johdanto-osan  mukaan  asetuksen  yleistavoitteena 

on  turvata  oikeusvarmuus  Euroopan  oikeusalueella,  minkä  vuoksi  lainvalintasääntöjen  tulisi 

olla  hyvin  ennakoitavissa.  Toisaalta samassa  perustelukappaleessa  todetaan myös,  että  tuo-

mioistuimille  tulisi  jäädä  tarpeeksi  harkintavaltaa  asiaan  läheisimmin  liittyvän  lain  määritte-

lemiseksi.283 Asetus siis pyrkii tasapainoon yhtäältä ennustettavuuden tuoman oikeusvarmuu-

den ja toisaalta joustavuuden välillä. Oikeusvarmuudella tarkoitetaan yleistä eurooppaoikeu-

dellista  periaatetta,  jonka  sisältö  on  varsin  laaja  ja  moniulotteinen.  Periaate  on  muotoutunut 

erityisesti  Euroopan  unionin  tuomioistuimen  ratkaisukäytännössä. Periaatteen  keskeisimpinä 

osatekijöinä  voidaan  pitää  oikeutettujen  odotusten  suojaa  ja  taannehtivuuskieltoa284. Näistä 

lainvalintaproblematiikan  kannalta  relevantimpi  on  oikeutettujen  odotusten  suoja285,  joka il-

maistaan  esimerkiksi  ratkaisussa  Tanska  v. Komissio. Ratkaisun mukaan  oikeusvarmuuden 

vaatimus edellyttää, että unionin oikeussäännöt ovat sellaisia, että asianomaiset voivat tarkasti 

saada  selville  heille  aiheutuvien  velvollisuuksien  laajuuden286. Tämä  ei  kuitenkaan  tarkoita 

sitä, että kaikki tulkintaongelmia aiheuttavat säännökset olisivat kategorisesti oikeusvarmuu-

den  periaatteen  vastaisia,  ainakaan  silloin  kun  tulkintaongelmat  johtuvat  asian  monimutkai-

suudesta287. 

Jos oikeusvarmuuden periaate katsotaan erityisesti oikeutettujen odotusten suojaksi, on kysyt-

tävä millaisia nämä oikeutetut odotukset voivat sivullissitovuutta tarkasteltaessa olla. Milloin 

sivulliset voivat oikeutetusti odottaa saavansa tietyn oikeusjärjestyksen antamaa suojaa? Stef-

fens  edellyttää,  että  sivullissitovuuden  määrittämiseen sovellettavan  lainvalintasäännön  on 

johdettava sen maan lain soveltamiseen, jota sivulliset osaavat odottaa soveltuvaksi. Tällainen 

kriteeri näyttää olevan yhtenevä oikeusvarmuuden vaatimuksen kanssa. Steffens katsoo myös, 

että lainvalintasäännön on johdettava siirrettävään tai pantattavaan saatavaan läheisimmin liit-

tyvän lain soveltamiseen.288 Tämän vaatimuksen taustalla näyttää olevan von Savignyn ajatus 

siitä,  että  jokaiselle  oikeussuhteelle  on  määritettävissä  jokin  tietty,  ”oikea”  oikeusjärjestys, 

                                                
283 Perustelukappale 16. 
284 Raitio 2003, s. 187–256. 
285 Oikeutettujen odotusten suojalla on merkitystä erityisesti sen suomalla oikeudella luottaa hallintoviranomais-
ten toimiin. Periaate suojaa kuitenkin myös kirjoitettuihin oikeussääntöihin perustettuja odotuksia, ks. Dashwood 
et al. 2011, s. 328–332. 
286 C-233/96, kappale 38. Ks. myös 196/80, kappale 17, jossa korostetaan, että oikeuksien ja velvollisuuksien on 
ilmettävä  sellaisella  tarkkuudella,  että  asianomainen  voi  suunnitella  omaa  toimintaansa  asianmukaisesti.  Tämä 
näyttäisi  edellyttävän  oikeussäännöiltä  tietynlaista  ennakoitavuutta,  ks.  myös Yhdistetyt  asiat  C-9/97  ja  C-
118/97, kappale 48. 
287 C-354/95, kappale 58.  
288 Steffens ERPL 2006, s. 544. Ks. läheisimmin liittyvästä laista myös esim. KOM(2002) 654, s. 10. 
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jonka sääntöjä kyseiseen oikeussuhteeseen on sovellettava289. Toisaalta Steffens näyttää edellä 

sanotulla myös katsovan, että juuri pantattavan saatavan ominaisuuksineen tulisi olla lainva-

lintaratkaisun keskiössä myös sivullissuhteissa. 

Pelkän  oikeusvarmuuden  korostaminen  ei  kuitenkaan  ole  koko  totuus  Rooma  I –asetuksen 

järjestelmässä. Kuten edellä on todettu, Rooma I –asetus pyrkii tietynlaiseen tasapainoon oi-

keusvarmuuden ja joustavuuden välillä. Tällaista joustavuuden tavoitetta asetuksessa ilmentää 

esimerkiksi art. 4(3):n sääntö, jota  sovelletaan  niissä  poikkeuksellisissa  tapauksissa,  joissa 

kaikista  olosuhteista  ilmenee,  että  sopimus  liittyy  läheisemmin  johonkin  toiseen  kuin  art. 

4(1):n ja 4(2):n viittaamaan oikeusjärjestykseen. Kyse on tietyntyyppisestä takaportista: sisäl-

löltään avointa ja vaikeammin ennakoitavaan lopputuloksen johtavaa sääntöä sovelletaan ai-

noastaan  siinä  tapauksessa, että  tiukemmin  muotoillut  säännöt johtaisivat  ennakoimattoman 

oikeusjärjestyksen sääntöjen soveltamiseen. Tällaisten takaporttien voidaan katsoa ilmentävän 

ajatusta  välttää  puhtaan  mekaanista  lainvalintasäännöstöä  ja  pyrkimystä  aineelliseen  oikeu-

denmukaisuuteen jo lainvalintaratkaisua arvioitaessa290. 

Kuten erityisesti luvussa 3 on todettu, kansalliset oikeusjärjestykset eroavat Euroopassa huo-

mattavasti  panttauksen  sivullissitovuuteen  sovellettavien  sääntöjen  osalta. Näin  ollen  sillä, 

minkä  oikeusjärjestyksen säännöt lainvalintasääntö  osoittaa  sovellettavaksi, voi  olla  erittäin 

paljon  merkitystä  asian  aineellisen  ratkaisun  kannalta. Hyväksyttäessä  aineellisen  oikeuden-

mukaisuuden tavoite erääksi lähtökohdaksi, on kiinnitettävä huomiota siihen, millaisiin tilan-

teisiin ja aineellisiin ratkaisuihin ehdotetun lainvalintasäännön soveltaminen johtaa sen osoit-

taman aineellisen oikeuden soveltamisen yhteydessä. Tässä analyysissä on välttämätöntä siten 

kiinnittää  huomiota  myös  EU:n  jäsenvaltioiden saatavien  vakuuskäyttöä  koskeviin  aineellis-

oikeudellisiin sääntöihin. Koska  esinevakuusoikeuksilla  on  erityistä  merkitystä  vasta  pan-

tinantajan maksukyvyttömyydessä, pidän perusteltuna tarkastella myös ehdotettavan säännön 

yhteensopivuutta MKA:n kanssa. 

Perustelluinta lainvalintasääntöä arvioitaessa on otettava huomioon ne osapuolet, joille sään-

nöllä  on  erityistä  merkitystä ja  heidän  intressinsä. Eri tahoilla  on  erilaiset  odotukset  ja  näin 

ollen  erilainen  suojantarve.  Oikeusvarmuuden  periaatteen  näkökulmasta  merkityksellistä  on 

kysyä, kenen oikeutettuja odotuksia lainvalintasäännön tulisi suojata. Koska kyse on vakuus-

                                                
289 Von Savigny 1869, s. 27–28. 
290 Ks. aineellisesta oikeudenmukaisuudesta suhteessa kansainvälisyksityisoikeudelliseen oikeudenmukaisuuteen 
Esko LM 1979, s. 323–324. 
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oikeuden sivullissitovuudesta,  tärkeänä  intressitahona  on  pidettävä  sivullisia, erityisesti pan-

tinantajan velkojia ja mahdollisia myöhempiä pantin- tai luovutuksensaajia. Voidaan kuiten-

kin  perustellusti  kysyä,  missä  laajuudessa  sivullistahojen  intressejä  on  tarpeellista  suojata. 

Vertailukohdaksi on hyvä ottaa tilanne, jossa saatava pantataan siten, että järjestelyyn ei liity 

mitään kansainvälistä liittymää. Ei liene perusteltua edellyttää, että sivullisille tulisi tilanteis-

sa, joissa on kansainvälisiä liittymiä, antaa laajempaa suojaa kuin puhtaasti yhden oikeusjär-

jestyksen  alaisissa  järjestelyissä. On  pidettävä  mielessä,  että  pantinantajalla  on  kompetenssi 

määrätä  omaisuudestaan  haluamallaan  tavalla. Mahdollisuus saada  aikaan  tehokkaita  mää-

räämistoimia  myös  suhteessa velkojiin on  osa  tätä  kompetenssia. Sivullissuoja  ei  näin  ollen 

voi tietenkään olla niin laajaa, että esimerkiksi pantinantajan velkojilla olisi mahdollisuus ex 

lege vaikuttaa pantinantajan omaisuusmassan laajuuteen. Mikäli pantinantajan velkoja haluaa 

suojaa muutoksilta pantinantajan varallisuudessa, tämän tulee vaatia hyväkseen vakuusoikeut-

ta.291 Näyttää kuitenkin siltä, että velkojan intressille seurata muutoksia velallisen varallisuu-

dessa annetaan eri valtioiden keskustelussa erilainen painoarvo292. 

Kuten edellä luvussa 3 on esitetty, saatavan vakuuskäytön sivullissitovuudelle asetetaan vaih-

televan  laajuisia  edellytyksiä  eurooppalaisissa  oikeusjärjestyksissä. Tästä  seuraa,  että eri  oi-

keusjärjestyksistä  tulevien  toimijoiden  odotukset  sivullissuojan  laajuudesta  vaihtelevat  mer-

kittävästi. Suomalainen vakuudensaaja odottaa erilaista suojaa erilaisin edellytyksin kuin sak-

salainen vakuudensaaja.  Aineellisen  oikeudenmukaisuuden  tavoitteen ei  kuitenkaan  voitane 

katsoa tarkoittavan sitä, että lainvalintasääntöjen ja aineellisen oikeuden sääntöjen soveltami-

sen lopputuloksena sivullissuoja tai sen edellytykset vastaisivat aina vähintään sitä, mitä toi-

mijat odottaisivat kotimaansa oikeusjärjestyksen suomalta sivullissuojalta. Aineellisen oikeu-

den säännöt, periaatteet ja niitä ohjaavat oikeuspoliittiset tavoitteet ovat eri valtioissa huomat-

tavankin erilaisia. Lainvalintasääntöä määriteltäessä oikea kysymys ei näin ollen liene se, mil-

lainen sivullissuojan taso tulisi hyväksyä jonkinlaiseksi yleiseurooppalaiseksi standardiksi tai 

vähimmäistasoksi. Tällainen  ajattelutapa  lähestyisi  aineellisen  oikeuden  sääntöjen  harmo-

nisointia. Ennemmin on kysyttävä, milloin lainvalintasääntö on sellainen, että sen soveltami-

nen yhdessä säännön osoittamien aineellisten sääntöjen kanssa johtaa sellaiseen sivullissuojan 

tasoon,  jota  sivulliset voivat  olosuhteiden  ja  järjestelyn  yksityiskohtien  valossa  perustellusti 

odottaa. 

