
1005Puhdas esinevastuu ja panttioikeuden yleiset opit

PUHDAS ESINEVASTUU JA PANTTIOIKEUDEN YLEISET OPIT

(Die reine dringliche Haftung und die allgemeinen Lehren des Pfandrechts)

1 Aluksi

Panttioikeus useimmiten liittyy jollain tavalla 
velkasuhteeseen. Kun omistaja panttaa omaisuut-
taan, hän tavanomaisessa tapauksessa antaa hen-
kilökohtaisen maksusitoumuksen pantinsaajalle. 
Panttioikeus kytkeytyy velkasuhteen sisältöön 
siten, että pantinsaajalla on oikeus saada pantti-
kohteen arvosta velkaa vastaava suoritus. Asian-
tilaa voidaan kuvata siten, että pantiksipanija on 
antanut pantin velkansa vakuudeksi. Toisinaan 
velkasuhde liittyy panttaukseen siten, että joku 
muu kuin omaisuuttaan panttaava antaa henki-
lökohtaisen maksusitoumuksen pantinsaajalle. 
Kysymys on tällöin vierasvelkavakuudesta eli 
siitä, että pantti on jonkun muun kuin pantiksi-
panijan velan vakuutena.

Sen, kuinka panttioikeus yleensä liittyy velka-
suhteeseen, ei pidä antaa johtaa harhaan oikeu-
dellisessa ajattelussa. Omaisuutta voidaan pantata 
ilman, että kukaan antaisi henkilökohtaista mak-
susitoumusta pantinsaajalle. Esimerkiksi Havan-
si on pitänyt selvänä, että käytännössä yleinen 
panttioikeuden ja tavallisen saamisoikeuden 
yhdistelmä ei ole käsitteellinen välttämättömyys. 
”Panttioikeus voi esiintyä yksinäänkin, joten se 
ei käsitteellisesti ole saamisoikeuteen nähden lii-

tännäinen (aksessorinen) eikä toissijainen (sub-
sidiaarinen).” 1

Käsillä voi siis olla tilanne, jossa pantinsaajal-
le ei lainkaan anneta henkilökohtaista maksusi-
toumusta. Puhtaan esinevastuun asetelmaan saa-
tetaan päätyä myös muulla tavalla. Esimerkiksi 
voidaan ajatella tilannetta, jossa pantiksipanijan 
henkilökohtainen maksuvelvollisuus pantinsaa-
jaan nähden lakkaa vanhentumisen vuoksi. Van-
hentuminen ei vanhentumislain (15.8.2003/728) 
16.1 §:n mukaan estä velkojaa saamasta suori-
tusta sellaisesta vakuudeksi annetusta velallisen 
omaisuudesta, johon velkojalla on pantti- tai 
pidätysoikeus.

Lainsäädäntöä annettaessa varsin usein läh-
detään siitä, että panttioikeus aina ilmenee joko 
pantiksipanijan tai jonkun muun henkilön vel-
kaan liittyen. Kärkkäinen on todennut, että eten-
kin uudehkossa lainvalmisteluaineistossa näyttää 
olevan vallalla tendenssi määritellä panttioikeus 
nimenomaan saatavaan nähden liitännäiseksi 
oikeudeksi. Tämä panttivastuun liitännäisyysläh-
tökohta on hänen mielestään hyvin ongelmallinen, 
sillä se on omiaan aiheuttamaan hämmennystä 
laintulkintakysymyksissä puhtaan esinevastuun 

1Havansi Erkki, Esinevakuusoikeudet, Jyväskylä 1992 s. 33.
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tilanteissa. Säännöksiä, jotka koskevat saatavan 
vakuutena olevaa panttivastuuta, on Kärkkäisen 
mukaan yleensä perusteltua soveltaa myös pelkän 
esinevastuun tilanteissa.2

Tulkintaongelmat ovat todellisia. Esimerkiksi 
voidaan ajatella kysymystä siitä, mitä yrityssa-
neerauksessa pidetään saneerausvelkana. Yri-
tyssaneerauslain (25.1.1993/47, YSL) 3.1 §:n 
mukaan saneerausvelkoja lähtökohtaisesti ovat 
kaikki velallisen velat, jotka ovat syntyneet 
ennen saneerausmenettelyn alkamista. Vakuus-
velka tarkoittaa sellaista saneerausvelkaa, jon-
ka vakuudeksi velkojalla on kolmansiin nähden 
tehokas esinevakuusoikeus velalliselle kuuluvaan 
tai velallisen hallinnassa olevaan omaisuuteen. 
YSL 3.3 §:ssä säädetään siitä, että jos velallisen 
omaisuutta on menettelyn alkaessa vakuutena 
kolmannen henkilön velasta, tästä aiheutuvaan 
vastuuseen sovelletaan vastaavasti, mitä velal-
lisen vakuusvelasta säädetään. Kuinka suhtau-
dutaan tilanteeseen, jossa panttia ei ole annettu 
sen enempää velallisen kuin kolmannen henkilön 
velan vakuudeksi?

