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Defensor Legis N:o 3/2000

EDUNVALVOJAN PANTTAUSVALTA JA MAAKAAREN
VOIMAANPANOLAIN 19.1 §

Mihin kiinteistöpanttauksen vaiheeseen tarvitaan holhousviranomaisen lupa?

(Die Verpfändungsbefugnis eines Interessenvertreters und 19.1 § des Einführungsgesetzs
zum neuen Grundstückgesetz)

1 Johdannoksi

1.1 Holhoustoimilaissa (442/1999) tarkoitetun
edunvalvojan tärkeimpiä tehtäviä on edustaa pää-
miestään varallisuusoikeudellisissa oikeustoimis-
sa. Hänellä onkin kelpoisuus ryhtyä lähtökohtai-
sesti kaikkiin tarpeellisiksi katsomiinsa määrää-
mistoimiin (HolTL 29.1 §). Tätä toimintavapaut-
ta on kuitenkin monin tavoin kavennettu. Edun-
valvojan edustusvaltaa on voitu ensinnäkin su-
pistaa jo siinä tuomioistuimen päätöksessä, jolla
hänet on tehtävään määrätty. HolTL:ssa on li-
säksi säännöksiä, jotka rajoittavat hänen kelpoi-
suuttaan. Esimerkiksi päämiehen omaisuuden
lahjoittaminen on ehdottomasti kiellettyä (HolTL
32.1 §). Tietyt, sinänsä sallitut määräämistoimet
edellyttävät puolestaan holhousviranomaisen lu-
paa.

Yksi tällainen luvanvarainen oikeustoimi on
kiinteän omaisuuden panttaus. Kiinteän omaisuu-
den säilyminen vajaavaltaisen omistuksessa on jo
vanhastaan ymmärretty niin tärkeäksi, että tämä
omaisuuslaji on katsottu perustelluksi asettaa eri-
tyisen holhousoikeudellisen kontrollin alaiseksi.1

Vuoden 1898 holhouslain 39 §:n 1 kohdassa
kiellettiinkin holhoojaa ilman oikeuden lupaa
myymästä tai pantiksi panemasta holhouksenalai-
sen kiinteää omaisuutta. Tämä lainkohta oli voi-
massa alkuperäisessä säädösasussaan lähes sata

vuotta, kunnes 1995 toteutetussa osittaisuudistuk-
sessa HolhL:iin otettiin yleinen, vajaavaltaisen
kaiken omaisuuden vakuuskäyttöä rajoittanut
säännös. HolhL 40.1 §:n 7 kohdan mukaan hol-
hooja ei saanut ilman holhouslautakunnan lupaa
luovuttaa pantiksi holhottavan omaisuutta tai
muulla tavoin perustaa siihen panttioikeutta. Kun
1999 sitten säädettiin holhoustoimilaki, mainit-
tu panttausnormi siirrettiin siihen asiallisesti
muuttamattomana. HolTL 34.1 §:n 2 kohdan
mukaan edunvalvoja tarvitsee päämiehen omai-
suuden vakuuskäyttöön holhousviranomaisen eli
maistraatin luvan.

Panttauksen luvanvaraisuus vaikuttaa merkit-
tävällä tavalla päämiehen oikeustoimikumppanin
asemaan. Jos laissa vaadittua lupaa ei ole han-
kittu, panttaus on päämiestä kohtaan tehoton. Te-
hottomuus voi tosin korjaantua siten, että hol-
housviranomainen jälkikäteen edunvalvojan te-
kemästä hakemuksesta hyväksyy oikeustoimen
(HolTL 36.2 §). Korjaantuminen on nyt kuiten-
kin paitsi maistraatin harkinnan myös edunval-
vojan toimien varassa. Pantinsaaja ei voi itse ha-
kea holhousviranomaisen hyväksyntää.2

Pätemättömyys voi korjautua myös siten, että
päämies täysivaltaiseksi tultuaan itse hyväksyy
panttauksen. Tällainen hyväksyminen käy päinsä
vapaamuotoisesti, saattaapa se tapahtua konk-
ludenttisestikin. – Päämiehen täysivaltaiseksi tule-
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minen merkitsee toisaalta sitä, ettei maistraatti voi
enää hyväksyä panttausta vaan päätäntävalta kuu-
luu nyt päämiehelle itselleen.3

1.2 Vaikka holhousoikeudelliset panttausra-
joitukset siis koskevat nykyisin kaikkea omai-
suutta, kiinteän omaisuuden vakuuskäyttöön liit-
tyy yhä tiettyjä erityispiirteitä. Kiinteistön pant-
taus on monivaiheinen määräämistoimi.4  Pant-
tioikeuden syntyminen edellyttää, paitsi kiinni-
tyksen vahvistamista, myös kiinnitysvakuudella
turvatun saamisen olemassaoloa, panttauksesta
sopimista ja lopuksi vielä panttikirjojen siirtämis-
tä velkojan hallintaan.5  Edunvalvojan – samoin
kuin muunkin edustajan – tekemien määräämis-
toimien pätevyyttä tarkasteltaessa joudutaan näin
selvittämään, mihin panttauksen osavaiheisiin
laissa asetetut rajoitukset liittyvät. Tärkeimpänä
kysymyksenä on vanhastaan pidetty sitä, onko
holhousviranomaisen lupa hankittava jo kiin-
teistön kiinnittämistä vai vasta kiinnityksen no-
jalla saatujen panttivelkakirjojen luovuttamista
varten – vai mahdollisesti näihin kumpaankin
toimeen.

Holhouslain alkuperäisten lupasäännösten voi-
massa ollessa oli kirjallisuudessa ja oikeuskäy-
tännössä vakiintunut seuraava käsitys: HolhL
39.1 §:ssä mainittu oikeuden lupa vaadittiin ni-
menomaan kiinnityksen hakemiseen. Kun kiinni-
tyksen perustella saatu panttivelkakirja sitten luo-
vutettiin vajaavaltaisen oman velan vakuudeksi,
ei erillistä panttauslupaa enää tarvittu. Jos sen
sijaan velkakirjaa käytettiin vieraan velan va-
kuutena, panttaukselle tuli saada HolhL 40.1 §:n
4 kohdassa tarkoitettu holhouslautakunnan lupa:
olihan nyt kyse vastuuseen menemisestä vieraas-
ta velasta.6  – Samalla tavalla asiaa arvioitiin
HolhL:iin 1995 tehtyjen muutosten jälkeen. Lu-
paviranomaiseksi vain tuli nyt sekä kiinnityksen
että panttivelkakirjan luovutuksen osalta hol-
houslautakunta.7

Uusi, vuoden 1997 alusta voimaan tullut maa-
kaari on tältä osin muuttanut oikeustilaa. Maa-
kaaren voimaanpanosta annetun lain 19.1 §:n
nojalla on selvää, että edunvalvoja ei enää ny-
kyisin tarvitse lupaa kiinnityksen hakemiseen.
Maistraatin lupa on tarpeen vasta kun kiinnityk-

sen nojalla saatua panttikirjaa käytetään velan
vakuutena.