                                                
291 Ks. Flessner 2011a, s. 26–27. Vrt. Kieninger 2008, s. 163. 
292 Ks. jäljempänä av. 299. 
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Vakuusjärjestelyn osapuoltenkaan intressejä ei kuitenkaan voida jättää huomiotta lainvalinta-

sääntöä  muotoiltaessa.  Pantinsaajan  on  pystyttävä  arvioimaan,  rasittaako  hänelle  tarjottua 

panttia jo aiemmin perustettu vakuusoikeus. Pantinsaajan intressissä on myös selvittää, onko 

pantinantajalla ylipäänsä enää kompetenssia määrätä panttikohteesta. Pantinsaaja haluaa siten 

varmistua siitä, ettei hän joudu seuraantokollision osapuoleksi tai vähintään siitä, että hänen 

oikeutensa  varmuudella  voittaa  tällaisessa  kollisiossa.  Lisäksi  pantinsaajan  on  tunnettava  si-

vullissitovuuteen sovellettavat säännöt varautuakseen velkojakollisioihin: hänen on varmistut-

tava panttioikeutensa tehokkuudesta myös suhteessa pantinantajan velkojiin. Toisaalta pantin-

saajalla  on  katsottava  olevan  sivullisiin  verrattuna  huomattavasti  paremmat  mahdollisuudet 

saada tietoa panttauksen ja sen kohteen yksityiskohdista – onhan hän järjestelyn osapuoli. 

Kummankin osapuolen intressissä on, että sovellettavaksi laiksi valikoituu sellaisen maan la-

ki, joka asettaa mahdollisimman kevyet edellytykset vakuuden sivullissitovuudelle. Toisaalta 

heidän intressissään lienee myös, että sovellettava laki on molemmille osapuolille tuttu. Vie-

raan  lain  sääntöjen  selvittäminen  edellyttää  tavallisesti  asiantuntija-apua,  jonka  käyttäminen 

lisää järjestelyn kustannuksia. Sovellettavan lain tuttuus lienee näin ollen etenkin pantinanta-

jan intressissä, koska lisäkustannukset tullevat joko suoraan tai välillisesti pantinantajan mak-

settaviksi. Pantinsaajan  intressit  ovat edellä  mainituilla  tavoilla olla kahtalaiset.  Hänen  on 

pantin  hyväksymistä  arvioidessaan  pystyttävä  ennakoimaan  asemansa  mahdollisissa  kollisi-

oissa.  Toisaalta  järjestelyn  osapuolena  hän  voi  suosia  järjestelyn  kannalta  mahdollisimman 

joustavaa lainvalintasääntöä. 

Kuten olen esityksen johdannossa on todennut, saatavia käytetään vakuuksina erityisesti fac-

toring- ja arvopaperistamisjärjestelyiden yhteydessä. Molemmat näistä järjestelyistä perustu-

vat  siihen,  että  vakuusoikeus  perustetaan  suureen  määrään  saatavia.  Järjestelyn  osapuolten 

intressissä  tällöin  on,  että saatavamassoihin  voidaan  perustaa  sivullisia  sitova  vakuusoikeus 

siten, että jokaiseen saatavaan voidaan soveltaa saman oikeusjärjestyksen sääntöjä. Koska eri-

tyisesti factoring-järjestelyssä saatetaan asettaa vakuudeksi myös sellaisia saatavia, jotka syn-

tyvät  vasta  tulevaisuudessa,  osapuolten  intressissä on,  että  lainvalintasääntö  soveltuu  ongel-

mitta myös tällaisiin vielä syntymättömiin saataviin. Vakuusjärjestelyn osapuolten intressien 

ottaminen huomioon sääntöä muotoiltaessa on perusteltua myös EU:n sisämarkkinoiden toi-
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minnan293 näkökulmasta: säännön tulisi pikemminkin edistää kuin tehdä vaikeammaksi jäsen-

valtioiden rajat ylittävää vaihdantaa294. 

Yhteenvetona edellä esitetystä voidaan todeta, että pidän tässä esityksessä sääntöehdotukseni 

tavoitteina  intressitahojen  oikeutettujen  odotusten  suojaa  ja  aineellista  oikeudenmukaisuut-

ta295. Edellä esitettyjen seikkojen lisäksi pidän perusteltuna, että muotoiltava lainvalintasääntö 

soveltuu  sitovuuteen  kaikkiin  sivullistahoihin  nähden:  säännön  on  ratkaistava sekä  velkoja- 

että  seuraantokollisiot296. Järjestelmän  yksinkertaisuuden  ja  helpon  sovellettavuuden  näkö-

kulmasta pidän suotavana myös sitä, että luodaan yksi sääntö, joka soveltuu myös saatavien 

massasiirtoihin ja -panttauksiin sekä tulevaisuudessa  syntyvien  saatavien  siirtoon  tai  pantta-

ukseen. 

5.2 Panttaussopimukseen sovellettava laki 

Eräs vaihtoehto sivullissitovuutta koskevaksi lainvalintasäännöksi on, että sovellettavaksi tu-

lee  Rooma  I -asetuksen  14(1)  artiklan  mukainen  sääntö:  pantinantajan  ja  pantinsaajan  sopi-

mukseen sovellettava laki. Eurooppalaisista oikeusjärjestyksistä Alankomaissa maan korkein 

tuomioistuin on asettunut kannalle, jonka mukaan Rooman yleissopimuksen 12(1) artiklaa on 

sovellettava myös saatavien siirron kolmansiin ulottuviin vaikutuksiin297. Tällaisen lainvalin-

tasäännön hyväksyminen johtaa siihen, että pantinantaja ja pantinsaaja voivat keskenään sopia 

myös  sivullissuhteisiin  sovellettavasta  laista.  Osapuoliautonomian  kannalta  tällainen  lainva-

lintasääntö on tietysti paras mahdollinen. Sovellettava laki on helposti osapuolten ennakoita-

vissa,  koska he  voivat  siitä  sopia.  Tällaisella  ennakoitavuudella  on  erityistä  merkitystä  esi-

                                                
293 Ks. Rooma I –asetuksen johdanto-osan perustelukappale 1. 
294 Ks. BIICL 2011, s. 403. 
295 Kuten  edellä  on  esitetty,  oikeutettujen  odotusten  suojan  tavoitteelle  saadaan  institutionaalista  tukea  esimer-
kiksi  Euroopan  unionin  tuomioistuimen  oikeuskäytännöstä.  Rooma  I –asetuksen  säännöistä  näytetään  saavan 
tukea  aineellisen  oikeudenmukaisuuden  tavoitteelle  Näiltä  osin  tavoitteenasettelun  voidaan  katsoa  perustuvan 
auktoritatiivisiin argumentteihin. Katson kuitenkin, että edellä esitetty intressipunninta ja aineellisen oikeuden-
mukaisuuden tavoitteen käsittely jäsentyy myös tutkijan oman rationaalisuuskäsityksen varaan, ks. Linna 1987, 
s. 50–51. Ks. myös edellä av. 7.  
296 Ks. vastaavasta suosituksesta BIICL 2011, s. 17. 
297 Hoge Raad, 16. Toukokuuta 1997, Nr. 16470, NJ 1998, 585. Ks. esim. Flessner – Verhagen 2006, s. 8–12, 16. 
EU:n ulkopuolisista valtioista Sveitsissä on omaksuttu tällainen lainvalintasääntö, ks. BIICL 2011, s. 368–369. 
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merkiksi silloin, kun suuri määrä saatavia pantataan esimerkiksi saatavien arvopaperistamisen 

yhteydessä298. 

Panttaussopimukseen  sovellettava  laki  on sivullissitovuuden  määräytymiseen sovellettavana 

sääntönä ongelmallinen ainakin sen vuoksi, että sopiessaan lakiviittauksesta osapuolet sopivat 

asioista, jotka vaikuttavat myös kolmansien oikeuksiin. Lainvalintasääntö tekisi mahdolliseksi 

sopimuksen kolmannen vahingoksi299. Tämä johtuu siitä, että eri oikeusjärjestyksissä sivullis-

sitovuudelle asetetaan erilaisia vaatimuksia, ja tällä tavoin lainvalintasääntö antaisi mahdolli-

suuden valita heitä vähiten rajoittavan lain sivullisten vahingoksi. Pantinantajan velkoja saat-

taa luottaa julkisuutta luoviin tai saatavien vakuuskäyttöä rajoittaviin edellytyksiin, joiden on 

täytyttävä  ennen  kuin  panttaus  on  sivullisiin  nähden  tehokas.300 Toisaalta  oikeuksien  julkis-

tamiseen liittyvä esineoikeudellinen ja oikeuspoliittinen argumentointi painottaa eri oikeusjär-

jestyksissä  erilaisia  asioita301. Tällainen  argumentaatio  palautuu  kysymykseen  siitä,  missä 

määrin sopimusvapaus voidaan hyväksyä kun kyse on sivullisiin ulottuvista vaikutuksista302. 

Voidaan perustellusti väittää, että osapuolten vapaus sopia sopimukseensa sovellettavasta lais-

ta  on  Rooma  I –asetuksen – ja  eurooppalaisen  kansainvälisen  yksityisoikeuden  yleensä303 – 

kulmakivi304. Tämä jopa itsestään selvänä pidetty periaate oli kuitenkin pitkään kiistanalainen 

myös sopimusoikeuden alalla. Sopimusvapautta myös sivullissuhteissa puolustava Verhagen 

toteaa,  että  samat  argumentit,  joilla mahdollisuutta  sopia sopimussuhteeseen  sovellettavasta 

laista vastustettiin, nostavat nyt päätään keskustelussa mahdollisuudesta sopia esineoikeudel-

lisista ulottuvuuksista.305 Voidaan katsoa, että sopimusvapaus kansainvälisessä yksityisoikeu-

dessa soveltuu paremmin sopimusvelvoitteisiin sen vuoksi, että kansallisten oikeusjärjestysten 