Rinnastus saneerausvelkaan näyttää ongel-
malliselta, jos silmällä pidetään vain yrityssa-
neerauslaissa käytettyjä sanamuotoja. Kärkkäi-
sen mukaan YSL 3.1 ja 3.3 §:n nojalla olisi mah-
dollista väittää, että saneerausvelkoihin ei kuulu 
saneerausvelallisen omistaman pantin pelkkä esi-
nevastuu, jos pantti on asetettu esinevastuuseen 
saneerausvelallisen itsensä puolesta. Tulkinta ei 
kuitenkaan ole mielekäs. On perusteltua lähteä 
siitä, että pantin pelkkä esinevastuu rinnastuu 
aina saneerausvelkaan. Ilman tällaista rinnas-
tusta saneerausmenettelyn edellytykset olisivat 
olemattomat esimerkiksi tilanteessa, jossa esi-
nevastuussa ilman henkilökohtaista vastuuta on 
liiketoiminnan kannalta tärkeä omaisuus. ”Lisäk-
si voidaan todeta, että YSL 3.3 §:n esinevastuu 
tertiuksen velasta on täysin analoginen tilantee-
seen, jossa saneerausvelallisen vakuusvastuuseen 

omasta puolestaan ei liity hänen henkilökohtaista 
vastuutaan.”3

Vastaavanlaisia tulkintaongelmia löytyy run-
sain mitoin. Seuraavassa tarkastellaan lähemmin 
kolmea kysymystä, joihin tyydyttävästi vastaa-
minen edellyttää myös panttioikeuden yleisten 
oppien uudelleen arviointia: 

(1)  Voidaanko oikeustoimilain (13.6.1929/228, 
OikTL) 37 §:ää soveltaa puhtaan esinevas-
tuun tilanteessa?

(2)  Onko takauksesta ja vierasvelkapanttauk-
sesta annetun lain (19.3.1999/361, TakausL) 
40.1 §:n sääntelyllä relevanssia tilanteessa, 
jossa luotonantajalta suorituksen saanut ei 
sitoudu luotonantajaan nähden?

(3)  Edellyttääkö takaisinsaantilain 
(26.4.1991/758, TakSL) 14 §:n soveltu-
vuus sitä, että pantiksipanija on antanut 
pantin ”velastaan”?

2 Esikysymys: panttioikeuden yleisistä 
opeista

Lähdettäessä tarkastelemaan lähemmin puh-
taan esinevastuun problematiikkaa tulee huomio-
ta kiinnittää siihen, millaiselta määritelmälliseltä 
perustalta panttioikeutta tarkastellaan. Liikkeelle 
saatetaan lähteä vaikkapa siitä, että panttauksen 
ytimessä on arvo-oikeudesta määrääminen. Aja-
tellaan esimerkiksi tilannetta, jossa A saa B:ltä 
10 000 euroa. Vastineeksi tästä A määrää seuraa-
valla tavalla B:n hyväksi:

(1)  Jos A ei maksa B:lle 10 000 euroa kuukau-
den kuluessa, B saa oikeuden 10 000 euron 
saamiseen A:n omistaman purjeveneen 
arvosta.

(2)  B saa oikeuden pitää purjevenettä hallussaan, 
kunnes A maksaa B:lle 10 000 euroa.

2 Kärkkäinen Mikko, Kanne ja panttivastuu, Jyväskylä 2004 s. 51.
3 Kärkkäinen, em. teos, s. 197.
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(3)  B saa kelpoisuuden luovuttaa purjevene 
sivulliselle vastiketta vastaan, jos A ei mak-
sa B:lle 10 000 euroa kuukauden kulues-
sa.

Oikeudellisessa ajattelussa voidaan lähteä sii-
tä, että kohdan (1) mukaisessa määräämisessä 
on kysymys panttauksesta varsinaisessa mieles-
sä.4 Panttioikeuden ytimessä on puolestaan se, 
että pantinsaajalla on määrättyjen edellytysten 
vallitessa oikeus saada määrätty suoritus pant-
tikohteen arvosta. Hahmotellun jäsennystavan 
puitteissa voidaan sanoa, että panttaus tapahtuu 
aina suorituksen vakuudeksi. Useimmissa tapauk-
sissa panttauksen yhteydessä sovitaan siitä, että 
pantiksipanijalla on henkilökohtainen suoritus-
velvollisuus pantinsaajaan nähden. Asiaa voidaan 
tällöin kuvata suorituksen vakuudesta puhumisen 
ohella siten, että panttaus on tapahtunut saatavan 
vakuudeksi.5