Tämä sääntö kaipaa kuitenkin vielä täsmentä-
mistä. Kuten edellä totesin, kiinteistön vakuus-
käyttöön kuuluu kiinnityksen vahvistamisen
ohella ainakin kaksi vaihetta: (a) panttaussitou-
muksen antaminen ja (b) panttikirjan hallinnan-
luovutus velkojalle (julkivarmistus). Joudutaan
siten kysymään:

1) Onko HolTL 34.1 §:n 2 kohdassa tarkoitettu
holhousviranomaisen lupa tarpeen jo pant-
taussitoumuksen antamista varten vai vaadi-
taanko sitä vasta siinä vaiheessa, kun pantti-
kirjan hallinta siirretään velkojalle?

2) Kuinka edunvalvojan on meneteltävä silloin,
kun päämies on toimikelpoisena ollessaan
ennättänyt antaa pätevän panttaussitoumuk-
sen? Onko nyt tarvetta hakea erillistä lupaa
julkivarmistuksen toteuttamista varten?

Tarkastelen näitä kysymyksiä lähemmin seu-
raavassa (jaksoissa 2 ja 3).

Tässä yhteydessä on syytä väärinkäsitysten tor-
jumiseksi huomauttaa, ettei edes maistraatin anta-
ma lupa takaa edunvalvojan tekemän panttauksen
holhousoikeudellista pätevyyttä. Oikeustoimi saa-
tetaan luvasta huolimatta julistaa pätemättömäksi
esimerkiksi sillä perusteella, että edunvalvojalta on
oikeustoimeen liittyvän eturistiriidan vuoksi puut-
tunut edustusvalta (HolTL 32.2–3 §). Näin on asia
muun muassa silloin, kun velkojana tai velkasuh-
teen päävelallisena on edunvalvoja itse taikka hä-
nen läheisensä.8

2 Panttaussitoumuksen luvanvaraisuudesta

2.1 Kysymys, edellyttääkö pätevän panttaus-
sopimuksen syntyminen holhousviranomaisen
lupaa, voi ensialkuun kuulostaa suorastaan ai-
heettomalta. Saattaa tuntua selvältä, että ilman
tällaista lupaa ei voi syntyä päämiestä velvoitta-
vaa panttaussopimusta: saahan jo pelkkä sopimus
aikaan olennaisia muutoksia vakuudenantajan
oikeusasemassa. Vertailukohdaksi voidaan ottaa
esimerkiksi päämiehen omistamien asunto-osak-
keiden luovutus. Holhousviranomaisen lupa



Edunvalvojan panttausvalta ja maakaaren voimaanpanolain 19.1 § 467

(HolTL 34.1 §:n 10 kohta) tarvitaan varmasti jo
pätevän kauppasopimuksen aikaansaamiseksi,
vaikka osakekirjojen hallintaa ei heti aiottaisi-
kaan siirtää ostajalle. Ennen tradition tapahtumis-
ta kauppa on tosin ostajan sivullissuojaa ajatel-
len vielä keskeneräinen.9  Monellekaan ei silti
tulle mieleen väittää, että itse kauppasopimus oli-
si pätevä holhousviranomaisen luvattakin ja että
lupa olisi tarpeen vasta osakekirjojen hallinnan
luovutusta varten.

Aivan näin ongelmaton ei asia kuitenkaan ole.
Kysymystä arvioitaessa tulee ottaa huomioon
myös uuden maakaaren kiinteistöpanttioikeutta
koskevat säännökset ja erityisesti maakaaren voi-
maanpanolain 19.1 §. Viimeksi mainitussa lain-
kohdassa säädetään seuraava:

MKVPL 19.1 §: ”Jos jonkin lainkohdan mukaan
kiinteistön kiinnittämiseen tarvitaan muun kuin
omistajan, yhteisön toimivaltaisen elimen taikka
tuomioistuimen tai muun viranomaisen lupa tai
suostumus, se tarvitaan uuden maakaaren voimaan-
tulon jälkeen kiinnittämisen sijasta silloin, kun
panttioikeus perustetaan kiinteistöön, sen määrä-
osaan tai määräalaan taikka käyttöoikeuteen.”

MKVPL 19.1 §:n sanamuodon perusteella syn-
tynee helposti se käsitys, että lainkohta ei lain-
kaan koskisi nyt tarkasteltavaa ongelmaa. HolTL
34.1 §:n 2 kohdassahan ei säännellä kiinteistön
kiinnittämistä, vaan luvanvaraiseksi on lainkoh-
dassa tehty – samoin kuin jo vuoden 1995 lopul-
la säädetyssä HolhL 40.1 §:n 7 kohdassa (1151/
1995) – kaikenlaatuisen omaisuuden pantiksi luo-
vuttaminen tai panttioikeuden perustaminen.
Epäilyksiä saattaa aiheuttaa myös se, että HolTL
on säädetty vasta maakaaren voimaan tulon jäl-
keen. Voisiko sanotulla voimaanpanolain sään-
nöksellä olla merkitystä tällaisen uuden lain so-
veltamisen kannalta?

Nämä epäilykset ovat nähdäkseni kuitenkin ai-
heettomia. Uusien holhousoikeudellisten panttaus-
normien säätämishistorian pohjalta on vahvat pe-
rusteet lähteä siitä, että HolTL 34.1 §:n 2 kohdan
sisältöä on arvioitava MKVPL 19.1 §:ssä sääde-
tyn pohjalta.10

Esitän käsitykseni tueksi seuraavan. Kun maa-
kaaren voimaanpanolaki 12.4.1995 säädettiin,

kiinteistöpanttauksen luvanvaraisuus perustui
vanhan HolhL 39.1 §:n 1 kohdassa annettuun
määräykseen, jossa oikeuden lupaa vaativana oi-
keustoimena mainittiin kiinteistön pantiksi pane-
minen. Vaikka HolhL ei siis tällöinkään sisältänyt
nimenomaista kiinnityskieltonormia, tarkoitettiin
MKVPL 19.1 §:n epäilyksittä sääntelevän (muun
ohessa) vajaavaltaisen omistaman kiinteistön
panttausta.11  Se oikeustilan muutos, jonka voi-
maanpanolaki aiheutti holhousoikeudellisiin kiin-
teistöpanttinormeihin, on nähdäkseni voimassa
nykyäänkin. Holhousoikeudelliseen lupasään-
nöstöön 12.4.1995 jälkeen tehdyt uudistukset –
HolhL:n muutos (1151/1995) ja HolTL:n säätä-
minen 1999 – eivät ole muuttaneet tällä kohdin
oikeustilaa. Sen paremmin uusien säännösten sa-
namuodot kuin niiden pohjalla olevat lainval-
mistelutyötkään eivät anna tukea sille käsityksel-
le, että luvanvaraisuuden kohdetta olisi kiinteis-
tön vakuuskäytön osalta tarkoitettu muuttaa.12

2.2 Pääongelmaksi MKVPL 19.1 §:ää tulkit-
taessa tulee, mitä siinä tarkoitetaan ilmaisulla
”panttioikeus perustetaan”. Kun etsitään apua
lainvalmistelutöistä, syntyy – ainakin aluksi – se
käsitys, että kysymys olisi nyt nimenomaan pant-
tikirjan hallinnan luovutuksesta (traditiosta).
Panttaussitoumuksen antamista ei lainkohta sen
sijaan koskisi. Seuraava lainaus selventää asiaa
(kursivoinnit on lisätty):