                                                
298 Flessner – Verhagen 2006, s. 4–7. Flessner ja Verhagen ovat asettuneet erityisen voimakkaasti kannalle, jon-
ka  mukaan  paras  mahdollinen  lainvalintasääntö  sivullissitovuuteen  olisi  nimenomaan  panttaukseen  tai  siirtoon 
sovellettava laki. 
299 Toisaalta hieman kärjistäen voidaan kysyä, mitä muuta vakuus on kuin sopimus kolmannen vahingoksi. Ks. 
LoPucki Va L Rev 1994, s. 1899, joka ilmaisee ajatuksen toteamalla vakuuden olevan A:n ja B:n välinen sopi-
mus, jonka nojalla C ei saa mitään. Eri oikeusjärjestyksissä suhtaudutaan eri tavoin ajatukseen siitä, että sivulli-
sella – esimerkiksi  vakuudettomalla  velkojalla – on  perusteltu  intressi  seurata  muutoksia  velallisensa  varalli-
suusmassassa. Suomalaisessa keskustelussa tällaiselle luottolegitimaatioon perustuvalle argumentoinnille ei enää 
nykyään anneta painoa, ks. Tuomisto 1988, s. 108–109. Vrt. eurooppalaisesta keskustelusta esim. Steffens 2006, 
s. 560; Wood 2007c, s. 141; Kieninger 2008, s. 163; Flessner 2011a, s. 26–27; Juutilainen 2015, s. 164. 
300Kieninger 2004a, s. 378–380. 
301 Ks. esim. saksalaisen oikeuden suhtautumisesta saatavan vakuusluovutuksiin edellä alaluku 3.3. 
302 Ks. esim. Juutilainen 2015, s. 180–181, jonka mukaan oikeusjärjestykset voidaan sijoittaa janalle, jonka toi-
sessa päässä on kaikkien velkojien yhdenvertaisuutta korostava pari passu –periaate ja toisessa osapuolten abso-
luuttinen sopimusvapaus perustaa sivullisia sitovia oikeuksia. 
303 Ks. esim. Rooma II –asetuksen art. 14. 
304 Ks. Rooma I –asetuksen johdanto-osan perustelukappale 11; Calliess 2011b, s. 60–61; Kuipers 2011, s. 47–
48. 
305 Verhagen 2011, s. 189. Ks. torjuvasta asenteesta sopimusvapauteen suhteessa sopimusvelvoitteisiin sovellet-
tavasta laista esim. Calliess 2011b, s. 57–60. 
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aineellisen oikeuden sääntöjen nojalla sopimusten osapuolet voivat järjestää keskinäiset oike-

ussuhteensa haluamallaan tavalla. Sivullissitovuutta koskevat säännöt sitä vastoin ovat kansal-

listen aineellisoikeudellisten sääntöjen nojalla tavallisesti pakottavaa oikeutta. Vakuusjärjeste-

lyn  osapuolet eivät voi  keskinäisin sopimuksin  vaikuttaa  sivullissitovuutta  koskeviin  edelly-

tyksiin. Rinnastus  ei  kuitenkaan  ole  täysin  osuva. Sopiessaan  sopimukseen  sovellettavasta 

laista osapuolet itse asiassa valitsevat myös sopimukseen sovellettavat pakottavat oikeussään-

nöt. Näin laajalle osapuolten sopimusvapaus ei ulotu kansallisten oikeusjärjestysten aineellis-

oikeudellisten sääntöjen nojalla.306 

On  kuitenkin  totta,  että kansallisten  oikeusjärjestysten  asennoituminen  sopimusvapauteen 

osapuolten välisessä suhteessa on merkittävästi sallivampi kuin suhtautuminen tahdonvaltai-

suuteen  sivullissuhteissa. Euroopan  unionin  jäsenvaltioista  ainoastaan  Alankomaiden  oikeus 

sallii osapuolten välisen sopimuksen saatavan panttauksen sivullissitovuuteen sovellettavasta 

laista. Aineellisessa oikeudessa voidaan lähinnä nähdä muutostendenssi, jonka myötä oikeuk-

sien  sivullissitovuudelle  asetettuja  edellytyksiä  on  kevennetty.  Alankomaissa  panttioikeus 

saatavaan voidaan perustaa ilman denuntiaatiota siirtovelalliselle. Belgiassa vuonna 1994 to-

teutetun lakimuutoksen myötä panttioikeus saatavaan on pantinantajan velkojia sitova jo pant-

taussopimuksen tekemisestä alkaen.307 Tällä hetkellä katson, että  sopimusvapauden ulottami-

seen sivullissitovuuteen sovellettavaan lakiin on tätä kirjoittaessa suhtauduttava kielteisesti. 

Mahdollisuus lakiviittaukseen olisi panttauksen osapuolten kannalta suotuisa myös sen vuok-

si, että he voivat sopia soveltuvaksi sellaisen maan lain, joka asettaa sivullissitovuudelle mah-

dollisimman  vähän  vaatimuksia.  Juutilainen  katsoo,  että  Flessner  ja Verhagen  puolustavat 

14(1) artiklan mukaista sääntöä myös sivullissitovuuteen siksi, että näin sopijapuolet voisivat 

mahdollisimman  tehokkaasti  päästä  eroon  siirto- ja  panttausilmoitusten  tekemisestä308.  Ver-

hagenin mukaan denuntiaatio on tehoton keino julkisuuden luomiseksi ja erityisen tehoton se 

on kansainvälisessä toimintaympäristössä309. Juutilainen kuitenkin huomauttaa, että koska täl-

laisten ilmoitusten tekemisellä voi olla merkitystä myös suhteessa siirtovelalliseen, mihin suh-

teeseen  sovelletaan  saatavaan  sovellettavaa  lakia  (art.  14(2)),  eivät  sopijapuolet  välttämättä 

voi  välttyä  denuntiaatiolta  vaikka  sellaisen  tekeminen  ei  sivullissitovuuden  saavuttamiseksi 

olisikaan välttämätöntä.310 On totta, että tällä tavoin muotoiltu lainvalintasääntö ei välttämättä 

                                                
306 Kuipers 2011, s. 49. 
307 Ks. edellä alaluku 3.3. 
308 Flessner – Verhagen 2006; Juutilainen 2007, s. 174. 
309 Verhagen 2011, s. 195. 
310 Juutilainen 2007, s. 173–174. 
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poista kaikkia niitä tilanteita, joissa panttaus- tai siirtoilmoitus olisi tehtävä. Osapuolten, eri-

tyisesti vakuudenantajan, intressissä voi kuitenkin olla, että denuntiaatio siirtovelalliselle teh-

dään  vasta  sitten  kun  se  on  pantinsaajankin  intressien  valossa  ehdottoman välttämätöntä311. 

Esimerkiksi Saksassa ja Alankomaissa on tavallista, että vakuudesta ilmoitetaan siirtovelalli-

selle  vasta  sitten,  kun  vakuudenantajan  maksukyvyttömyys  alkaa  näyttää  todennäköiseltä312. 

Näin ollen tällä tavoin muotoiltu lainvalintasääntö ainakin vähentäisi niiden tilanteiden luku-

määrää, joissa ilmoitus siirtovelalliselle olisi tehtävä. 

Osapuolten näkökulmasta panttaussopimukseen sovellettava laki vaikuttaa ihanteelliselta rat-

kaisulta lainvalintakysymykseen sivullissuhteissa. Sivulliset sitä vastoin eivät pystyisi luotet-

tavasti  arvioimaan  oikeusasemaansa  ulkoisesti  havaittavien  seikkojen  perusteella.  Lähtökoh-

taisesti ulkopuoliset eivät pääse näkemään osapuolten keskenään sopiman lakiviittauksen si-

sältöä313. Pantinantajan velkojien ja muiden sivullisten riskinä on, että vakuusjärjestelyn osa-

puolet  sopivat  soveltuvaksi  sellaisen  lain,  joka  suojaa  sivullisia  mahdollisimman  vähän314. 

Käytännön  kokemukset  Alankomaista  näyttävät  kuitenkin puhuvan  tällaista  perustelutapaa 

vastaan:  osapuolet harvoin  väärinkäyttävät315 oikeuttaan  valita  myös  sivullissitovuuteen  so-

veltuva laki. Tavallisesti osapuolet sopivat lakiviittauksessa pantinantajan kotipaikan lain tai 

pantattavaan saatavaan sovellettava lain soveltamisesta sivullissuhteisiin.316 

Sen lisäksi, että sivulliset eivät saa tietoa sovellettavasta laista ulkoisesti havaittavien asioiden 

perusteella, toinen seikka, joka puhuu tämänlaista lainvalintasääntöä vastaan, liittyy erilaisiin 

seuraantokollisioihin.  Pantinantaja  saattaa  pantata  saman  saatavan kahdesti  eri  velkojille  tai 

hän on saattanut ensin siirtää saatavan yhdelle henkilölle ja sen jälkeen pantata saman saata-

van  toiselle.  Tällä  tavoin  muotoiltu  lainvalintasääntö  ei  pysty  yksiselitteisesti  osoittamaan, 

minkä  sopimuksen  perusteella  sovellettava  laki  näissä  tilanteissa  määräytyy.317 Verhagen  ja 

van  Dongen  esittävät, että seuraantokollisiot ratkaistaisiin  tarkastelemalla  disponointeja  kro-

                                                
311 Esimerkiksi Saksassa lainanottajat tavallisesti haluavat, ettei saataviin perustetuista vakuusoikeuksista anneta 
tietoa  siirtovelalliselle.  Tällöin  huolenaiheena  on,  että  tieto  tällaista  vakuusoikeuksien  perustamisesta  olisi  va-
hingollista luotonottajan maineen ja tulevan luotonsaantimahdollisuuden kannalta, Rakob 2009, s. 97. Ks. myös 
edellä av. 71. 
312 Rakob 2009, s. 97; Timmermann – Veder 2009, s. 186–187. Alankomaiden oikeudessa pantinsaajalla ei edes 
ole oikeutta ilmoittaa panttauksesta siirtovelalliselle ennen kuin tällä on perustetta olettaa pantinantajan joutuvan 
maksukyvyttömäksi. Tästä rajoituksesta tosin voidaan poiketa sopimuksella. 
313 Lisäksi,  osapuolten  mahdollisuutta  sopia  vapaasti  järjestelyn  esineoikeudellisista  ulottuvuuksista  voidaan 
pitää  eurooppalaisessa  kontekstissa  poikkeavana  lähestymistapana,  johon  on  syytä  suhtautua  pidättyvästi,  ks. 
Steffens ERPL 2006, s. 553; Juutilainen 2007, s. 174–175. 
314 Bauer 2011, s. 288; BIICL 2011, s. 387. 
315 Esimerkiksi  valitsemalla  sovellettavan  lain  yksinomaisena  tarkoituksenaan  loukata  pantinantajan  velkojien 
oikeuksia. 
316 Verhagen – van Dongen JPIL 2010, s. 17; BIICL 2011, s. 386. 
317 Steffens ERPL 2006, s. 555; Bauer 2011, s. 288. 
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nologisessa  järjestyksessä.  Ensimmäisen  luovutuksen  tai  panttauksen  tehokkuus  sivullisiin 

nähden  arvioitaisiin  kyseiseen järjestelyyn sovellettavan  lain  mukaan.  Myöhemmän  oikeus-

toimen  tehokkuus – eli  suomalaisin  käsittein sekunduksen  mahdollisuus  ekstinktioon – rat-

keaisi tähän myöhempään luovutukseen tai panttaukseen sovellettavan lain nojalla.318 

Hartleyn mukaan Verhagenin ja van Dongenin ratkaisu seuraantokollisio-ongelmaan pohjau-

tuu  liiaksi  alankomaalaiseen  ja  saksalaiseen  järjestelmään ja soveltuu sen  vuoksi huonosti 

esimerkiksi  englantilaiseen  järjestelmään319.  Myös  Kieningerin  mukaan  juuri  prioriteettion-

gelma on tällä tavoin muotoillun lainvalintasäännön ratkaiseva kompastuskivi. Hän huomaut-

taa,  ettei  ole olemassa mitään  erityistä  kansainvälisyksityisoikeudellista  perustetta,  jonka 

vuoksi  kilpailevia  disponointeja  tulisi  tarkastella  nimenomaan  kronologisessa  järjestyksessä: 

tällaisen säännön soveltaminen olisi itse asiassa aineellisen oikeuden säännön soveltamista.320 