Esimerkkitapauksessa on puhuttu siitä, että B 
saa oikeuden 10 000 euron suorituksen saami-
seen A:n omistaman purjeveneen arvosta, jos A 
ei maksa B:lle 10 000 euroa kuukauden kulues-
sa. Tarkoituksena voi tietysti olla, että A voi lak-
kauttaa B:lle jo syntyneen oikeuden suorituksen 
tekemisellä. Mahdollista on sekin, että A voi vai-
kuttaa B:n kuukauden kuluttua syntyvään arvo-

oikeuteen 10 000 euroa vähäisemmän suorituksen 
tekemisellä. Tällöin B:lle täsmällisesti ottaen on 
perustettu oikeus saada kuukauden kuluttua pur-
jeveneen arvosta 10 000 euroa vähennettynä sillä, 
mitä A on maksanut B:lle kuukauden kuluessa.

Koska B:llä esimerkkitapauksessa on kelpoi-
suus omaisuuden sivulliselle luovuttamiseen, hän 
kykenee itse toteuttamaan oikeutensa arvon saa-
miseen.6 On syytä panna merkille, että pantin-
haltijalla ei aina ole itsenäistä realisaatiovaltaa. 
Esimerkiksi kiinteistöpantille ominaista on, että 
pantinhaltijan on käännyttävä viranomaisten puo-
leen saadakseen suorituksen panttikohteen arvos-
ta. Suoritusta haluava pantinsaaja voi esimerkiksi 
nostaa hypoteekkikanteen, jossa hän vaatii sitä, 
että vastaaja velvoitetaan tekemään määrät-
ty suoritus panttikohteen arvosta. Ulosottolain 
(3.12.1895) 4:22.1:ssä säädetään tilanteesta, jos-
sa tuomiossa määrätään saaminen maksettavaksi 
sen vakuutena olevasta kiinteästä omaisuudesta: 
omaisuus katsotaan lainkohdan mukaan välittö-
mästi ulosmitatuksi. Hypoteekkikanne voidaan 
muotoilla esitetyllä tavalla lähdettäessä siitä, että 
pantinhaltijan arvo-oikeus merkitsee pantinomis-
tajan kannalta velvollisuutta tehdä suoritus pant-
tikohteen arvosta.7

4 Kyseessä ei ole ainut mahdollinen jäsennystapa. Esimerkiksi Kärkkäinen on lähtenyt siitä, että panttioikeuden perustami-
sen voidaan hahmottaa merkitsevän sekundäärisen oikeuden perustamista pantinsaajalle. Jos pantinhaltijalla on omatoiminen 
realisointivalta, sekundääristä oikeutta käyttää pantinhaltija itse. Mikäli realisointi edellyttää viranomaistoimia, asiaa voidaan 
selittää siten, että pantinhaltijalle kuuluvaa realisointikompetenssia käyttää ulosottomies pantinhaltijan puolesta (Kärkkäinen, 
Kanne ja panttivastuu, 2004 s. 40–41).

5 Ks. myös esim. Kaisto Janne, Velkojasuoja välihenkilön konkurssissa, Helsinki 2004 s. 536. Tavanomaisessa tapaukses-
sa pantinsaajan oikeus arvon saamiseen kytkeytyy velkasuhteen sisältöön. Pantinsaajalla on siis oikeus saada panttikohteen 
arvosta velkaa vastaava suoritus. Velan puolestaan on tarkoitus lakata siltä osin, kuin pantinsaaja saa suorituksen panttikohteen 
arvosta. On syytä panna merkille, että A ei esimerkkitapauksessa ole antanut henkilökohtaista maksusitoumusta. Lähtökoh-
tana on, ettei B voi kääntyä A:n puoleen esimerkiksi siinä tapauksessa, että purjevene tuhoutuu tapaturmaisesti menettäen 
tyystin arvonsa.

6 Teoreettisesta näkökulmasta kiinnostava on kysymys siitä, kuinka pantinsaajalla olevaa realisointivaltaa selitetään. Yhden 
vaihtoehdon mukaan kysymys on tietynlaisesta pakkoedustuksesta siten, että pantinhaltija saatetaan rinnastaa ulososottomie-
heen tai konkurssihallintoon. Kun pantinhaltija myy pantinhaltijan ominaisuudessa omaisuutta sivulliselle, saatetaan ajatella, 
että myyjänä itse asiassa on panttikohteen omistaja, jota pantinhaltija edustaa.