”Panttioikeuden syntymisen kannalta on uuden
maakaaren mukaan keskeistä se, että panttikirja
annetaan velkojan haltuun saamisen vakuudeksi.
Kiinnittämisellä ei vielä sinänsä perusteta rasituk-
sia kiinteistöön. Tarvittavat luvat ja suostumukset
onkin syytä liittää kiinteistön panttaukseen eikä sitä
edeltävään kiinnityksen hakemiseen. Tämän mu-
kaisesti 1 momentissa säädetään, että toisen suos-
tumus taikka yhteisön toimivaltaisen elimen päätös
tai viranomaisen lupa tai suostumus, joka jonkin
lainkohdan mukaan tarvitaan kiinteän omaisuuden
kiinnittämiseen, on uuden maakaaren voimaantu-
lon jälkeen hankittava silloin, kun panttikirja luo-
vutetaan vakuudeksi”.13

Lainvalmistelijoiden ajatuksena näyttää siis ol-
leen, että lupa on tarpeen vasta siinä panttauksen
vaiheessa, jolloin velkojalle synnytetään tehokas
panttioikeus. Tämä puolestaan toteutuu vasta tra-
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dition myötä; pelkkä panttaussitoumus ei vielä rii-
tä. Johdonmukaiselta tuntuukin ymmärtää ilmai-
sun ”panttioikeus perustetaan” viittaavan juuri
panttauksen julkivarmistukseen.

Tulkinnalle saadaan tukea myös maakaaren
säännöksistä. Esimerkiksi MK 15:2:ssa näyttäi-
si panttioikeuden perustamisella tarkoitetun ni-
menomaan sivullissuhteissa tehokkaan vakuus-
oikeuden synnyttämistä. Lainkohdan mukaan
kiinteistöpanttioikeus perustetaan ”– – vahvista-
malla kiinteistöön tai muuhun kiinnityksen koh-
teeseen kiinnitys ja luovuttamalla kiinnityksestä
todistukseksi saatu panttikirja velkojalle saami-
sen vakuudeksi”. Tehokkaan panttioikeuden saa-
misen kannalta olennaisena momenttina on ni-
menomaan panttikirjan hallinnan luovutus, ei
vielä esimerkiksi sen luovutusta (antamista) kos-
keva sitoumus. Tällainen sitoumus kyllä antaa
velkojalle oikeuden vaatia kiinteistön omistajaa
”luovuttamaan panttikirja”( MK 17:3.2), mutta
varsinaista panttioikeutta se ei synnytä.

Käsitys, jonka mukaan maistraatin lupa on tar-
peen nimenomaan panttikirjan hallinnansiirtoa
varten, on saanut kannatusta myös oikeuskirjal-
lisuudessa. Selvimmin asian on tuonut esiin Vä-
limäki. Hän toteaa, että luvanvaraista kiinteän
omaisuuden panttauksessa on vasta julkivarmis-
tus, ei vielä panttaussopimus tai muukaan julki-
varmistusta edeltävä toimi.14  Johdonmukaisuus-
syistä Välimäki katsoo, että samaa sääntöä tulee
noudattaa myös irtaimen omaisuuden vakuus-
käyttöön. Esimerkiksi asunto-osakkeita koskevan
panttaussitoumuksen voisi edunvalvoja siis an-
taa erityisettä luvattakin, mutta osakekirjojen tra-
ditioon hän tarvitsi maistraatin luvan.

Jossain määrin tulkinnanvaraiseksi jää asia sen
sijaan teoksessa Jokela – Kartio – Ojanen: Maa-
kaari (1997). Kirjoittajat toteavat (s. 377):
”MKVPL 19.1 § tarkoittaa vajaavaltaisen osalta
sitä, että holhottavan puolesta kiinnityshakemuk-
sen voi tehdä holhooja. Erityinen lupa tarvitaan
vasta sitten, kun panttikirja annetaan velkojalle
vakuudeksi.” (kursivointi lisätty). Lausuma on
mahdollista ymmärtää niin, että holhousviranomai-
sen lupaa ei tarvita vielä panttaussitoumuksen an-
tamista varten. – Mitenkään selvä ei kannanotto
tältä osin kuitenkaan ole.

Täyttä selvyyttä ei asiaan saa myöskään Havan-
sin esityksessä. Hän toteaa: ”– – holhooja voi il-
man holhousviranomaisen lupaa vahvistuttaa kuin-
ka paljon kiinnityksiä tahansa vajaavaltaisen kiin-
teistöön, ja vasta panttaukseen (panttikirjahallinnan
siirtämisineen) hän tarvitsee HolhL:n vaatiman vi-
ranomaisen eli nyttemmin holhouslautakunnan lu-
van”.15  Lausumasta ei käy selvästi ilmi, onko lupa
Havansin mielestä tarpeen vielä panttaussopimuk-
sen tekemistä varten.

2.3 Edellä hahmoteltu sääntö on kuitenkin
monin tavoin ongelmallinen. Tämä käy selväksi
kun pohditaan, millainen sisältö normille ”Myös
ilman holhousviranomaisen lupaa tehty panttaus-
sopimus velvoittaa päämiestä” voitaisiin antaa.

Ajateltakoon tilannetta, jossa edunvalvoja on
antanut päämiehensä puolesta tiettyä panttikirjaa
koskevan panttaussitoumuksen. Oletetaan nyt,
että tällaisen oikeustoimen katsottaisiin sitovan
päämiestä täysin normaaliin tapaan, vaikka mi-
tään holhousoikeudellista lupaa ei olisikaan han-
kittu. Kuten MK 17:3:sta käy ilmi, tästä seurai-
si, että velkojalla olisi oikeus vaatia panttikirjan
hallintaa itselleen. Mikäli edunvalvoja ei sitä va-
paaehtoisesti antaisi, hänet voitaisiin velvoittaa
siihen tuomiolla. Luovutustuomio voitaisiin sit-
ten panna täytäntöön, kuten muutkin hallinnan-
luovutukseen velvoittavat tuomiot.16  Koko
HolTL 34.1 §:n 2 kohdan lupasäännös menettäi-
si nyt suurelta osin merkityksensä. Päämies olisi
tällaisen ”luvattoman” sopimuksen sitoma, eikä
hänen edunvalvojallaankaan olisi enää mahdol-
lisuutta irtaantua siitä.

Sääntö, jonka mukaan edunvalvoja ei saisi il-
man holhousviranomaisen lupaa toteuttaa pant-
tikirjan hallinnansiirtoa, kävisi nyt tarkoitukset-
tomaksi: olisihan sama lopputulos joka tapauk-
sessa saavutettavissa oikeusteitse. Vaikea on
myös kuvitella, että hallinnanluovutukseen vel-
voittavan tuomion antamista voitaisiin evätä edes
HolTL:n säännösten nojalla. Näin tulisi tehdä
vain siinä tapauksessa, että panttaussopimusta ei
sittenkään pidettäisi – ainakaan kaikilta osin –
päämiestä sitovana.