Toisaalta ei voitane katsoa olevan lainsäädäntöteknistä estettä, jonka vuoksi lainvalintasään-

töä ei voitaisi muotoilla siten, että kollisio ratkaistaisiin Verhagenin ja van Dongenin esittä-

mällä tavalla.  Tällainen  ratkaisu  edellyttää  tietysti, että  sääntö  saisi  unionin  lainsäädäntö-

koneiston  hyväksynnän  ja  tuen.  Tällainen  kollisionratkaisusääntö  kuitenkin johtaisi  myös 

muihin ongelmiin. Pantinsaaja ei voisi koskaan olla varma siitä, onko hän saanut tehokkaan 

vakuusoikeuden  myös  suhteessa  pantinantajan  myöhempiin  sopimuskumppaneihin:  pantin-

saaja  kantaisi aina  riskin  siitä,  että  pantinantaja  myöhemmin  oikeudettomasti  panttaa  saman 

saatavan kolmannelle, ja että tähän myöhempään panttaukseen sovellettavan lain mukaan se-

kundusta suojataan suhteessa ensimmäiseen pantinsaajaan.321 

Katson, että Verhagenin ja van Dongenin ratkaisu on nimenomaan edellä kuvatun Kieningerin 

esittämän kritiikin valossa ongelmallinen. Ratkaisu olisi kyseenalainen myös oikeusvarmuu-

den  periaatteen  näkökulmasta.  Primus on saattanut  täyttää  kaikki  lakiviittauksen  osoittaman 

oikeusjärjestyksen asettamat edellytykset panttauksen sivullissitovuudelle. Katson, että tällai-

sessa  tilanteessa hän  voi  oikeutetusti  odottaa,  että  hänen  hyväkseen  perustettu  vakuusoikeus 

sitoo kaikkia sivullistahoja. Mikäli edellä kuvattu kollisionratkaisumekanismi hyväksyttäisiin, 

                                                
318 Verhagen – van Dongen JPIL 2010, s. 17–18. Ks. samanlaisesta ratkaisusta Alankomaiden oikeudessa myös 
BIICL 2011, s. 279–280. 
319 Hartley ICLQ 2011, s. 51 av. 58, jonka mukaan saksalaisen järjestelmän lähtökohta on jyrkemmin aikapriori-
teettiperustainen  kuin  englantilaisen oikeusjärjestyksen. Saksan  oikeudessa  kollisio  ratkaistaan  primuksen  hy-
väksi  eikä  sekunduksen  ei  ole  mahdollista  saada  vilpittömän  mielen  suojaa.  Englannissa  sekundus  voi  voittaa 
kollision mikäli tälle ilmoitetaan vakuudesta ennen primusta, ks. myös edellä alaluku 3.3. 
320 Kieninger 2008, s. 160. Esimerkkitapauksessa kyse olisi Saksan oikeuden aineellisoikeudellisen säännön so-
veltamisesta. 
321 Kieninger 2004a, s. 380. Ks. myös Verhagen 2011, s. 196, jonka mukaan tällainen epävarmuus kuuluu erot-
tamattomana osana kansainväliseen liiketoimintaan. 
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primuksen oikeuden pysyvyys riippuisi siitä, minkä valtion lain sekundus ja pantinantaja so-

pivat soveltuvaksi  jälkimmäiseen  vakuuteen. Primuksen  sivullissuoja  riippuisi  hänen  näkö-

kulmastaan  sattumanvaraisesta  seikasta. Ei  ole  perusteltua  edellyttää,  että primuksen tulisi 

varmuuden vuoksi tehdä useamman oikeusjärjestyksen mukaiset julkivarmistustoimet saadak-

seen sivullissitovan vakuusoikeuden. Tällöinhän lainvalintasäännöllä ei olisi mitään merkitys-

tä. Koska  ensimmäinen  pantinsaaja  ei  pysty  arvioimaan  asemaansa  suhteessa  mahdolliseen 

sekundukseen,  hän  on  todennäköisesti  erittäin  pidättyväinen  ylipäänsä ryhtymään  tällaiseen 

panttausjärjestelyyn322. 

Toisaalta, voidaan myös esittää, ettei tällä tavoin muotoillun lainvalintasäännön seuraantokol-

lisioiden  ratkaisumekanismin  puutteelle  tule  antaa  ratkaisevaa  merkitystä.  Woodin  mukaan 

kaksoisdisponoinnein aktualisoituvaa petollista menettelyä ei tavallisesti voida pitää erityisen 

merkittävänä  riskinä,  eikä  oikeusjärjestelmää  tulisi  vääristää  kiinnittämällä  suhteettomasti 

huomiota tällaisten  petosten  ehkäisyyn323. Tällaiselle  perustelutavalle  saadaan  tukea  myös 

Alankomaiden käytännön oikeuselämästä: panttaussopimukseen sovellettava laki sivullissuh-

teisiin  sovellettavana  lainvalintasääntönä  on  osoittanut  ongelmattomaksi  käytännössä.324 

Eräänlaisena kompromissina voidaan myös esittää, että osapuolet saavat rajoitetusti sopia si-

vullissitovuuteen sovellettavasta laista. Tällainen ehdotus sisältyy BIICL:n tutkimusraporttiin, 

jonka  mukaan  osapuolet  voisivat  sopia  sivullissitovuuteen  sovellettavaksi  laiksi  joko  saata-

vaan sovellettavan lain tai pantinantajan kotipaikan lain325. Tällainen ehdotus näyttäisi vastaa-

van osapuolten tavanomaisia tarkoitusperiä326 ja myös rajoittavan sivullisten riskiä. Kompro-

missi ei kuitenkaan näytä poistavan edellä esitettyä seuraantokollisioihin liittyvää ongelmaa. 

Valinnanvapaus näyttää silti aiheuttavan esimerkiksi pantinsaajan näkökulmasta erityistä epä-

varmuutta arvioida oikeutensa tehokkuutta suhteessa sivullistahoihin. 

5.3 Pantattavaan saatavaan sovellettava laki 

Toinen vaihtoehto on, että sivullissitovuuteen sovellettava laki valitaan samoin kuin Rooma I 

–asetuksen 14(2) artiklassa. Tällöin sovellettavaksi tulisi pantattavaan saatavaan sovellettava 

                                                
322 Kieninger 2004a,  s. 380–381. 
323 Wood 2007c, s. 142. 
324 Ks. edellä av. 392. 
325 BIICL 2011, s. 408. 
326 Ks. edellä av. 315–316. 
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laki.  Tällä  tavalla  tuomioistuimet  Saksassa327 ja  Englannissa328 ratkaisevat  lainvalintaongel-

man  sivullissuhteissa – joskin  molemmissa  maissa  aiheesta  käydään oikeuskirjallisuudessa 

vilkasta keskustelua329. Tämän lähestymistavan merkittävänä etuna on, että kaikki vakuusjär-

jestelyn ulkopuolisiin tahoihin liittyvät kysymykset ratkeavat saman oikeusjärjestyksen sään-

töjen nojalla330. Erityisesti Steffens korostaa tämän seikan merkitystä ja toteaa, että pantatta-

vaan saatavaan sovellettavan lain soveltaminen johtaisi järjestelyyn läheisimmin liittyvän lain 

soveltamiseen. Tätä hän perustelee sillä, että juuri saatava – kaikkine ominaisuuksineen, mu-

kaan lukien siihen sovellettava laki – on järjestelyn keskiössä ja siten osapuolet joka tapauk-

sessa ottavat selvää sen ominaisuuksista.331 Järjestelyn osapuolten näkökulmasta tämä on toki 

totta. Juutilainen kuitenkin osoittaa  tämän  perustelun  heikkouden  kysymällä,  minkä  vuoksi 

juuri  järjestelyyn  läheisimmin  liittyvä  laki  on  hyväksyttävä  perustelu  myös  järjestelyn  ulko-

puolisten tahojen näkökulmasta332. 

Steffens perustelee tällä tavoin muotoiltua lainvalintasääntöä viittaamalla erityisesti englanti-

laiseen keskusteluun perustuvaan systeemaattisempaan huomioon. Hän esittää, että sen maan 

lain,  jonka  mukaan  määritetään, kenelle siirtovelallinen  voi  tehdä  suorituksen  vapauttavin 

vaikutuksin,  on välttämättä ratkaistava  myös esineoikeuden  sivullissitovuutta  koskeva  kysy-

mys. Tämän kannan mukaan kysymys oikeasta velkojasta ja saatavan siirron esineoikeudelli-

sesta  sivullissitovuudesta  on  määritelmällisesti  ratkaistava  saman  lain  sääntöjen  nojalla.333 

Juutilaisen  mukaan  perustelu  on  ongelmallinen. Edellytyksenä Steffensin  esittämälle ratkai-

sulle  on  pidettävä  sitä,  että  kansalliset  oikeusjärjestykset  sisältävät  sellaiset  säännöt,  joiden 

mukaan se taho, jolle siirtovelallinen voi tehdä suorituksen, on aina suojattu myös suhteessa 

sivullistahoihin.  Näin  ei  kuitenkaan  välttämättä  ole.334 Kuten olen edellä  todennut, monessa 

                                                
327 BGH  8.12.1998,  XI  ZR  302/97.  Ratkaisu  perustuu  Saksan  siviililakikirjan johdantosäädös EGBGB:n – sit-
temmin  kumottuun – 33(2)  artiklaan,  jolla  Rooman  yleissopimuksen  12(2)  artikla  implementoitiin  Saksassa. 
Näin ollen ratkaisussa ei varsinaisesti aktualisoitunut kysymys yleissopimuksen soveltuvuudesta sivullissitovuu-
teen  kuten  esimerkiksi  Alankomaiden  korkeimman  tuomioistuimen  edellä  esitellyssä  ratkaisussa.  Ks. Steffens 
ERPL 2006, s. 555–556. 
328 Raffeisen Zentralbank Österreich AG v. Five Star General Trading LLC [2001] Q.B. 825. 
329 Steffens ERPL 2006, s. 555–560; BIICL 2011, s. 226–231, 347–354. Tätä liittymäperustetta sovelletaan myös 
Luxemburgissa, Puolassa, Espanjassa ja Italiassa, ks. BIICL 2011, s. 390. 
330 Kieninger 2004a, s. 381; Steffens ERPL 2006, s. 559; Verhagen – van Dongen JPIL 2010, s. 16; Bauer 2011, 
s. 288. 
331 Steffens ERPL 2006, s. 559. 
332 Juutilainen 2007, s. 169–170. Tällaisia tahoja ovat juuri sivullistahot, kuten pantinantajan velkojat. 
333 Steffens ERPL 2006, s. 558–560. Ks. myös BIICL 2011, s. 392. 
334 Juutilainen 2007, s. 170–171. 



 

 

68 

eurooppalaisessa  oikeusjärjestyksessä  panttauksen  sivullissitovuus  ja siirtovelallisen  mak-

susuoja on sidottu eri tosiseikastoihin335. 

Eräs etu pantattavaan saatavaan sovellettavan lain soveltamisesta myös sivullissuhteisiin on, 

ettei vakuusjärjestelyn osapuolten tarvitse perehtyä ja varautua ylimääräisen oikeusjärjestyk-

sen sääntöihin. Näin ollen järjestelyn transaktiokustannukset jäävät pienemmiksi. Osapuolten 

ei  myöskään tarvitse  arvioida, pidetäänkö  jotain  yksittäistä  panttaukseen  liittyvää  säännöstä 

luonteeltaan  velallisensuoja- vai  sivullissuojasäännöksenä  Rooma  I -asetuksen  järjestelmäs-

sä.336 Tällainen  lainvalintasääntö  osoittaa  soveltuvan  lain  erityisen  ennustettavasti  verrattuna 

muihin vaihtoehtoihin: sovellettava laki ei tavallisesti muutu, vaikka saatavaa siirrettäisiin ja 

pantattaisiin useita kertoja  ketjunomaisesti.  Sovellettava  oikeusjärjestys  olisi  helppo  osoittaa 

myös mahdollisissa  kaksoisdisponointitilanteissa.337 Lisäksi pantattavaan  saatavaan  sovellet-

tava  laki  on  liittymäperusteena  ennustettava  myös  siinä  mielessä,  ettei  saatavaan  soveltuvaa 

lakia ole mahdollista muuttaa sivullisten oikeuksia heikentävällä tavalla (Rooma I -asetus, art. 