7 Ks. problematiikasta myös esim. Kärkkäinen, Kanne ja panttivastuu, 2004 s. 262–270, jossa perustellusti lähdetään siitä, 
että hypoteekkikanteen sisältö kytkeytyy aineellisen oikeuden hahmottamisen tapaan. Hypoteekkikanteen hyväksyvä tuomio 
yleensä muotoillaan oikeuskäytännössä niin, että pantinomistaja velvoitetaan suorittamaan tuomittu rahamäärä panttikohteen 
arvosta. Tällainen muotoilu ei ole linjassa sen kanssa, millaiseksi Kärkkäinen hahmottaa panttioikeuden aineellisoikeuden 
sisällön. Hän nimittäin on päätynyt jäsennystapaan, jonka mukaan pantinomistajalla ei aineellisoikeudelliselta kannalta ole 
velvollisuutta tehdä suoritusta panttikohteen arvosta. Tämä puolestaan merkitsee tuomion ja aineellisen oikeuden välisen kyt-
kennän vuoksi sitä, ettei pantinomistajaa voida hypoteekkituomiossa velvoittaa suorituksen tekemiseen.
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Varsin usein puhutaan siitä, että saamissuhde 
on tehokkaan panttauksen yksi edellytys. Esimer-
kiksi Havansin mukaan panttioikeus ei voi syntyä 
eikä olla ilman tietynasteista saamisliitännäistä 
vähimmäisperustetta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että panttioikeus olisi välttämättä riippuvai-
nen tavallisesta henkilökohtaisesta saamisoikeu-
desta. Periaatteessa riittävä on ”pelkkään pantin 
esinevastuuseen rajattu saamissuhde eli puhdas 
panttioikeudellinen perussuhde, kunhan vain sillä 
on mielekäs ja hyväksyttävä syntytausta oikeus-
suojaetuuksineen oikeutusperusteena (causa).”8

Saamissuhteen edellytyksestä puhuttaessa on 
syytä pitää mielessä, että panttioikeutta voidaan 
tarkastella erilaisilta määritelmällisiltä perustoil-
ta. Saamissuhdetta ei ole mielekäs asettaa tehok-
kaan panttauksen edellytykseksi ainakaan, jos 
panttioikeuden katsotaan merkitsevän sitä, että 
pantinsaajalla on määrättyjen edellytysten valli-
tessa oikeus saada määrätty suoritus panttikoh-
teen arvosta: pantin ”esinevastuuseen rajattu saa-
missuhde” itse asiassa tarkoittaa panttioikeutta. 
Tällaisen jäsennystavan puitteissa ei ole aihetta 
puhua esimerkiksi siitä, että tehokkaan panttauk-
sen edellytyksenä on vähintään pantin esinevas-
tuuseen rajattu saamissuhde. Yhtä hyvin voitai-
siin puhua siitä, että jos toiselle on ollut tarkoitus 
perustaa käyttöoikeus, käyttöoikeuden perusta-
minen on tehokas vain, jos toiselle on tarkoitettu 
perustaa käyttöoikeus. Näin on asia lähdettäessä 
siitä, että panttaus tarkoittaa oikeustointa, jolla 
perustetaan oikeus määrätyn suorituksen saami-
seen panttikohteen arvosta määrättyjen edelly-
tysten täyttyessä.

Panttioikeuden yleisten oppien rakentamisessa 
on mielekäs lähteä siitä, että vaikka panttauksessa 
ei olekaan kysymys varallisuusoikeuden luovu-
tuksesta, teoreettisesta näkökulmasta panttaus-
ta voidaan tarkastella vastaavalla tavalla kuin 
luovutusta.9 Ajatellaan vaikkapa tilannetta, jossa 
A luovuttaa B:lle omistusoikeuden omistamaan-
sa purjeveneeseen. Tällaisella määräämisellä on 
tietysti jokin syy, joka voi olla vaikkapa jompi-
kumpi seuraavista:

(1)  B maksaa A:lle 10 000 euroa vastineeksi 
omistusoikeuden luovutuksesta. Kysymys 
on siis kaupasta.

(2)  A haluaa rikastuttaa B:tä eli luovuttaa omis-
tusoikeuden purjeveneeseen ilman, että A 
saavuttaisi mitään hyötyä luovutuksesta. 
Luovutusta voidaan siis luonnehtia lah-
jaksi.

Panttauksella voi olla erilaisia kausoja samoin 
kuin luovutuksella. Ajatellaan esimerkiksi tilan-
netta, jossa A perustaa B:lle oikeuden saa-
da 10 000 euron suoritus purjeveneen arvosta 
kuukauden kuluttua, mikäli A ei kyseisessä ajassa 
maksa B:lle 10 000 euroa. A saattaa määrätä esi-
tetyllä tavalla sen vuoksi, että B antaa A:lle vas-
tineeksi 10 000 euroa. Tavanomaisessa tilanteessa 
omaisuutta pantataan sen vuoksi, että pantinsaaja 
tekee rahasuorituksen pantiksipanijalle.10 Sinänsä 
mahdollista on kuitenkin esimerkiksi se, että A 
perustaa B:lle oikeuden 10 000 euron suorituksen 
saamiseen ilman, että A saavuttaisi mitään hyö-
tyä määräämisestä. Myös tällaiseen panttaukseen 
voi liittyä henkilökohtaisen maksusitoumuksen 