Edellä sanottu koski yksilöityä, jo sopimushet-
kellä olemassa olevaa panttikirjaa koskevaa pant-
taussopimusta. Yhtä suuriin ongelmiin ”luvatto-
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mien” panttaussitoumusten hyväksyminen johtai-
si silloin, kun tällainen oikeustoimi on tehty en-
nen kiinnityksen vahvistamista. Lopputuloksena
olisi nytkin se, että edunvalvoja voisi ilman hol-
housviranomaisen hyväksyntää käyttää päämie-
hensä omaisuutta velan vakuutena.17  Koko lupa-
säännöstö kävisi jälleen merkityksettömäksi.

2.4 Vaikuttaakin selvältä, ettei holhousviran-
omaisen luvatta annettu panttaussitoumus voi
saada aikaan ainakaan täysin normaalia, MK
17:3:ssa tarkoitettua sidonnaisuutta. Jos kuiten-
kin halutaan edelleen pitää kiinni säännöstä, jon-
ka mukaan myös ilman lupaa tehty panttausso-
pimus on pätevä, tälle säännölle joudutaan etsi-
mään toisenlaista sisältöä.

Yksi mahdollisuus on lähteä siitä, että ilman
maistraatin lupaa annettu panttaussitoumus saa
aikaan ehdollisen sidonnaisuuden. Panttaus siis
velvoittaa päämiestä sillä edellytyksellä, että hol-
housviranomainen myöhemmin hyväksyy sen;
muussa tapauksessa oikeustoimi on päämiestä
kohtaan tehoton.

Esitetyn sisältöinen sääntö vaikuttaa sinänsä
ongelmattomalta. Ilman holhousviranomaisen
lupaa annettu panttaussitoumus saa todella aikaan
normaalit panttausluvannan oikeusvaikutukset,
jos edunvalvoja myöhemmin hakee holhousvi-
ranomaisen hyväksyntää ja jos holhousviran-
omainen hyväksyy oikeustoimen. On kuitenkin
helppo havaita, että tällainen ehdollisuus vie suu-
relta osin pohjan panttauksen tehokkuudelta.
Panttioikeuden syntyminenhän saattaa kariutua jo
siihen, ettei edunvalvoja edes hae oikeustoimel-
le maistraatin hyväksyntää: velkojalta nimittäin
puuttuvat keinot saada lupa-asia itse vireille
(HolTL 36.2 §).18  Pelkkään panttaussitoumuk-
seen nojautuvan velkojan asema jää niin epävar-
maksi, että sopimuksen sitovuudesta puhuminen
tuntuu harhaanjohtavalta. Realistisempaa on il-
maista asia niin, että päämiestä sitovan pant-
taussopimuksen syntyminen edellyttää holhous-
viranomaisen lupaa tai hyväksyntää.

2.5 Säännölle: ”Myös ilman holhousviran-
omaisen lupaa annettu panttaussitoumus velvoit-
taa päämiestä” saatetaan silti yhä etsiä reaalisi-
sältöä. Voidaan ajatella, että vaikka tällainen si-

toumus ei antaisikaan pantinsaajalle valtaa vaa-
tia luontaistäytäntöä, se kuitenkin takaisi hänel-
le tietyt oikeudet: esimerkiksi oikeuden positii-
visen sopimusedun mukaiseen korvauksen siinä
tapauksessa, että itse panttaus jää tehottomaksi.

Tämäkin yritys raukeaa nähdäkseni tyhjiin.
Tilanteessa, jossa on vakuus on annettu päämie-
hen omasta velasta, esitetyn kaltainen ”sitovuus”
olisi ensinnäkin velkojan kannalta melko hyödy-
tön. Kun velkoja jo lähtökohtaisesti voi vaatia
velalliseltaan täyden suorituksen saatavalleen,
oikeus vahingonkorvaukseen ei antaisi hänelle
juuri lisäetua. Erityisen merkityksetön se olisi
päämiehen osoittautuessa maksukyvyttömäksi –
eli juuri silloin, kun vakuutta olisi tarvittu. Jäl-
leen olisi realistisempaa sanoa, että pätevää pant-
taussopimusta ei ole syntynyt.

Vierasvelkapanttauksen osalta tulkinta taas
olisi päämiehen itsensä kannalta kestämätön.
Lopputuloksenahan olisi se, että edunvalvojahan
pystyisi HolTL 34.1 §:n 2 kohdan kieltonormis-
ta huolimatta käyttämään päämiehensä omaisuut-
ta vieraan velan vakuutena. Vakuusesine vain
vaihtuisi kiinteästä omaisuudesta rahaksi. Tällais-
ta sääntöä ei nähdäkseni voida hyväksyä. Kun sa-
notun lainkohdan mukaan panttauksen luvanva-
raisuus koskee kaikenlaatuista omaisuutta, luon-
taissuoritusvelvollisuuden muuttaminen korvaus-
vastuuksi ei suojaa päämiestä riittävästi.

Mahdollisena saatetaan sen sijaan pitää sitä, että
panttaussitoumus edellä hahmotellussa tilanteessa
synnyttää korvausvastuun edunvalvojalle itsel-
leen.19  Tällöin on kuitenkin jo luovuttu sopimuk-
sen sitovuutta puoltaneesta kannasta. Kuvatunlai-
nen korvausvastuuhan syntyy normaalisti juuri sen
vuoksi, että oikeustoimi ei sido päämiestä. Tilan-
ne on sopimusoikeudesta tuttu: jos edustaja on kel-
poisuutensa ylittäen tehnyt oikeustoimen kolman-
nen kanssa eikä päämies tule siihen sidotuksi, edus-
taja joutuu tietyin edellytyksin korvaamaan kol-
mannelle aiheutuneet vahingot (OikTL 25 §).20

2.6 Ainoa rationaalinen vaihtoehto lieneekin
lähteä siitä, että HolTL 34.1 §:n 2 kohdan luvan-
varaisuus koskee jo panttaussitoumuksen anta-
mista. MKVPL 19.1 § tulee siis ymmärtää niin,
että panttioikeuden perustamisella tarkoitetaan
lainkohdassa – ei vain panttikirjan traditiota vaan
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myös – panttaussopimuksen tekemistä. Ilman
asianmukaista lupaa annettu panttaussitoumus on
näin ollen päämiestä kohtaan tehoton. Se ei vel-
voita panttikirjan luovuttamiseen eikä aiheuta
päämiehelle muitakaan vastuita.

Tällainen tulkinta ei nähdäkseni ole suoranai-
sessa ristiriidassa MKVPL 19.1 §:n sanamuodon
eikä maakaaren säännösten kirjoittamistavan
kanssa. Kuten jakson 2. alussa esitin, käsitteen
panttioikeuden perustaminen saatetaan kyllä hel-
posti ymmärtää tarkoittavan maakaaressa juuri
julkivarmistustointa. Näin ei asia kuitenkaan il-
man muuta ole. Maakaaren säännöksiä on mah-
dollista ja ehkä perusteltuakin lukea niin, että
sanottu käsite saa laajemman merkityksen.