3(2))338. 

Eduistaan  huolimatta  tällä  tavoin  muotoiltu  lainvalintasääntö  ei  ole  jäänyt  kritiikittä.  Koska 

tämän säännön mukaan sovellettava laki vaihtelee saatavittain, ei ole mahdollista löytää vain 

yhtä,  kaikkiin  järjestelyn  saataviin  sovellettavaksi  tulevaa  oikeusjärjestystä  pitäen silmällä 

esimerkiksi factoringia tai arvopaperistamista. Sääntö soveltuu huonosti myös sellaisiin saata-

viin, jotka eivät vielä panttaushetkellä ole syntyneet.339 Syntymättöminä pidetään tässä yhtey-

dessä saatavia, joista ei vakuuden perustamisen hetkellä ole vielä tehty sopimusta340. 

Lisäksi on esitetty, että kuvatunlainen lainvalintasääntö voi lisätä epävarmuutta erityisesti sil-

loin kun saatavaa koskevassa sopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu sovellettavasta lais-

ta. Voidaan nimittäin väittää, että sovellettava laki ei tällöin ole erityisen helposti sivullisten 

                                                
335 Ks. edellä alaluku 3.5. 
336 BIICL 2011, s. 390–391; Flessner – Verhagen 2006, s. 43; Garcimartín Alferéz 2009, s. 244. 
337 Garcimartín Alferéz 2009, s. 244. 
338 Ks. Kieninger 2004a, s. 382; Kieninger 2008, s. 164. Ks. myös BIICL 2011, s. 392–393, jonka mukaan sivul-
liset ovat suojattuja muutoksilta saatavaan sovellettavasta laista ainakin jos muutos tapahtuu panttauksen jälkeen. 
339 Kieninger  2004a,  s.  381;  Kieninger  2008,  s.  165;  Bauer  2011,  s.  288.  Saatavapooleihin  liittyvän  ongelman 
merkitys  käytännössä  voidaan  kyseenalaistaa,  koska  käytännön  järjestelyissä  pantataan  tavallisesti  suhteellisen 
homogeenisiä  saatavamassoja,  joiden  saataviin  sovelletaan  tavallisesti  saman  maan  lakia,  ks. Steffens  ERPL, 
2006, s. 560; Verhagen – van Dongen JPIL 2010, s. 14, 17;  Hartley ICLQ 2011, s. 53. Vrt. Garcimartín Alférez 
2009, s. 244–245. 
340 Tällaisten saatavien panttaus on useassa eurooppalaisessa oikeusjärjestyksessä mahdollista, ks. edellä alaluku 
3.4. 
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selvitettävissä341.  Steffens,  joka  asettuu  puolustamaan  tätä  vaihtoehtoa  lainvalintasäännöksi, 

myöntää  ongelman  olevan  olemassa,  mutta  painottaa,  ettei  sen  merkitystä  tule  ylikorostaa. 

Hänen  mukaansa  sivullissitovuuteen  sovellettava  lainvalintasääntö  on  riittävän  ennustettava 

myös  sivullisten  näkökulmasta  silloin kun  se  ei  ole  tulkinnanvarainen  eikä  riipu  järjestelyn 

pantinantajan ja pantinsaajan keskinäisestä sopimuksesta.342 Steffens ei kuitenkaan tarkemmin 

perustele, mitä hän tarkoittaa  riittävällä  ennustettavuudella. Tulkinnanvaraisimmillaan  saata-

vaan  sovellettavan  lain  selvittäminen lienee tilanteissa,  joissa Rooma  I –asetuksen  4(1) tai 

4(2) artikla ei tule sovellettaviksi343. Tällöin saatavaan on 4(4) artiklan nojalla sovellettava la-

kia, johon sopimus läheisimmin liittyy. Tarkastelussa on tosin huomioitava myös 4(3) artiklan 

säännös, jonka mukaan silloin kun kaikki asiaan liittyvät seikat liittyvät läheisemmin johon-

kin toiseen oikeusjärjestykseen kuin siihen, johon 4(1) ja 4(2) artiklan sääntöjen soveltaminen 

johtaisi,  on  sovellettava  tämän  läheisemmin  liittyvän  maan  lakia.344 Läheisimmän  liittymän 

selvittämiseen voi liittyä tulkintaongelmia jo sopimuksen osapuoltenkin näkökulmasta. Sivul-

liselle,  jolla  ei  välttämättä  ole  kaikista  sopimuksen  yksityiskohdista  tietoa, tulkintaongelma 

lienee tavallisesti ainakin jossain määrin vaikeampi. 

Edellä esitetyn perusteella on siis mahdollista, että tällä tavoin muotoiltu lainvalintasääntö voi 

tietyissä  tilanteissa  johtaa etenkin  sivullisen  näkökulmasta  vaikeasti  ratkaistaviin  tulkintaon-

gelmiin,  joiden  seurauksena  hänen  on  vaikea  selvittää  sivullissitovuuteen  soveltuvaa  lakia. 

Toisaalta on otettava huomioon, että 4(4) artiklan sääntö on toissijainen suhteessa sivullisen-

kin näkökulmasta  helpommin  selvitettäviin  4(1)  ja  4(2)  artikloiden  sääntöihin  nähden:  4(4) 

artiklan  soveltamisala  on  varsin  rajoitettu  ja  aktualisoitunee  harvoin.  4(3)  artiklan  sovelta-

misala on vastaavasti rajoitettu, sääntöä on sovellettava vain poikkeuksellisesti.345 Koska ky-

seiset  artiklat  ilmentävät  pyrkimystä ratkaisun  joustavuuteen oikeusvarmuuden  periaatteen 

kustannuksella, tällä tavalla muotoiltu sääntö ei olisi oikeusvarmin mahdollinen. Katson kui-

tenkin että 4(3) ja 4(4) artikloiden poikkeuksellisuuden vuoksi tätä ongelmaa ei tule ylikoros-

taa. 

 

                                                
341 Steffens ERPL 2006, s. 560; Garcimartín Alferéz 2009, s. 244; BIICL 2011, s. 392. 
342 Steffens ERPL 2006, s. 560–561. 
343 Tavallisesti  4(1)  ja  4(2)  artikloiden  soveltuvuus  lienee  suhteellisen  helppo  selvittää  vähäisilläkin  tiedoilla 
sopimuksen sisällöstä. 
344 Ks. edellä alaluku 4.2. 
345 Ks. esim. Gebauer 2011, s. 98–100; Bělohlávek 2010, s. 801–802. 
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5.4 Pantinantajan asuinpaikan laki 

Belgiassa lainsäätäjä on omaksunut ratkaisun, jonka mukaan saatavan siirron sivullissitovuus 

ratkeaa  siirtäjän  asuinpaikan  lain  mukaan346.  Kuten  edellä  on  mainittu,  vastaava  sääntö  on 

otettu myös UNCITRAL:in saatavien siirtoa koskevaan yleissopimukseen (art. 22 ja 30), ja se 

alunperin sisältyi myös Euroopan komission ehdotukseen Rooma I -asetukseksi347. Lainvalin-

tasäännön ohjatessa sovellettavaksi laiksi pantinantajan tai velkojan asuinpaikan lain sivulliset 

voivat ulkoisten seikkojen perusteella havaita sovellettavan oikeusjärjestyksen kuhunkin saa-

tavaan348. Toisaalta se, että liittymäperusteeksi valitaan maantieteellinen sijainti – pantinanta-

jan  asuinpaikka – voi  johtaa  ongelmiin  tämän  asuinpaikan  määrittelyssä.  Myös  se,  minkä 

ajanhetken perusteella asuinpaikka määritetään, voi muodostua ongelmaksi. 

Verrattuna Rooman yleissopimukseen, asuinpaikan määrittelyyn liittyvien ongelmien merki-

tys on pienentynyt jonkin verran. Tämä johtuu siitä, että asuinpaikan määritelmä ja sen mää-

rittämisen  ajankohta  on  otettu  Rooma  I -asetuksen  19  artiklaan.  Yleissopimuksessa  tällaisia 

määritelmiä  ei  ollut.349 Oikeushenkilön350 asuinpaikka  Rooma  I -asetuksessa  on  sen  kes-

kushallinnon  sijaintipaikka  (art.  19(1)). Jos sopimus  tehdään oikeushenkilön  sivuliikkeen, 

edustajan  tai  muun  toimipisteen  toiminnan  yhteydessä,  asetuksen  mukaisena asuinpaikkana 

pidetään tällaisen sivuliikkeen tai muun toimipaikan sijaintipaikkaa (art. 19(2)). Asuinpaikka 

määritetään  sopimuksen  tekohetken  tilanteen mukaan  (art.  19(3)).  Huomionarvoista  on,  että 

kysymys asuinpaikasta jää yhä jossain määrin avoimeksi, koska keskushallinnon sijaintipaik-

kaa ei määritellä asetuksessa. Selvää kuitenkin on, että yhtiön sääntömääräinen kotipaikka ei 

suoraan määritä sen keskushallinnon sijaintipaikkaa351. 

Asuinpaikan määrittelystä johtuvia tulkintaongelmia voi aiheutua ainakin esimerkiksi silloin 

kun  yhtiöllä  on  useampia  konttoreita352. Tällöin on  mahdollista,  että  saman  oikeushenkilön 

kaksi eri valtioissa sijaitsevaa sivuliikettä ovat asettaneet vakuudeksi saman saatavan. Tällöin 

                                                
346 Oikeustila Belgiassa tämän kysymyksen suhteen on muuttunut noin kymmenen vuotta sitten, kun uusi kan-
sainvälisen yksityisoikeuden kodifikaatio astui voimaan vuonna 2004. Ks. Steffens ERPL 2006, s. 562–563. Vrt. 
aiemmasta oikeustilasta Kieninger 2004a, s. 372–373. 
347 KOM(2005) 650, s. 20. 
348 Max Planck Institute 2004, s. 85. 
349 Ks. esim. Baetge 2011, s. 308. Ks. myös Steffens ERPL 2006, s. 571–573, joka korosti asunpaikan määritel-
män  puuttumista  yleissopimuksesta,  ja  siten  suhtautui  torjuvasti  pantinantajan  asuinpaikan  lain  soveltuvuutta 
saatavan siirron sivullissitovuuteen. 
350 Lienee perusteltua katsoa, että tavallisesti saatavia vakuudeksi asettavat tahot ovat nimenomaan oikeushenki-
löitä. 
351 Baetge 2011, s. 310. 
352 BIICL 2011, s. 396–397. 
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asetuksen  mukainen  asuinpaikkamääritelmä ei  tarjoa  vastausta  siihen,  kumman  toimipaikan 

lain mukaan kysymys vakuuden sivullissitovuudesta on ratkaistava.353 Ongelmaan on esitetty 

ratkaisuna, että art. 14:ää sovellettaessa, art. 19(2):aa ei sovellettaisi ollenkaan354. BIICL:n ra-

portissa ongelmana nostetaan esille myös tilanteet, joissa saatavalla on useampi omistaja, jot-

ka  siirtävät  tai  panttaavat  samaa  saatavaa  useampaan  kertaan355. Täytynee  tosin  katsoa,  että 

tällaiset tilanteet ovat poikkeuksellisia. Jonkin verran relevantimpana vasta-argumenttina tällä 

tavoin muotoillulle säännölle on pidettävä tilanteita, joissa kaksoisdisponointitilanteissa pan-

tinantajan  asuinpaikka  muuttuu  disponointien  välillä356. Tällöin  joudutaan  määrittelemään, 

pidetäänkö  kollisionratkaisussa  merkitsevänä  pantinantajan  keskushallinnon  sijaintipaikkaa 