8 Havansi, Esinevakuusoikeudet, 1992 s. 104.
9 Ks. luovutuksesta oikeustoimena esim. Kaisto Janne, Sopimusvapaus, laki ja maksusuoja, Jyväskylä 2001 s. 232–261 ja 

Lohi Tapani, Ositus, tasinko ja sivullissuoja,  Jyväskylä 2003 s. 39–46. Toisinaan panttausta kohdellaan myös sisällöllisesti 
samoin kuin luovutusta. Esimerkiksi velkakirjalain (31.7.1947/622) 10 §:ssä säädetyn mukaan sitä, mitä velkakirjalaissa sää-
detään velkakirjan luovutuksesta, sovelletaan myös tällaisen asiakirjan panttaukseen.

10 Tarkoituksena voitaneen yleensä pitää sitä, että pantinsaaja saa tarkoitetut oikeudet vasta, kun hän on tehnyt oman suo-
rituksensa pantiksipanijalle. Myös pantiksipanijan maksusitoumus kytkeytyy tähän suoritukseen. On hyvin tavallista puhua 
siitä, että pantti annetaan määrätyn luoton tai velan vakuudeksi. Ajatellaan vaikkapa tilannetta, jossa A ja B puhuvat 10 000 
euron luotosta, jonka on määrä erääntyä kuukauden kuluttua. Jos A panttaa B:lle vaikkapa asunto-osakkeensa velan vakuu-
deksi, kysymys on  täsmällisemmin ottaen siitä, että asunto-osakkeet pantataan velkaa vastaavan suorituksen eli alun perin 
10 000 euron suorituksen vakuudeksi. B saa oikeuden saada 10 000 euron suoritus asunto-osakkeiden arvosta, jos A ei tee B:lle 
minkäänlaisia suorituksia kuukauden kuluessa.
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antaminen. Jos A vastiketta saamatta sitoutuu 
maksamaan B:lle 10 000 euroa, asiantilaa voi-
daan näin haluttaessa kuvata siten, että panttaus 
on tapahtunut lahjanlupaukseen perustuvan saa-
tavan vakuudeksi.

Hahmotellun jäsennystavan puitteissa termi 
”panttaussitoumus” ei vaikuta parhaalta mah-
dolliselta, jos kysymys itse asiassa on panttausta 
tarkoittavasta tahdonilmaisusta. Sitoumuksesta 
puhuminen nimittäin viittaa siihen, että kysymys 
on dispositiotoimen sijasta velvoittautumistoi-
mesta.11 Panttausta tarkoittavan tahdonilmaisun 
panttaussitoumukseksi nimittäminen ei toisaal-
ta ole ongelmallinen ratkaisu, kunhan mielessä 
pidetään, mistä täsmällisesti ottaen on kysymys. 
Esimerkiksi tavanomaisen irtaimen panttaukses-
sa on yleensä tarkoituksena se, että pantinsaaja 
saa oikeuden pitää esinettä hallussaan, kunnes 
hän saa määrätyn suorituksen. 12 Tällainen oikeus 
merkitsee jo itsessään sitä, että pantiksipanijan 
on luovuttava esineen hallinnasta pantinsaajan 
halutessa ottaa esineen hallintaansa. Tämän ohel-
la on sinänsä mahdollista, että pantiksipanijalla 
on vaikkapa nimenomaisen sitoumuksensa perus-

teella velvollisuus toimittaa panttikohde pantin-
saajan hallintaan.

Edellä on siis lähdetty siitä, että panttioikeu-
den ytimessä on oikeus määrätyn suorituksen saa-
miseen panttikohteen arvosta. Näin haluttaessa 
saatetaan puhua siitä, että panttioikeus on esine-
kohtainen saamisoikeus.13 Toisaalta esimerkiksi 
Jokela, Kartio ja Ojanen ovat suhtautuneet kriit-
tisesti tällaiseen jäsennystapaan. Niitä poikkeuk-
sellisia tilanteita varten, joissa ei lainkaan ole 
henkilökohtaisesti vastuussa olevaa tahoa, ei ole 
tarpeen määrittää panttioikeutta esinekohtaiseksi 
saamisoikeudeksi. ”Tällainen käsite tuntuu mut-
kikkaalta. Panttioikeuden kuvaaminen liitännäis-
oikeudeksi samaan tapaan kuin takauskin kuvaa 
luontevammin sitä, mitä panttioikeus käytännössä 
merkitsee.”14