Tarkasteltavaksi onkin syytä ottaa uudestaan
panttioikeuden perustamista sääntelevä MK 15:2.
Lainkohdan perusteluissa todetaan, että panttioi-
keuden perustamisessa voidaan erottaa useita eri
vaiheita, joiden kaikkien on täytettävä, jotta vel-
kojalla syntyisi tehokas vakuusoikeus. Lainval-
mistelutöissä mainitaan tällaisina ”momentteina”
kiinnittäminen, panttaussopimuksen solmiminen
ja panttikirjan traditio.21  Käsitteellä panttioikeu-
den perustaminen ei siis pidä sittenkään ymmär-
tää vain panttauksen viimeistä vaihetta, traditio-
ta, vaan se pikemminkin viittaa koko siihen ta-
pahtumasarjaan, joka lopulta synnyttää velkojalle
tehokkaan vakuusoikeuden. Yksi tämän tapahtu-
masarjan vaiheista on panttaussopimuksen teke-
minen. Jo sillä on maakaaren säännösten mukaan
olennaisia oikeusvaikutuksia.

Edunvalvojan panttausvaltaa koskeva rajoitus
on nähdäkseni perusteltua liittää juuri tähän osa-
vaiheeseen. HolTL 34.1 §:n 2 kohta on nimen-
omaan asianosaissuhdetta päämies – pantinsaa-
ja sääntelevä normi, jossa päämiestä rasittavien
esinevastuiden syntyminen on saatettu holhous-
viranomaisen kontrollin piiriin. Jotta säännös to-
della suojaisi päämiestä menetyksiltä, kontrollin
on kohdistuttava jo siihen vaiheeseen, jossa hän
tulee oikeustoimeen sidotuksi. Ja tässä suhtees-
sa on ratkaiseva merkitys panttaussopimuksella.
Velkoja ei tosin yksin sen nojalla saa esineoikeu-
dellisesti suojattua vakuusoikeutta; hänen oikeu-
tensa ei nauti suojaa päämiehen seuraajia eikä

velkojia kohtaan.22  Tämä seikka on kuitenkin
asianosaissuhteen – ja nimenomaan päämiehen
itsensä – kannalta toisarvoinen. Päämiehen näkö-
kulmasta on tärkeintä se, mistä hetkestä lukien
panttaus sitoo inter partes.

Hyvän vertailukohdan MKVPL 19.1 §:lle tar-
joaa MK 17:1.2:ään otettu valtuutusta koskeva
määräys. Kiinteistön omistaja voi sen mukaan val-
tuuttaa asiamiehen perustamaan panttioikeuden.
Tämä edellyttää kirjallisen valtuutuksen antamis-
ta. Voidaan kysyä, millaiseen toimintaan säännök-
sessä viitataan, kun siinä puhutaan panttioikeuden
perustamisesta.

Kysymykseen saadaan maakaaren esitöistä sel-
vä vastaus: ”Kiinteistön omistaja voi 2 momentin
mukaan valtuuttaa asiamiehen tekemään puoles-
taan panttaussitoumuksen ja antamaan panttikir-
jan. Valtuutus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on
ilmoitettava valtuutetun nimi sekä ne panttikirjat,
jotka valtuutettu on oikeutettu luovuttamaan pant-
tioikeuden perustamiseksi” (kurs. lisätty).23  – Toi-
sin sanoen: kyse on nytkin (jo) panttaussitoumuk-
sen antamisvaltuutta sääntelevästä normista. Kir-
jallisen muodon vaatimus koskee myös sellaista
valtuutusta, jossa annetaan edustajalle oikeus vain
panttaussopimuksen tekemiseen.

Olen edellä tarkastellut vain panttaussitoumuk-
sen pätevyyteen liittyviä kysymyksiä. Tässä yh-
teydessä on syytä huomauttaa, että edunvalvoja
saattaa sitoa päämiehensä panttivastuuseen myös
kiinnitysviranomaiselle antamallaan määräyksel-
lä. Hän saattaa panttaussopimuksen tehtyään (ja
myönteisen luottopäätöksen saatuaan) liittää pää-
miehensä puolesta tekemäänsä kiinnityshake-
mukseen määräyksen, jonka mukaan kiinnityk-
sen perusteella annettava panttikirja tulee antaa
velkojalle. Tällaisen disponointi on normaalisti
kiinteistön omistajaa sitova: hän ei voi enää pe-
ruuttaa kiinnityshakemustaan ilman velkojan
suostumusta (MK 16:4.2).24

On selvää, ettei esitetynkaltainen määräys sido
päämiestä, ellei panttaukselle ole saatu tai saada
holhousviranomaisen lupaa. Mikäli panttausta
rasittaa tällainen puute, voidaan sekä kiinnitys-
hakemus että panttikirjan antamista koskeva
määräys peruuttaa MK 16:4.2:n estämättä. Vel-
kojaa ei tällaisessa tilanteessa auta edes se, että
hän kiinnityksen ehkä tultua vahvistetuksi saa
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panttikirjan itselleen. Tehokkaan panttioikeuden
syntyminen edellyttää nytkin holhousviranomai-
sen hyväksyntää tai sitä, että päämies täysival-
taiseksi tultuaan itse hyväksyy oikeustoimen.

2.7 Maakaaren ja sen voimaanpanolain pant-
tausnormit antavat jakson 2 lopuksi aiheen ylei-
sempään huomautukseen. Kuten edellä on käy-
nyt ilmi, näissä laiessa on liitetty useita oikeus-
vaikutuksia esimerkiksi panttioikeuden perusta-
miseen tai panttaukseen. Ratkaisevaa voi olla
muun muassa se, mitä tosiseikkoja oli olemassa
panttaushetkellä (MK 17:10 ja 17:12). Omaksut-
tu lainkirjoittamistapa ei ole aivan ongelmaton.

Sekä panttaus että panttioikeuden perustami-
nen ovat – samalla tavoin kuin esimerkiksi omis-
tusoikeuden siirtyminen – monitulkintaisia ja laa-
ja-alaisia käsitteitä. Tällaisten käsitteiden käyt-
täminen lakitekstissä on omiaan synnyttämään
ymmärtämisvaikeuksia ja tulkintaongelmia.25

Maakaaren säännöksiä lukevalla saattaa jäädä
epäselväksi, mitä panttaustapahtuman osavaihetta
kulloinkin on tarkoitettu.26  Tämä seikka olisikin
ehkä ollut syytä tuoda nimenomaisesti esiin lais-
sa. Esimerkiksi MKVPL 19.1 § olisi tullut
selvemmäksi, jos siinä olisi todettu, että lainkoh-
dassa tarkoitettu lupa tai suostumus vaaditaan
panttaussitoumuksen antamista varten.

3 Lupa panttikirjan traditiota varten?

Kuinka sitten on arvioitava tilannetta, jossa
päämies on täysivaltaisena ollessaan jo ennät-
tänyt antaa pätevän panttaussitoumuksen mutta
menettänyt toimikelpoisuutensa ennen panttikir-
jan hallinnan luovutusta? Tarvitseeko edunval-
voja nyt holhousviranomaisen luvan panttikirjan
traditiota varten?

MKVPL 19.1 §:n sanamuodon perusteella
näyttäisi ehkä siltä, että kysymykseen olisi vas-
tattava myöntävästi. Saatetaan hyvin katsoa, että
kun edunvalvoja huolehtii julkivarmistuksesta,
hän lainkohdassa tarkoitetulla tavalla perustaa
velkojalle panttioikeuden. Ennen julkivarmis-
tustahan panttaus ei ole vakuusjärjestelynä val-
mis.