ensimmäisen vakuuden asettamisen hetkellä vai vasta sitten, kun kollision on katsottava syn-

tyneen. Katson,  että  perustelluimpana  voitaneen  pitää  ratkaisua,  jonka  mukaan asuinpaikka 

määriteltäisiin  sen  mukaan,  missä  pantinantajalla  oli  asuinpaikka  ensimmäisen  panttauksen 

aikaan. Keskushallinnon siirto on tavallisesti myöhempien luovutuksen- tai pantinsaajien ha-

vaittavissa. Pidän myös perusteltuna kantaa, jonka mukaan sen jälkeen kun vakuus on tehok-

kaasti julkivarmistettu, pantinsaajan ei tulisi joutua tarkkailemaan pantinantajaa mahdollisten 

muutosten varalta.357 

Tällä tavoin muotoiltu lainvalintasääntö soveltuu erityisen hyvin saatavapoolien panttaukseen 

yhdellä  kertaa  esimerkiksi  arvopaperistamisen  tai  factoringin  yhteydessä ja  myös  sellaisten 

saatavien panttaukseen, joiden peruste ei ole vielä olemassa.358 Lisäksi, tällainen lainvalinta-

sääntö osoittaisi usein samaan oikeusjärjestykseen kuin MKA:n mukaisen primäärimenettelyn 

aloittamiseen  toimivaltaisen  tuomioistuimen sekä  primäärimenettelyyn  sovellettavan  lain 

osoittavat  säännöt. MKA:ssa  relevantiksi  muodostuu  velallisen pääintressien  keskuksen  si-

jainti (MKA art. 3(1) ja 4(1)).359 Jos Rooma I -asetuksen ja MKA:n säännöt johtaisivat saman 

oikeusjärjestyksen  soveltamiseen, vältyttäisiin mahdollisilta  rajanveto-ongelmilta  MKA:n  5 

artiklan360 ja Rooma I -asetuksen 14 artiklan välillä. On kuitenkin otettava huomioon, että pää-

intressien  keskus  ja  pantinantajan  asuinpaikka  eivät  kuitenkaan  kaikissa  tapauksissa  välttä-

                                                
353 Sigman – Kieninger 2009, s. 70. 
354 Emt.; BIICL 2011, s. 396–397. 
355 BIICL 2011, s. 397. 
356 BIICL 2011, s. 397–398. Erityisesti arvopaperistamisjärjestelyissä perustetun erillisyhtiön (SPV, special pur-
pose  vehicle)  asuinpaikka  voi ainakin  periaatteessa muuttua  nopeastikin.  Vrt.  kuitenkin  Sigman – Kieninger 
2009,  s.  72  av.  209,  jonka  mukaan  SPV:n  keskushallinnon  sijaintipaikan  muuttaminen  ei  järjestelyyn  liittyvän 
sopimuskokonaisuuden  vuoksi  tavallisesti  ole  käytännössä  mahdollista. Ks.  arvopaperistamisjärjestelyn  raken-
teesta edellä alaluku 1.1. 
357 Sigman – Kieninger 2009, s. 71–73. 
358 Kieninger 2004a, s. 383; Garcimartín Alférez 2009, s. 239–240; Bauer 2011, s. 289. 
359 Garcimartín Alférez 2009, s. 239; Bauer 2011, s. 289. 
360 Artikla koskee sivullisten esineoikeuksia, joiden kohde on jossain muussa jäsenvaltiossa kuin missä primää-
rimenettely on aloitettu, ks. edellä alaluku 4.6. 
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mättä johda samaan valtioon. Pantinantajan asuinpaikka voi esimerkiksi muuttua panttauksen 

jälkeen, mutta ennen kuin pääintressien keskus määritetään MKA:n nojalla.361 

Edellä  sanotun  vuoksi onkin  relevanttia  kysyä, millaisia  mahdolliset  rajanveto-ongelmat 

MKA:n  ja  Rooma  I –asetuksen  välillä  voivat  olla. Kuten  edellä  alaluvussa 4.6 on  esitetty, 

pantinantajan  maksukyvyttömyystilanteessa  sellainen  vakuusvelkoja,  jonka  vakuusoikeuden 

kohde sijaitsee jossain muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa MKA:n mukainen maksukyvyt-

tömyysmenettely on käynnistetty, saa erityisen hyvän aseman. Maksukyvyttömyysmenettelyn 

aloittaminen ei vaikuta hänen vakuusoikeuteensa (MKA art. 5). Kun vakuuskohteena on saa-

tava, merkityksellistä on tällöin missä siirtovelallisella on pääintressien keskus (MKA art. 2 

g). Kyseistä valtiota pidetään MKA:n järjestelmässä saatavan sijaintina. MKA:ta laadittaessa 

lähtökohtana on ilmeisen voimakkaasti pidetty sitä, että esineoikeuksien perustamiseen ja te-

hokkuuteen sovelletaan tavallisesti esineen  sijaintipaikan lakia:  lex  rei  sitae –sääntöä  näyte-

tään  pidetyn  jonkinlaisena  yleiseurooppalaisena,  kaikissa  jäsenvaltioissa  tunnustettuna sään-

tönä362. Silloin kun vakuuskohteena on saatava, lex rei sitae –sääntöä ei kuitenkaan voida pitää 

kovinkaan relevanttina. Kuten tässäkin esityksessä on edellä todettu, saataviin perustettavien 

vakuusoikeuksien esineoikeudellisiin ulottuvuuksiin sovelletaan jäsenvaltioissa ainakin neljää 

erilaista lainvalintasääntöä. 

Pantattujen saatavien näkökulmasta MKA:n 5(1) artikla näyttäytyy ongelmallisena nähdäkse-

ni siitä syystä, että MKA:n insolvenssioikeudellinen paikantamissääntö eroaa jäsenvaltioiden 

omaksumista  esineoikeudellisista  lainvalintasäännöistä. On  hyvin  todennäköistä,  että  syntyy 

tilanteita, joissa siirtovelallisen pääintressien keskus – ja siten saatavan sijainti – on primää-

rimenettelyn  aloittamisvaltiossa,  mutta  saatavaan  perustettu  vakuusoikeus  on  perustettu  jon-

kin toisen oikeusjärjestyksen edellytysten mukaisesti. Vakuudensaaja ei tällöin saa MKA 5(1) 

artiklan  mukaista  suojaa,  vaan  hänen  vakuusoikeutensa  saatavaan  on  menettelyn  aloittamis-

valtion insolvenssilain alainen. Yhtä lailla on mahdollista, että vakuusoikeus saatavaan on pe-

rustettu  menettelyvaltion  lain  mukaisesti,  mutta siirtovelallisen  pääintressien  keskus  on  jos-

sain muussa valtiossa. Tällöin vakuudensaajan oikeuteen voi vaikuttaa siirtovelallisen pääint-

ressien keskuksen valtion insolvenssimenettelylaki, mikäli kyseisessä valtiossa aloitetaan va-

kuudenantajan sekundäärimenettely. 

                                                
361 BIICL 2011, s. 395. 
362 Ks. MKA:n johdanto-osan perustelukappale 25; Virgós – Schmit 1996, s. 71; Koulu 2002, s. 233. 
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Ihanteellista olisi, jos MKA 5 artikla tulisi sovellettavaksi silloin, kun saatavaan on perustettu 

esineoikeus noudattaen muun kuin primäärimenettelyn aloittamisvaltion lain sivullissitovuutta 

koskevia edellytyksiä363. Edellä esitetyn vuoksi näyttää kuitenkin siltä, että saatavan panttauk-

sen sivullissitovuutta koskevaa lainvalintasääntöä ei ole mahdollista luoda siten, että se olisi 

täysin yhteensopiva MKA:n insolvenssioikeudellisten sääntöjen kanssa. Tämä johtuu nähdäk-

seni siitä, että MKA 5 artiklan sääntö ja 2(g) artiklan sijainnin legaalimääritelmät ovat ristirii-

dassa  MKA:n  tavoitteiden  kanssa silloin,  kun  sivullisen  esineoikeuden  kohteena  on  saatava. 

MKA:n  sisäisen  epäjohdonmukaisuuden, siitä  seuraavien  tulkintaongelmien ja  oikeustilan 

epäselvyyden vuoksi  Rooma  I –asetuksen  aineellista  sivullissitovuutta  koskevaa  lainvalinta-

sääntöä luotaessa ei ole mahdollista antaa ratkaisevaa merkitystä uuden säännön yhteensopi-

vuudelle MKA:n järjestelmän kanssa. 

Tällä tavoin muotoillun lainvalintasäännön heikkoutena voidaan pitää sitä, että pantinantajan 

asuinpaikan  laki  on  mahdollisesti  jo  kolmas  samaan  järjestelyyn  sovellettava  laki.364 Tämä 

monimutkaistaa saatavien käyttöä vakuutena rajat ylittävissä järjestelyissä ja nostaa transak-

tiokustannuksia. Juuri monimutkaistuminen näyttää olevan myös Steffensin kritiikin ytimes-

sä. Hän  esittää,  että jos  sivullissitovuuteen  sovelletaan  pantinantajan  asuinpaikan  lakia,  on 

mahdollista että järjestelyä kokonaisuudessaan kohdellaan epäjohdonmukaisella tavalla. Tällä 

Steffens ilmeisesti365 tarkoittaa sitä, että hänen mukaansa on ongelmallista jos esineoikeudel-

liset ulottuvuudet yhtäältä pantinantajan ja pantinsaajan suhteessa ja toisaalta suhteessa sivul-

lisiin eriytyvät kahden eri oikeusjärjestyksen sääntöjen nojalla tarkasteltavaksi.366 Juutilainen 

kritisoi  Steffensin  argumentteja  toteamalla,  että  koska  järjestelyyn  liittyvillä  henkilötahoilla 

on erilaiset suojantarpeet ja toimintamahdollisuudet, on perusteltua eriyttää lainvalinta henki-

lösuhteittain.  Näin  ollen  Juutilainen  kyseenalaistaa  Steffensin  väitteen  siitä,  että  järjestelyn 

yhtenäinen  kohtelu  syrjäyttäisi  ne  edut,  jotka  saavutettaisiin  valitsemalla  sovellettava  laki 

pantinantajan asuinpaikan perusteella.367 

                                                
363 Tämä  näyttää  olevan  myös  MKA:n  tavoite, ks.  johdanto-osan  perustelukappale  25,  jonka  mukaan  ”Jos 
omaisuuteen kohdistuu esineoikeuksia sen jäsenvaltion lain nojalla, jossa omaisuus sijaitsee, mutta päämenettely 
toteutetaan toisessa  jäsenvaltiossa,  päämenettelyn  selvittäjän  olisi  voitava  hakea  sekundäärimenettelyn  aloit-
tamista  sen  jäsenvaltion  tuomioistuimessa, jossa esineoikeudet syntyvät,  jos  velallisella  on  siellä  toimipaikka.” 
(Korostus kirjoittajan). 
364 Max Planck Institute 2004, s. 85. 
365 Steffens ei  tarkemmin  erittele  mitä hän tarkoittaa  epäjohdonmukaisuudella.  Ks.  myös  Juutilainen  2007,  s. 
166. 
366 Steffens ERPL 2006, s. 567, 574. 
367 Juutilainen 2007, s. 167, 170. 
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Systemaattisesti  pantinantajan  maantieteelliseen  sijaintiin – eli  seikkaan,  johon  pantinantaja 

voi vain hyvin rajoitetusti itse vaikuttaa – perustuva lainvalintasääntö saattaa vaikuttaa eri val-