Esinekohtaisen saamisoikeuden käsitettä voi-
daan pitää ongelmallisena, koska termi ”saamis-
oikeus” viittaa henkilökohtaisen maksuvelvol-
lisuuden olemassaoloon. Parempi onkin puhua 
arvo-oikeudesta, joka tarkoittaa pantinsaajan 
oikeutta määrätyn suorituksen saamiseen esineen 
arvosta.15 Olennaista on kuitenkin se, että pant-

11 Ks. myös esim. Lohi, Ositus, tasinko ja sivullissuoja, 2003 s. 45, jossa todetun mukaan dispositio- ja velvoittautumistoi-
mien välinen ero on jäänyt uudehkossa oikeuskirjallisuudessa vähälle huomiolle. Ei siis ole kiinnitetty riittävästi huomiota esi-
merkiksi siihen, onko kysymys omistusoikeuden luovutuksesta vai luovutukseen velvoittautumisesta. Lohi kiinnittää huomiota 
myös tilanteeseen, jossa jonkun sanotaan antaneen panttaussitoumuksen. ”Ongelmaksi voi siis tulla, onko hän tahdonilmaisul-
laan tarkoittanut perustaa panttioikeuden vai ainoastaan velvoittautua tällaisen oikeuden (myöhempään) perustamiseen.”

12 Panttauksesta saatetaan puhua, vaikka pantinsaajalle ei olisi perustettu oikeutta pitää esinettä hallussaan. Näin on asia 
lähdettäessä siitä, että panttaus varsinaisessa mielessä tarkoittaa oikeustointa, jolla määrätään ainoastaan arvo-oikeudesta. 
Termin ”panttaus” käyttämisen edellytykseksi ei tarvitse asettaa esimerkiksi sitä, että kysymys on pantiksipanijan velkojia 
sitovasta panttauksesta. Varsin mielenkiintoinen on kysymys siitä, edellyttääkö panttauksen sitovuus velkojiin nähden sitä, 
että pantinsaajalle on perustettu oikeus pitää esinettä hallussaan määrätyn suorituksen tekemiseen asti. Kysymystä joudutaan 
pohtimaan tilanteessa, jossa panttikohde on luovutettu pantinsaajan hallintaan sellaisin määräyksin, että pantiksipanija voi 
halutessaan ottaa esineen omaan käyttöönsä ja hallintaansa. Esimerkiksi Zittingin ja Rautialan mukaan se, että esine on saajan 
hallinnassa hallinnansuojan edellyttämässä mielessä, ei vielä tarkoita sitä, että traditiovaatimus olisi täyttynyt panttauksen 
osalta. Hallintasuhteen tulee olla muun muassa sellaisen, ettei pantiksipanijalla ole todellista vallintamahdollisuutta esineeseen 
nähden (Zitting Simo – Rautiala Martti, Esineoikeuden oppikirja, Vammala 1982 s. 78, ks. myös esim. Håstad Torgny, Sakrätt 
avseende lös egendom, Stockholm 2002 s. 291).

13 Ks. näin esim. Havansi, Esinevakuusoikeudet, 1992 s. 31.
14 Jokela Marjut – Kartio Leena – Ojanen Ilmari, Maakaari, Jyväskylä 2004 s. 402.
15 Ks. myös Kaisto, Velkojasuoja välihenkilön konkurssissa, 2004 s. 536. Lienee syytä mainita, ettei kielenkäyttö ole Ruot-

sissakaan parasta mahdollista. Puhtaan esinevastuun problematiikkaa hiljattain tarkastelleen Lindskogin mukaan alueella ei 
ole ollut yhtenäistä terminologiaa. Toisinaan käytetään ilmaisuja ”icke personlig fordring” tai ”opersonlig fordring”. Joskus 
menetellään siten, ettei käsitettä ”fordring” lainkaan käytetä. Lindskog itse omaksuu saamisoikeudesta puhumisen mennen 
niin pitkälle, että hän puhuu velallisesta tarkoittaen tällä lähtökohtaisesti sitä henkilöä, jolle esinevastuun rasittama omaisuus 
kuuluu. Lindskog toisaalta kiinnittää huomiota siihen, että ”för en opersonlig fordring finns ingen gäldenär i vanlig mening. 
Borgenärens anspråk är ju inte personligt, utan gäller detta endast i en tillgång (man kan tala om jus in rem).” (Lindskog Stefan, 
Om opersonliga fordringar, teoksessa Festskrift till Gösta Walin s. 379–400, Norstedts Juridik 2002 s. 382)
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tioikeutta ei teoreettisessa mielessä ole aihetta 
jäsentää liitännäisoikeudeksi. Panttioikeutta ei 
ole syytä verrata takaukseen, sillä kysymys on 
aivan eri tason ilmiöistä. Takauksella tarkoite-
taan esimerkiksi TakausL 2 §:n mukaan sitoumus-
ta, jolla sitoumuksen antaja ottaa vastatakseen 
velkojalle toisen henkilön velvoitteesta. Oikeuk-
sien tasolla kysymys on siitä, että velkoja saa 
sitoumuksen perusteella saamisoikeuden myös 
takaajaa kohtaan.