Tällainen tulkinta ei kuitenkaan vaikuta mie-
lekkäältä. Lähtökohdaksi on otettava, että pää-
miehen antama panttauslupaus on häntä itseään
sitova eikä edunvalvoja voi – yhtä vähän kuin
holhousviranomainenkaan – häntä siitä vapaut-
taa. Oikeudessamme ei tunneta sääntöä, jonka
mukaan toimikelpoisuuden rajoittaminen vaikut-
taisi täysivaltaisena annettujen sitoumusten te-
hokkuuteen. Näin ei käy edes silloin, kun jokin
oikeustoimi on jäänyt luovutuksensaajan sivul-
lissuojaa ajatellen keskeneräiseksi. Kun pant-
taussopimus sitoo päämiestä, hänet voitaisiin jäl-
leen – toimikelpoisuuden menetyksestä huolimat-
ta – velvoittaa luovuttamaan panttikirja velkojal-
le. Olisi siten tarkoituksetonta vaatia edunvalvo-
jaa hankkimaan traditiolle maistraatin lupaa.27

Asiaa olisi ehkä arvioitava toisin, jos holhous-
oikeudellisen lupasäännöstön taustalla olisi myös
sivullisten, esimerkiksi kilpailevien velkojien int-
ressien suojaaminen. Velkojatahon kannaltahan
saattaisi olla hyvin tärkeää, ettei maksukyvyttö-
mäksi epäillyn päämiehen antamaa pätevääkään
panttauslupausta täytettäisi. Muut velkojat voi-
sivat näin ennen hallinnansiirron toteuttamista
turvautua esimerkiksi konkurssiin tai ulosmit-
taukseen ja tällä tavoin estää yhtä velkojaa pa-
rantamasta etusija-asemaansa.

Tällaisia päämääriä ei HolTL 34.1 §:n 2 koh-
dan taustalla kuitenkaan ole. Panttausta ei ole
säädetty luvanvaraiseksi päämiehellä ehkä ole-
vien velkojien intressin vuoksi, vaan tarkoituk-
sena on ollut päämiehen itsensä suojaaminen
panttiomaisuuden menetykseltä.28  On täten läh-
dettävä siitä, että holhousviranomaisen lupa ei
ole tarpeen pelkkää julkivarmistusta varten.

4 Lopuksi

Otin kirjoituksessa tarkasteltavakseni kysy-
myksen, mihin kiinteistöpanttaukseen liittyviin
toimiin edunvalvoja tarvitsee HolTL 34.1 §:n
2 kohdassa tarkoitetun luvan. Päädyin seuraavaan
vastaukseen: Holhousoikeudellinen lupa tarvitaan
aina silloin, kun edunvalvoja antaa kiinteää omai-
suutta koskevan panttaussitoumuksen; muuten ei
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panttaussitoumus ole päämiestä kohtaan tehokas.
Itse kiinteistön kiinnittämiseen hän ei lupaa sen
sijaan tarvitse. Tarpeeton lupa on myös silloin,
kun päämies oli jo täysivaltaisena ollessaan
ennättänyt antaa pätevän panttaussitoumuksen ja
kysymys on vain tämän sitoumuksen täyttämises-
tä (eli panttikirjan traditiosta).

Puoltamani sääntö soveltuu nähdäkseni myös
irtaimen omaisuuden vakuuskäyttöön. Myös sen
osalta edunvalvoja siis tarvitsee luvan jo pant-
taussitoumuksen antamista varten, mutta ei enää
erillistä lupaa julkivarmistukseen, jos pätevä
panttaussopimus oli jo ehtinyt syntyä, ennen kuin
hänet määrättiin tehtäväänsä.29

Tarkastelemani kysymykset olivat sellaisia,
että niiden osalta oli mahdollista antaa selvä tul-

kintasuositus. Huomattavasti vaikeampia ongel-
mia syntyy siinä vaiheessa, kun edunvalvoja joko
ennen panttausta tai panttauksen jälkeen hakee
oikeustoimelle holhousviranomaisen lupaa. Nyt
joudutaan harkitsemaan luvan myöntämisen ai-
neellisoikeudellisia perusteita. Kysymys on en-
nen kaikkea siitä, millä edellytyksin luvan myön-
tämisen voidaan katsoa olevan päämiehen edun
mukaista. Tämä holhousoikeuden perusongel-
miin liittyvä kysymys on tärkeä ja antaisi aihet-
ta laajaan tarkasteluun. Saatetaan esimerkiksi
kysyä, milloin vierasvelkapanttausta voidaan
yleensäkään pitää sillä tavoin päämiehen edun
mukaisena oikeustoimena, että sille tulisi antaa
lupa.30  Nämä pohdinnat on kuitenkin jätettävä
toiseen yhteyteen.

Tapani Lohi

Viitteet:
(Artikkelin kirjoittaja on tarkoittanut oheiset viitteet perinteisiksi alaviitteiksi. Tämän vuoksi ne ovat loppu-
viitteiksi verraten laajoja. – Ladontavaiheessa tehty muutos, jossa kyseiset viitteet on siirretty loppuviitteiksi,
perustuu DL:n toimitusvaliokunnan tekemään päätökseen.)

1 Kiinteää omaisuutta koskeneista määräämisvallan rajoi-
tuksista ennen holhouslain (1898) säätämistä ks. Grotenfelt,
Kommentar till förmynderskapslagen (1924) s. 85–86. – Vuo-
den 1734 perintökaaren 22:3:n mukaan vajaavaltaiselle kuu-
luvan kiinteän omaisuuden myyminen oli sallittua vain ”hä-
täpakosta”; panttausta ei perintökaari sen sijaan kieltänyt.
Panttausrajoituksesta säädettiin vasta vuonna 1864 annetus-
sa asetuksessa, jossa holhoojalle samalla annettiin mahdolli-
suus saada kiinteistön myymiseen tai panttaukseen tuomio-
istuimen lupa.

2 Tämä oikeudessamme jo vanhastaan hyväksytty sääntö
käy ilmi e contrario HolTL 36.2 §:n sanamuodosta (”– – el-
lei holhousviranomainen – – sitä jälkeenpäin edunvalvojan
hakemuksesta hyväksy”). Oikeustoimikumppanin luvanhaku-
legitimaation epääminen oli tietoinen ratkaisu (ks. HE 146/
1998 s. 48). – Kun kyseinen sääntö antaa edunvalvojalle mah-
dollisuuden keinottelumielessä luopua luvan hakemisesta, sitä
kohtaan on oikeuskirjallisuudessa esitetty kritiikkiä (ks. esim.
Hoppu LM 1964 s. 442–443 ja Kangas DL 1995 s. 871–872).
Holhoustoimilakia säädettäessä tälle kritiikille ei kuitenkaan
annettu merkitystä.

3 Kysymyksestä ks. Rautiala, Holhousoikeus (5 p. 1984)
s. 83, Kangas, Uskottu mies holhousoikeuden järjestelmässä
(1987) s. 117 sekä Välimäki, Holhoustoimilain pääpiirteet
(1999) s. 90–91 ja oikeustapausviitteineen.