tioihin  sijoittuneiden toimijoiden  kilpailuedellytyksiin  eri  tavoin.  Koska  sivullissitovuuden 

edellytykset vaihtelevat voimakkaasti jäsenvaltioittain, on ainakin kuviteltavissa, että vakuu-

den  saajat  voivat  suosia  vakuudenantajia,  joiden  asuinpaikka  sattuu  sijaitsemaan  sellaisessa 

jäsenvaltiossa,  jonka  oikeusjärjestys  ei  aseta  tiukkoja  vaatimuksia  vakuuden  sivullissitovuu-

delle.368 

5.5 Siirtovelallisen asuinpaikan laki 

Ranskassa tuomioistuimet ovat katsoneet, että saatavan siirron tai panttauksen sivullissitovuu-

teen  sovelletaan siirtovelallisen  asuinpaikan  lakia369.  Tällaista  lainvalintasääntöä  voidaan  pe-

rustella sillä, että sovellettavaksi tulisi saman valtion laki, jonka tuomioistuimella on toimival-

ta käsitellä siirtovelallista vastaan nostettu kanne370 ja jossa tällaisessa asiassa annettu tuomio 

voidaan  panna  täytäntöön.  Suuri  osa  velallisen  varallisuudestahan  todennäköisesti  sijaitsee 

tuossa valtiossa. Tällaista perustelua vastaan on kuitenkin helppo esittää kritiikkiä: kanne siir-

tovelallista vastaan on mahdollista nostaa myös siinä tuomioistuimessa, jonka alueella velvoi-

te on täytetty tai täytettävä (Bryssel I –asetus art. 5(1)(a)). Nykyään, globalisoituneessa maa-

ilmassa, siirtovelallisen varallisuuden sijaintia koskeva argumentti ei ole yhtä relevantti kuin 

aiemmin, koska erityisesti yrityksillä on omaisuutta useammalla lainkäyttöalueella.371 Verha-

gen  ja  van  Dongen  vastustavat  tällä  tavoin  muotoiltua  lainvalintasääntöä.  Heidän  mukaansa 

                                                
368 Ks. BIICL 2011, s. 398. Raportin mukaan tällä tavoin muotoiltu sääntö todennäköisesti olisi EU:n perusso-
pimusten vastainen. Raportissa ei kuitenkaan tarkemmin eritellä mitä SEU:n tai SEUT:n säännöstä lainvalinta-
sääntö rikkoisi. 
369 Leavy 2009, s. 144–145; BIICL 2011, s. 211–212. Kysymys on kuitenkin Ranskassa ollut hyvin kiistanalai-
nen, ja CMF sisältääkin yksipuolisen lainvalintasäännön, jonka mukaan siirto tai panttaus saavuttaa sitovuuden 
suhteessa  kolmansiin  siirto- tai  vakuusasiakirjan  päiväyksestä  lukien  riippumatta  siitä,  mikä  on  siirtovelallisen 
asuinpaikka tai saatavaan sovellettava laki. 
370 Bryssel  I -asetuksen  toimivallan  pääsäännön  mukaan,  kanne  voidaan  nostaa  vastaajan  kotipaikan  tuomiois-
tuimessa (art. 2(1)). Asetuksen sanamuodon mukaan kanne voidaan aina nostaa vastaajan kotipaikan tuomiois-
tuimessa, ja asetuksen muut toimivaltaperusteet ovat siihen nähden valinnaisia. Art. 2(1) sääntö ei kuitenkaan ole 
poikkeukseton: artiklassa 22 tarkoitetuissa asioissa vastaajan kotipaikan tuomioistuimella ei ole toimivaltaa, ks. 
esim. Koulu 2003, s. 103; Vlas 2011, s. 78. 
371 Bauer 2011, s. 289. 
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maantieteelliseen  sijaintiin  sidottu  liittymäperuste  johtaisi  liian  jäykkään372 lainvalintasään-

töön ja lisäisi yhden oikeusjärjestyksen jo ennestään monimutkaisiin järjestelyihin.373 

Tällä tavalla muotoiltua lainvalintasääntöä on perusteltu myös viittaamalla MKA:n 2 (g) ar-

tiklaan,  jonka  mukaan  asetuksessa  tarkoitetaan  valtiolla,  jossa  omaisuus  sijaitsee  saatavien 

osalta, sitä valtiota, jossa siirtovelallisella on pääintressien keskus. Tällöin ajatellaan, että esi-

neoikeuksien  perustamiseen  sovellettaisiin  lex rei  sitae -sääntöä,  ja  saatavien  katsottaisiin 

edellä mainitun MKA:n määritelmän mukaisesti sijaitsevan siinä valtiossa, jossa siirtovelalli-

sella on pääintressien keskus. Garcimartín Alferéz kuitenkin huomauttaa, että MKA:n sijainti-

sääntöjen tarkoitus ei ole tuoda ratkaisua lainvalintaongelmaan. MKA:n 2 artiklan legaalimää-

ritelmät  soveltuvat  ainoastaan  asetuksen  omassa  järjestelmässä. Määritelmien tarkoitus  on 

pelkästään määrittää missä valtiossa tiettyjen omaisuuserien katsotaan olevan ja siten minkä 

valtion  insolvenssisääntöjä  on  sovellettava  esimerkiksi  silloin,  kun  konkurssivelallinen  hae-

taan  primäärikonkurssin  lisäksi  sekundäärikonkurssiin  jossain  toisessa  jäsenvaltiossa.374 Li-

säksi kuten edellä alaluvun 5.4 tarkastelussa on käynyt ilmi, yhteensopivuus MKA:n kanssa 

näyttää olevan kyseisen asetuksen nykyisen sanamuodon valossa mahdotonta saavuttaa vaik-

ka siirtovelallisen asuinpaikka valittaisiinkin liittymäsäännöksi Rooma I –asetuksen 14 artik-

laan. 

Kuten edellä esitetystä huomataan, lainvalintasäännölle, jonka mukaan sivullissuhteissa sovel-

lettavaksi tulisi siirtovelallisen asuinpaikan laki, on vaikea löytää perusteluita, jotka eivät ole 

hyvin kritiikille alttiita375. Tästä johtuen tällaiselle säännölle ei enää juurikaan löydy kannatta-

jia376. 

 

 

                                                
372 Verhagen  ja  van  Dongen  puolustavat  pantinantajan  ja  pantinsaajan  sopimukseen  sovellettavan  lain  soveltu-
vuutta myös sivullissuhteisiin. Koska tällainen lainvalintasääntö mahdollistaa pantinantajan ja pantinsaajan laki-
viittauksen myös sivullisuhteissa, mikä tahansa lainvalintasääntö näyttäytynee jäykkänä siihen verrattuna. 
373 Verhagen – van Dongen JPIL 2010, s. 14. Ks. myös Kieninger 2004a, s. 383. 
374 Virgós – Garcimartín  2004,  s.  163–164;  Garcimartín  Alferéz  2009,  s.  245. Ks.  vakuusoikeuksista  MKA:n 
järjestelmässä edellä alaluku 4.6. 
375 Ks.  esim.  Garcimartín  Alferez  2009,  s.  245–246,  jonka  mukaan  tällaisella  lainvalintasäännöllä  olisi  kaikki 
samat heikkoudet kuin pantattavaan saatavaan sovellettavalla lailla, muttei yhtään sen vahvuuksista. 
376 Garcimartín  Alferez  2009,  s.  246;  Bauer  2011,  s.  289.  Ks.  myös  BIICL  2011,  s.  384  jonka  mukaan  kolme 
prosenttia – eli ainoastaan yksi vastaaja – kyselyyn vastaajista kannatti tällä tavoin muotoiltua sääntöä. 
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5.6 Ehdotus sivullissitovuutta koskevaksi lainvalintasäännöksi 

Edellä tässä luvussa esitetystä voidaan huomata, ettei yksikään esitetyistä lainvalintasäännöis-

tä  ole  täydellinen. Katson,  että  oikeusvarmuuteen ja  osapuolten  sopimusvapauteen liittyvillä 

syillä panttaussopimukseen sovellettava laki on suljettava tarkastelun ulkopuolelle377. Vastaa-

vasti edellä esitetyillä perusteilla suljen siirtovelallisen asuinpaikan lain tarkastelun ulkopuo-

lelle378. Tältä pohjalta näyttää siltä, että valinta on tehtävä saatavaan sovellettavan lain ja pan-

tinantajan kotipaikan lain välillä379. 

Järjestelyn osapuolten näkökulmasta pantinantajan kotipaikan laki näyttää olevan suotuisampi 

vaihtoehto  sivullissitovuutta  koskevaksi  säännöksi. Tätä  voidaan  perustella  siten,  että tällä 

tavoin muotoiltu lainvalintasääntö mahdollistaa vaikeuksitta tulevaisuudessa syntyvien saata-

vien  vakuuskäytön.  Myös saatavamassojen panttaus arvopaperistamisen  tai  factoring-

järjestelyn yhteydessä olisi mahdollista siten, että koko saatavamassan panttaukseen sovelle-

taan yhden maan lakia. Pantinantajan asuinpaikan lain etuna osapuolten näkökulmasta voita-

neen pitää myös sitä, että sivullissitovuuteen sovellettava laki on välttämättä toiselle osapuo-

lista aina ennestään tuttu – saatavaan sovellettavan lain säännöt sitä vastoin eivät ole välttä-

mättä ennestään kummankaan osapuolen tiedossa. Näin ollen katson, että järjestelyn osapuol-

ten intressien näkökulmasta pantinantajan asuinpaikan lakia on pidettävä paremmin perustel-

tuna. 

Sivullisten näkökulmasta pantinantajan asuinpaikan laki on saatavaan sovellettavaa lakia hel-

pommin selvitettävissä. Sivullisten ei välttämättä ole mahdollista päästä selville siitä, perus-

tuuko saatava sopimukseen, johon kuuluu osana lakiviittaus. Vastaavasti sivulliset eivät vält-

tämättä voi vaikeuksitta ottaa selkoa tämän mahdollisen lakiviittauksen sisällöstä. Pantinanta-

jan  asuinpaikan,  jonka  selvittämiseen  voi  tosin  toki  liittyä  tulkintaongelmia,  selvittämiseen 

Rooma I –asetuksen järjestelmässä sivullisilla ja järjestelyn osapuolilla on yhtä hyvät edelly-

tykset. Seuraantokollisiot näyttävät sitä vastoin ratkeavan hieman selkeämmin silloin, jos si-

vullissuhteita  koskevaksi  lainvalintasäännöksi  valitaan  pantattavaan  saatavaan sovellettava 

laki. Eroa kyseisen säännön hyväksi tosin ei voida pitää kovin suurena: pantinantajan asuin-

paikan lain riskitekijät näyttävät liittyvän erittäin poikkeuksellisiin tilanteisiin380. Kokonaisuu-

                                                
377 Ks. edellä alaluku 5.2. 
378 Ks. edellä alaluku 5.5. 
379 Ks. myös Juutilainen 2015, s. 292–294. 
380 Ks. edellä alaluku 5.4. 
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dessaan  pidän  pantinantajan  asuinpaikan  lakia  sivullisten  intressien  näkökulmasta  perustel-

lumpana. 

Oikeusvarmuuden  näkökulmasta  voidaan  kysyä,  kumpi,  saatavaan  sovellettava  laki  vai  pan-

tinantajan asuinpaikan laki, vastaa paremmin osapuolten ja sivullisten perusteltuja odotuksia 

sovellettavasta laista. Kuten edellä on todettu, Steffens on katsonut, että koska juuri saatava 

on järjestelyn keskiössä, ja koska saatavaan sovellettava laki on yksi sen keskeisistä ominai-

suuksista, olisi perustelluinta soveltaa saatavaan sovellettavaa lakia myös sivullissuhteisiin381. 