Oikeuskirjallisuudessa lähdetään vakiintu-
neesti siitä, että takaus on luonteeltaan liitännäi-
nen päävelkaan nähden. Esimerkiksi Aurejärven 
mukaan takaukselle ominaista on, että sitoumuk-
sen kohteena on toisen henkilön velka ja että 
takausmies, joka on tehnyt päävelallisen puolesta 
suorituksen, saa vaatia tältä korvausta regressi-
teitse. Takaus on päävelkaan nähden liitännäinen 
siten, että takausvastuun syntyminen edellyttää 
päävelan olemassaoloa: vastuu raukeaa päävelan 
lakatessa. ”Takauksella ei ole omaa, itsenäistä 
tarkoitusta. Sitä voidaan luonnehtia päävelkasuh-
teen kausaaliseksi apusitoumukseksi.”16

Kun takausta tarkastellaan takaajan antaman 
sitoumuksen näkökulmasta, takausta voidaan 
pitää liitännäisenä siinä mielessä, että takaajan 
maksuvelvollisuus edellyttää päävelan olemassa-
oloa: takaajan suoritusvelvollisuus myös vastaa 
päävelallisen suoritusvelvollisuutta. Takaajan reg-
ressioikeus, josta säännellään TakausL 28 §:ssä, 
ei samalla tavalla liity itse sitoumukseen. On syy-
tä panna merkille, että panttausta ei oikeustoi-
mena tule rinnastaa takaukseen, koska kysymys 

on käsitteellisesti eri tason ilmiöistä. ”Takaus” 
on erityisnimitys sitoumukselle, jota käsitteel-
lissystemaattisesta näkökulmasta voidaan pitää 
itsenäisenä sitoumuksena, vaikka se määrätyllä 
tavalla kytkeytyykin toisen henkilön velkaan.17 
”Panttaus” on sitoumukseen – ja luovutukseen 
– rinnastuva oikeustoimi, jolle ominaista on, 
että sillä perustetaan oikeus määrätyn suorituk-
sen saamiseen panttikohteen arvosta määrättyjen 
edellytysten täyttyessä.

3 OikTL 37 §

Ajatellaan tilannetta, jossa B antaa A:lle 10 000 
euroa. A puolestaan luovuttaa B:lle omistusoi-
keuden noin 15 000 euron arvoiseen purjevenee-
seen. Samalla sovitaan siitä, että A:lla on kuu-
kauden ajan oikeus lunastaa purjevene takaisin 
omistukseensa 10 000 euron vastiketta vastaan. B 
saa purjeveneen välittömästi käyttöönsä ja hallin-
taansa. Voidaanko sopimisen tapaa pitää pätevänä 
siten, että A:n lunastusoikeus lakkaa kuukauden 
kuluttua?

Kysymystä lunastusoikeutta koskevan mää-
räyksen pätevyydestä ei ole mielekästä aset-
taa, jos luovutusta pidetään pätemättömänä sen 
vakuustarkoituksen vuoksi. Liikkeelle lähde-
tään vakiintuneesti siitä, että vakuusluovutus on 
kauppana pätemätön.18 Tällainen tulkinta johtaa 
pohtimaan, mitä merkitystä OikTL 37 §:n sisäl-
tämällä sääntelyllä on vakuusluovutusten kannal-
ta: ”Ehto, jonka mukaan sitoumuksen vakuudeksi 

16 Aurejärvi Erkki, Takaus, Jyväskylä 2001 s. 1.
17 Sitoumusta ei tietenkään ole pakko kytkeä toisen henkilön velkaan takaukselle ominaisella tavalla. Laki takauksesta ja 

vierasvelkapanttauksesta kuitenkin soveltuu vain, jos kysymys on TakL 2 §:ssä tarkoitetusta takaussitoumuksesta. Lainvalmiste-
lutöiden mukaan lakia ei sovelleta takuusitoumuksiin tai muihin sitoumuksiin, joissa sitoumuksen antajan suoritusvelvollisuus 
on riippumaton päävelasta ja velallisen suoritusvelvollisuudesta (HE 189/1998, s. 28). Ajatellaan vaikkapa tilannetta, jossa A 
lupaa maksaa B:lle 10 000 euroa, jos C ei maksa B:lle 10 000 euroa kuukauden kuluessa. Ilmaisutavasta huolimatta kysymys 
voi olla TakausL 2 §:ssä tarkoitetun takauksen antamisesta siten, että sitoumuksen voimassaolo edellyttää B:n ja C:n välistä 
velkasuhdetta, jonka vuoksi C:llä on velvollisuus maksaa B:lle 10 000 euroa. Toisaalta kysymys voi olla nimenomaan siitä, 
että A:n on maksettava B:lle 10 000 euroa yksinkertaisesti jo sen perusteella, ettei C – joka ei välttämättä ole koskaan ollut 
edes velkaa B:lle – maksa B:lle 10 000 euroa kuukauden kuluessa.