4 Se, mitä tässä kirjoituksessa totean kiinteistön panttauk-
sesta, pätee nykyisin (=maakaaren voimaantulon jälkeen) sel-
laisenaan kiinteistön määräosaan ja määräalaan (MK 16:1.1)
sekä MK 19:1:n mukaan panttauskelpoiseen käyttöoikeuteen.

5 Näistä edellytyksistä ks. Havansi, Kiinteistöpanttioikeus
uuden maakaaren mukaan (1996) s. 27–28 sekä Jokela – Kar-
tio – Ojanen, Maakaari (1997) s. 354–355.

6 Ks. tältä osin Kangas, Uskottu mies holhousoikeuden
järjestelmässä s. 107 sekä Havansi, Esinevakuusoikeudet (2 p.
1992) s. 232–233 kirjallisuus- ja oikeustapausviitteineen. –
Vajaavaltaisen omasta velasta luvatta annettu vakuus saattoi
tosin käydä merkityksettömäksi sen johdosta, että kyseisen
velan tekemiseen ei ollut hankittu lainkohdassa vaadittavaa
lupaa. Vakuushan olisi tällöin jäänyt velan pätemättömyy-
den johdosta ”tyhjän päälle” (ilmaisu Havansin).

7 Ks. lähemmin Kangas DL 1995 s. 869. – Vuoden 1995
uudistuksen mahdollisesti aiheuttamien muutosten selvittä-
mistä vaikeuttaa se, että HolhL 40 §:n 7 kohtaan otettu pant-
taussäännös tuli lakiin vasta eduskuntakäsittelyssä, lakivalio-
kunnan mietinnön pohjalta (ks. LaVM 5/1995 s. 2). Lainkoh-
dan sisältöä ei sanotussa mietinnössä lähemmin kommentoi-
da. Yhtä vähän informaatiota tarjoavat tässä suhteessa
HolTL:n esityöt (ks. HE 146/1998 s. 45).

8 Holhousviranomaisen lupa ei siis korjaa ainakaan etu-
ristiriidasta johtuvaa edustusvallan puutetta. Ks. KKO
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1999:24: Isä oli alaikäisten lastensa holhoojana pantannut
lasten omistamat osakkeet pankille omien vastuidensa vakuu-
deksi. Kun tässä eturistiriitatilanteessa lapsia olisi osakkeita
pantattaessa pitänyt edustaa heille määrätty uskottu mies, ei
isän edustusvallan puuttumisesta johtuva panttausten pätemät-
tömyys korjautunut siitä syystä, että holhouslautakunta oli
myöhemmin antanut luvan panttauksiin.

Kiistanalainen kysymys sen sijaan on, voisiko holhous-
viranomaisen lupa korjata edunvalvojakumppanin suostu-
muksen puuttumisesta johtuvan pätemättömyyden. Tällainen
ongelmatilanne syntyy, kun päämiehellä on useita edunval-
vojia (esimerkiksi alaikäisellä kaksi vanhempaa) ja oikeus-
toimeen ei ole hankittu heidän kaikkien suostumusta. Väli-
mäki (Holhoustoimilain pääpiirteet s. 71–72) katsoo, että hol-
housviranomaisen lupa ei voi korjata suostumuksen puuttu-
misesta johtuvaa pätemättömyyttä, kun taas Kangas (DL 1996
s. 14–15) pitää korjaantumista mahdollisena.

9 Ostaja ei ennen tradition tapahtumista saa ensinnäkään
suojaa myyjän täytäntöönpanovelkojia kohtaan (AsOYL 19 §
ja VKL 22 §). Hän saattaa lisäksi menettää oikeutensa myy-
jän myöhemmin tekemän luovutuksen johdosta, jos myöhem-
pi ostaja saa vilpittömässä mielessä osakkeet hallintaansa.
Myös vilpittömän suoja aikaisempia luovutuksensaajia tai
osakkeiden oikeaa omistajaa kohtaan vaatii osakkeiden hal-
linnan saantia: pelkkä sopimushetkinen bona fides ei ostajaa
näissä suhteissa turvaa (ks. VKL 14 §).

10 Tällä tavoin on asia ymmärretty myös oikeuskirjalli-
suudessa. Kaikki nyt tarkasteltavasta kysymyksestä kirjoit-
taneet ovat lähteneet – asiaa enemmälti problematisoimatta
– siitä, että MKVPL 19.1 § koskee myös holhousoikeudelli-
sia panttausrajoituksia, vaikka lakitekstissä (HolhL 40.1 §
7 kohta ja HolTL 34.1 § 2 kohta) ei kiinnittämisestä puhuta-
kaan.

11 Ks. HE 120/1994 s. 135, jossa tuodaan esille uuden
säännöksen merkitys holhoojan panttausvallan kannalta.

Tekstissä esittämäni väite, jonka mukaan vanha HolhL
39.1 §:n 1 kohta ei olisi sisältänyt kiinnittämiskieltoa, koski
lainkohdan sanamuotoa: laissa puhuttiin todella juuri kiin-
teän omaisuuden pantiksi luovuttamisesta. Kuten jo edellä
jaksossa 1.2 toin esille, tätä säännöstä oli kuitenkin vakiin-
tuneesti tulkittu niin, että luvanvaraista oli nimenomaan kiin-
teistön kiinnittäminen. – MKVPL 19.1 §:n ilmaisu ”jonkin
lainkohdan mukaan” täytyneekin ymmärtää hieman sanamuo-
toaan laajemmin: se merkitsee ”jonkin Suomen oikeusjärjes-
tyksessä hyväksytyn säännöksen mukaan”.

12 Kuten jo alaviitteessä 6 toin esille, jää lainvalmistelu-
töiden antama tuki tällä kohdin kylläkin olemattomaksi: kiin-
teistöpanttioikeutta koskevat HolhL:n ja HolTL:n säännök-
sethän jätettiin esitöissä suorastaan perusteluitta. Tällaisesta
”vaikenemisesta” on tietysti uskallettua tehdä ehdottomia joh-
topäätöksiä. Siitä saataneen kuitenkin epäsuoraa tukea käsi-
tykselle, jonka mukaan uusilla säännöksillä ei tarkoitettu saa-
da aikaan muutoksia ennen vuoden 1995 osittaisuudistusta
(1151/1995) vallinneeseen oikeustilaan.

13 HE 120/1994 s. 135.
14 Ks. lähemmin Välimäki, Holhoustoimilain pääpiirteet

s. 79–80.

15 Ks. Havansi, Kiinteistöpanttioikeus uuden maakaaren
mukaan s. 57–58.

16 Tästä ks. Havansi, em. teos s. 89–91.
17 Lähtökohtaisesti on selvää, että ennen kiinnityksen ha-

kemista annettu panttaussitoumus velvoittaa antajaansa aivan
kuten yksilöityä (jo olemassa olevaa) panttikirjaa koskeva si-
toumuskin. Velkojan saattaa tosin olla vaikea toteuttaa oikeut-
taan, jos kiinteistön omistaja ei haekaan kiinnitystä. On epä-
varmaa, voiko velkoja nyt saada kiinnityksen aikaan pakolla:
siis niin, että omistajaa kohtaan annetaan tuomio, joka UL
3:4.4:n nojalla korvaa kiinnityshakemuksen. Havansi (Kiin-
teistöpanttioikeus s. 91) pitää tällaista ”pakkokiinnitystä” mah-
dollisena, kun taas teoksessa Jokela – Kartio – Ojanen, Maa-
kaari (s. 411) tähän ajatukseen suhtaudutaan epäillen.