Sivullisten näkökulmasta perustelu ei kuitenkaan ole erityisen vakuuttava. Katson, että perus-

tellumpaa on väittää sivullissitovuuden edellytysten liittyvän keskeisesti juuri pantinantajaan. 

Esimerkiksi  denuntiaatiovaatimuksen  voidaan  katsoa tavoittelevan pantinantajan panttikoh-

teeseen  kohdistuvan  määräysvallan  rajoittamista:  pantinsaajat  voivat  tiedustella siirtovelalli-

selta,  onko  pantinantaja  ilmoittanut  kyseisen  saatavan  panttauksesta  jo  aiemmin.  Näin  pan-

tinantajan mahdollisuus disponoida samasta saatavasta useampaan kertaan tosiasiallisesti es-

tyy. Myös  tietyissä  valtioissa  edellytettävien  rekisterimerkintöjen voidaan  katsoa  edistävän 

tätä päämäärää382. Koska sivullissitovuuden saavuttamiseksi edellytettävät lisätoimet tähtäävät 

juuri  pantinantajan  toimintamahdollisuuksien  rajoittamiseen ja  näiden  rajoitusten  tuomiseen 

sivullisten  tietoon,  pidän  perusteltuna,  että  nämä  lisätoimet  on  tehtävä  pantinantajan  oman 

oikeusjärjestyksen  sääntöjen  mukaisesti. Niinikään  katson,  että lainvalintasääntö,  joka  osoit-

taa  sovellettavaksi  pantinantajan  asuinpaikan  lain  ei  tavallisesti  voi  osoittaa  sovellettavaksi 

sivullisenkaan näkökulmasta yllättävän oikeusjärjestyksen sääntöjä. 

On totta, että pantinantajan asuinpaikan laki mahdollisesti lisää yhden sovellettavaksi tulevan 

lain saatavan  panttaukseen.  Toisaalta pantinantajan  maksukyvyttömyysmenettely  käynniste-

tään MKA:n sääntöjen mukaisesti tavallisesti383 juuri tällä tavoin muotoillun säännön osoitta-

massa valtiossa. Näin ollen pantinantajan velkojien on joka tapauksessa perusteltua ottaa sel-

koa  ainakin  keskeisistä pantinantajan  asuinpaikan  lain  insolvenssioikeudellisista  säännöistä. 

On tosin niinkin, että yhteensopivuutta MKA:n järjestelmän kanssa ei ole syytä erityisesti ko-

rostaa384. En pidä suurena ongelmana sitä, että saatavan panttaukseen voi tällä tavoin muotoil-

lun lainvalintasäännön vuoksi tulla sovellettavaksi kolmeen eri oikeusjärjestykseen sisältyvät 

                                                
381 Ks. edellä alaluku 5.3 ja erityisesti av. 331. 
382 Silloin kun merkintä tehdään rekisteriin, joka ei ole julkinen, tällaista julkisuusvaikutusta suhteessa sivullisiin 
ei  tietenkään  synny,  ks.  esim.  Alankomaiden  oikeustilasta  edellä  alaluku 3.3.  Tällaisenkin  rekisterimerkinnän 
voidaan kuitenkin katsoa tuottavan jonkinasteisen uhrauksen pantinantajalle. 
383 MKA:n  ja  Rooma  I –asetuksen  määritelmien  eroista  tosin  johtuu,  että  MKA:n  pääintressien  keskus  ei  aina 
välttämättä ole identtinen Rooma I –asetuksen keskushallinnon sijaintipaikan kanssa. 
384 Ks. edellä alaluvut 4.6 ja 5.4. 
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säännöt. Saatavien panttaukseen liittyvät oikeussuhteet ovat keskenään erilaisia, ja kyseisten 

oikeussuhteiden  osapuolilla  on  toisistaan  eroavia  intressejä. Sikäli kuin  näihin  oikeussuhtei-

siin  liittyvät  tosiseikastot  sisältävät  liittymiä  useampaan  oikeusjärjestykseen,  pidän  perustel-

tuna, että osapuolten intressien yhteensovittamiseksi kussakin oikeussuhteessa voi tulla sovel-

lettavaksi eri oikeusjärjestyksen säännöt. 

Jotta pantinantajan asuinpaikka toimisi liittymäperusteena toivotulla tavalla, tulisi asuinpaikka 

määritellä  Rooma  I –asetuksessa mahdollisimman  yksiselitteisesti. Kuten  olen  edellä  toden-

nut, tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi siten, että art. 19(2):n sääntöä ei sovelleta art. 14:ää 

sovellettaessa. Asetuksessa  olisi  myös  tarpeellista todeta,  että  sivullissitovuuteen  sovelletta-

van  lain  määrittämisessä  ratkaisevana  on  pidettävä  saatavan  siirron  tai  pantiksiasettamisen 

hetkeä.  
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6 LOPUKSI 

Edellä  esitetyn  johdosta  voidaan  perustellusti  väittää,  että  saatavien  vakuuskäyttö  valtioiden 

rajat  ylittävissä  tilanteissa  edellyttää  erityistä  oikeudellista  asiantuntemusta. Ensimmäinen 

asiantuntemusta  vaativa  askel  on  selvittää  kuhunkin  tapaukseen  sovellettava  laki. Eri  valtiot 

ovat  omaksuneet  erilaisia  lainvalintasääntöjä  suhteessa  saataviin perustettavien vakuusoike-

uksien  sivullissitovuuteen. Tästä  syytä  on merkityksellistä  pystyä  tunnistamaan  ja  ennakoi-

maan ne valtiot, joiden tuomioistuimissa vakuusoikeuden sivullissitovuus saattaa tulla arvioi-

tavaksi.  Toinen  askel  on  selvittää  niiden  sivullissitovuutta  koskevien  aineellisten  sääntöjen 

sisältö, jotka edellä mainitut lainvalintasäännöt osoittavat sovellettaviksi. Myös nämä säännöt 

– kuten edellä tässä tutkielmassa olen esittänyt – eroavat toisistaan merkittävästi. 

Saatavien  vakuuskäyttö  helpottuisi  ja  tehostuisi,  jos järjestelyihin sovellettavia  sääntöjä  voi-

taisiin  yhtenäistää  esimerkiksi  Euroopan  unionin  lainsäädäntöinstrumenttien  kautta.  Esineo-

ikeutta pidetään kuitenkin tavallisesti erityisen kansallisena oikeudenalana, minkä vuoksi eri-

tyisesti aineellisten säännösten harmonisointia on perusteltua pitää epätodennäköisenä385. Yksi 

askel harmonisointiin voisi kuitenkin olla saatavien panttauksen sivullissitovuuteen sovellet-

tavien  lainvalintasääntöjen  yhtenäistäminen386.  Yhtenäinen  sääntö  vähentäisi  saatavien  va-

kuuskäyttöön liittyvää epävarmuutta ja tulkinnanvaraisuutta. Olen edellä esittänyt perustellun 

kantani tällaiseksi  lainvalintasäännöksi:  sivullissitovuuteen  olisi  nähdäkseni  perustelluinta 

soveltaa  pantinantajan  asuinpaikan  lakia. Paras lainsäädäntöväline  tällaiselle  säännölle  näh-

däkseni olisi Rooma I –asetus. 

On selvää, että esittämäni lainvalintasääntö ei ole täydellinen tai vailla ongelmia. Edellä esit-

tämäni  perusteella  katson  kuitenkin  perustelluksi  väittää,  että  täydellistä  ja  ongelmatonta 

sääntöä ei tältä osin ole mahdollista muotoilla. En kuitenkaan pidä ongelmattomuutta välttä-

mättömänä kriteerinä harmonisoidulle lainvalintasäännölle. Tätä havainnollistaa jo nykyinen 

oikeustila:  vaikka  rajat  ylittäviin  saatavien  vakuuskäyttöä  koskeviin  järjestelyihin  nykyisel-

lään liittyy joukko epävarmuutta ja tulkinnanvaraisuutta lisääviä tekijöitä, järjestelyitä toteute-

taan käytännössä näistä ongelmista huolimatta. Katson, että vaikka harmonisoitua lainvalinta-

sääntöä ei voitaisi muotoilla täysin ongelmattomasti, uskon ettei yhtenäinen lainvalintasääntö 

                                                
385  Aineellisten  sääntöjen  harmonisoinnin  mahdollisuuksia  käsittelevinä  selvityksinä  mainittakoon 
UNCITRAL:n  piirissä  tehty  vakuudellisia  järjestelyitä  koskeva  lainsäädäntöopas  UNCITRAL  2010  sekä  eu-
rooppalainen mallilakiehdotus DCFR 2009. 
386 Ks. myös Juutilainen 2015, s. 292–294, joka pitää juuri saatavien siirron sivullissitovuutta koskevan lainva-
lintasäännön harmonisointia keskeisenä. 
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kuitenkaan missään tapauksissa olisi omiaan lisäämään tulkinnanvaraisuutta nykyiseen oike-

ustilaan verrattuna.387 Yhtenäistetty, vaikka puutteellinenkin sääntö olisi nykytilaan verrattuna 

parannus. 

Tutkielmassa ei ole sen laajuuden vuoksi pystytty tarjoamaan vastauksia kaikkiin esityksessä 

tunnistettuihin kysymyksiin – eikä tämä toki välttämättä olisi tarkoituksenmukaistakaan. Esi-

neoikeudellisia  lainvalintasääntöjä  käsittelevässä  tutkimuksessa  olisi  nähdäkseni  tarpeellista 

kiinnittää huomiota ainakin MKA:n ja Rooma I –asetuksen mahdollisten sivullissuhteita kos-

kevien sääntöjen yhteensopivuuteen. Olen edellä alaluvussa 5.4 esittänyt, että MKA 5 artiklan 

sääntö vaikuttaa erityisen ongelmalliselta suhteessa saatavien vakuuskäyttöön liittyviin sään-

töihin.  MKA:n  soveltaminen  näyttää  johtavan  lopputuloksiin,  joita  asetuksen  lähtökohtien 

valossa  ei  voida  pitää  tarkoituksenmukaisina. MKA:n  järjestelmään  näyttää  liittyvän  myös 

pankkitilien  vakuuskäyttöön  liittyviä  ongelmia. Toisena  ongelmallisena  kysymyksenä  voita-

neen kiinnittää huomiota siihen, kuinka Rooma I –asetukseen mahdollisesti otettavat sivullis-

sitovuutta  koskevat  säännöt  käyvät  yksiin  EU:n  perussopimusten  kanssa. Esimerkiksi 

BIICL:n tutkimusraportissa on otettu esille, että pantinantajan kotipaikan laki saatavan siirron 

sivullissitovuutta  koskevana  liittymäsääntönä  saattaa  olla  unionin  primäärioikeuden  vastai-

nen.388 

Jää nähtäväksi onko jäsenvaltioissa mahdollista saavuttaa riittävää yhteisymmärrystä saatavi-

en  panttauksen  sivullissitovuutta  koskevan  lainvalintasäännön  sisällyttämiseksi  Rooma  I –

asetukseen. EU:n lainsäädäntökoneisto on jäykkä ja hidas, eikä Rooma I –asetuksen säädän-

töhistoria tuntien erityiseen toiveikkuuteen ole juuri perusteita – siitä huolimatta että säännön 

tarve on varsin objektiivisin argumentein todettavissa. 

                                                
387 Ks. Garcímartin Alferez 2009, s. 248. 
388 BIICL 2011, s. 398. Ks. myös edellä av. 368. 