18 Ks. tästä alaviitteessä 2 esitettyä.
19 Näin voisi käydä esimerkiksi silloin, kun edunvalvoja

on aiheetta kieltäytynyt hakemasta panttaukselle holhousvi-
ranomaisen hyväksyntää. Ks. tästä Kangas, Uskottu mies hol-
housoikeuden järjestelmässä s. 112 av. 224.

20 Ks. tältä osin Hemmo, Sopimusoikeus I (1997) s. 350
ss. kirjallisuusviitteineen. – Sopimuskumppanin oikeus kor-
vaukseen saatetaan tosin evätä hänen oman vilpillisen mie-
lensä perusteella. Näin käy, jos katsotaan, että hän tiesi tai
hänen olisi pitänyt tietää holhousoikeudellisen luvan puuttu-
misesta (arg. OikTL 25.2 §).

21 HE 120/1994 s. 104.
22 Tästä ks. erityisesti Jokela – Kartio – Ojanen, Maa-

kaari s. 411–412, jossa katsotaan, että pelkkä panttaussitou-
mus ei anna suojaa edes siitä tietävää myöhempää pantin-
saajaa kohtaan. – Näin totaalista sivullissitomattomuutta
edustavan kannan kritiikistä ks. puolestaan Havansi, Kiin-
teistöpanttioikeus uuden maakaaren mukaan s. 91–98.

23 HE 120/1994 s. 110. – Samassa yhteydessä todetaan,
että sellaiset toimivallan rajoitukset, jotka liittyvät ainoastaan
esim. velan ehtoihin tai käyttötarkoitukseen, voidaan antaa
vapaamuotoisestikin.

24 MK 17:2.3:ssa on lisäksi säädetty, että velkoja saa täl-
laisessa tapauksessa panttioikeuden kiinnityksen vahvistami-
sen hetkellä, siis jo ennen panttikirjan hallinnan saantia. Kir-
jaamisviranomaisen ajatellaan nyt pitävän panttikirjaa itsel-
lään velkojan lukuun (ks. HE 120/1994 s. 111).

25 Samasta asiasta on Ruotsin jordabalkenin osalta huo-
mauttanut Hessler, Allmän sakrätt (1973) s. 409. Se, että kä-
sitteellä ”upplåtelse” on JB:ssa viitattu toisinaan panttausso-
pimukseen ja toisinaan esineoikeudellisesti tehokkaan pant-
tioikeuden synnyttämiseen, aiheuttaa Hesslerin mielestä hel-
posti väärinkäsityksiä.

26 Esimerkkinä mainittakoon panttivelkojan saantosuojaa
takautuvassa sivullissuhteessa sääntelevä MK 17:10.1. Sen
sanamuodon (”jollei velkoja panttaushetkellä tiennyt”) poh-
jalta jää epäselväksi, onko vilpittömässä mielessä oltava vielä
panttauksen julkivarmistuksen hetkellä vai riittääkö esimer-
kiksi sitoumushetkinen bona fides. – Lain esitöistä (HE 120/
1994 s. 115–116) selviää, että panttivelkojan on suojaa saa-
dakseen oltava bona fide vielä julkivarmistuksen tapahtues-
sa; jos panttisaamisen oikeusperuste syntyy vasta julkivar-
mistuksen jälkeen, on vilpittömässä mielessä oltava myös
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oikeusperusteen syntyhetkellä (MK 17:10.3 – ks. myös Ha-
vansi, Kiinteistöpanttioikeus uuden maakaaren mukaan s. 109
–110 ja Jokela – Kartio – Ojanen, Maakaari s. 421).

27 Vastaavanlainen tilanne syntyy, kun kiinteistönomis-
taja kuolee ja jättää vajaavaltaisia oikeudenomistajia. Nor-
maalisti vaatisi pesään kuuluvan omaisuuden  panttaus  täl-
löin holhousoikeudellisen luvan (ks. KKO 1988:88, Kangas
DL 1995 s. 873 sekä Aarnio – Kangas, Suomen jäämistö-
oikeus I [4p. 1999] s. 226). Jos perittävä on kuitenkin eläes-
sään antanut pätevän panttaussitoumuksen, se velvoittaa hä-
nen oikeudenomistajiaan samalla tavalla kuin se olisi sito-
nut häntä itseäänkin. Ei olisi täten mieltä vaatia osakkaiden
edunvalvojaa hankkimaan lupaa panttikirjan traditiota var-
ten.

Samansuuntainen kanta omaksuttiin ratkaisussa KKO
1977 II 5: Perittävän luovuttamaansa velkakirjaan merkitse-
män kiinnityssuostumuksen katsottiin sitovan perillisiä eikä
holhoustuomioistuimen lupa kiinnittämiseen alaikäisen pe-
rillisen osalta ollut tarpeen.

28 Samoin lienee asia useimmissa muissakin MKVPL
19.1 §:n tarkoittamissa tilanteissa. Edustettavan tahon (esim.
yhtiö tai kuolinpesän osakkaat) suostumuksen tai oikeuden
luvan vaatimisen taustalla on lähes aina tämän tahon itsensä
intressien suojaaminen – eivät sivullisten edut (hekin saatta-
vat toki välillisesti hyötyä panttausrajoituksista). Niinpä esi-

merkiksi kuolinpesään määrätty pesänselvittäjä voi mielestäni
PK 19:14:n estämättä huolehtia kuolinpesää velvoittavan
panttaussitoumuksen täyttämisestä ilman osakkaiden suostu-
musta tai oikeuden lupaakin. Se, että panttikirjan traditio
mahdollisesti heikentää kilpailevien velkojien asemaa, ei tee
julkivarmistusta tehottomaksi. – Toinen asia on, että pesän-
selvittäjälle saattaa syntyä velkojia kohtaan korvausvastuu tai
että panttaus saattaa peräytyä takaisinsaantilain säännösten
(esim. TakSL 14 §) nojalla.

29 Vrt. toisin Välimäki, Holhoustoimilain pääpiirteet s. 79,
jossa luvanvaraisena on myös tältä osin pidetty juuri pant-
tauksen julkivarmistusta.

30 Selvää lienee, että luvan myöntämisen perusteeksi ei
riitä koskaan pelkästään se, että oikeustoimi näyttää esimer-
kiksi päävelallisen hyvän maksukyvyn vuoksi suhteellisen
vaarattomalta. Tämän lisäksi täytynee aina edellyttää, että
panttauksesta on – sen aiheuttaman rasituksen vastapainoksi
– jotakin hyötyä päämiehelle itselleen. Näin olisi asia esi-
merkiksi silloin, kun panttauksen avulla voidaan turvata hä-
nen kotinsa säilyminen huoltajan omistuksissa. – Päämiehen
edun problematiikasta yleisemmin ks. esim. Rautiala, Hol-
housoikeus s. 78, Kangas, Uskottu mies holhousoikeuden jär-
jestelmässä s. 108–111 sekä Välimäki, Holhoustoimilain pää-
piirteet s. 82.