18 Ks. esim. Tepora Jarno, Omistuksenpidätyksestä, Vammala 1984 s. 63 ja Havansi, Esinevakuusoikeudet, 1992 s. 510–
511.
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annettu pantti tai muu vakuus on menetetty, jos 
sitoumusta ei täytetä, on tehoton.”

Jos esimerkkitapausta tarkastellaan OikTL 
37 §:n näkökulmasta, joudutaan vastatusten vel-
kasuhteen olemassaoloon liittyvän problematii-
kan kanssa. Epäilystä ei liene siitä, että säännök-
sellä voi olla merkitystä tarkastellun kaltaisessa 
tilanteessa. Omistusoikeuden luovutuksen sijasta 
ongelmallisena saatetaan pitää määräystä, jonka 
mukaan A:n on tarkoitus menettää lunastusoi-
keutensa, jos hän ei maksa B:lle 10 000 euroa 
kuukauden kuluessa. Järjestelyssä ei olisi mitään 
OikTL 37 §:n kannalta ongelmallista, jos A:n 
lunastusoikeuden voimassaoloaikaa ei olisi rajoi-
tettu. Lainkohdan mukaan tehottomaksi mahdol-
lisesti jäsentyvä ehto voidaan hahmottaa ehdoksi, 
jonka mukaan lunastusoikeus on menetetty, jos 
sitoumusta ei täytetä.

Ongelmaksi muodostuu se, ettei esimerkkita-
pauksessa ole käsillä ”sitoumusta”, koska A ei 
ole sitoutunut maksuvelvolliseksi B:hen nähden. 
Tiukka sanamuodon mukainen tulkinta merkit-
sisi näin ollen sitä, ettei A voisi vedota päte-
mättömyyteen OikTL 37 §:n nojalla. Vastaavan 
säännöksen tulkintaa ruotsalaisessa oikeuskirjal-
lisuudessa silmällä pitänyt Malmström on suh-
tautunut kriittisesti velkasuhteen olemassaolon 
ratkaisevuuteen. Sanamuodon mukainen tulkin-
ta osoittautuu hänen mukaansa kestämättömäksi 
silloin, kun silmällä pidetään myös panttauksen 
muodossa toteutettuja järjestelyjä. Sääntelyä täy-
tyy soveltaa myös sellaisissa tilanteissa, joissa 
pantinsaajalla ei ole saamisoikeutta pantiksipa-
nijaan nähden. Kun sääntely pätee myös vakuus-
luovutuksiin, sitä täytyy soveltaa myös sellaisiin 
vakuusluovutuksiin, jotka vastaavat panttausta 
puhtain esinevastuin.19

Argumentaation lähtökohtana on siis se, että 
tehottomana voitaisiin pitää ehtoa, jonka mukaan 
omistusoikeus panttikohteeseen siirtyy pantinsaa-
jalle, mikäli pantiksipanija ei tee pantinsaajal-
le suoritusta määrätyssä ajassa. Näin olisi asia, 

vaikka pantiksipanijalla ei olisi henkilökohtaista 
maksuvelvollisuutta pantinsaajaan nähden. Mikäli 
tällaista menettämisehtoa pidetään tehottomana, 
lienee mielekäs lähteä siitä, että OikTL 37 §:ää 
voidaan soveltaa myös esimerkkitapauksessa. 
Lähinnä makuasia on se, halutaanko puhua lain-
kohdan suoranaisesta vai analogisesta sovel-
tuvuudesta. Sääntelyä on sinänsä mahdollista 
lukea siten, että vaikka lainkohdassa puhutaan 
sitoumuksesta, kysymys on suorituksen vakuu-
deksi annetusta pantista tai muusta vakuudesta 
ja menettämisestä suorituksen tekemättömyyden 
perusteella.

Sitoumuksen olemassaololle ei liene mielekäs 
antaa ratkaisevaa merkitystä, jolloin ei myöskään 
jouduta rajanvetovaikeuksiin sen suhteen, milloin 
esimerkiksi luovuttajan voidaan sanoa vaaditta-
valla tavalla sitoutuneen suorituksen tekemiseen. 
Jos ajatellaan esimerkkitapausta, kysymys voisi 
olla vaikkapa siitä, että A on sitoutunut maksa-
maan B:lle 3 000 euroa, vaikka lunastus edel-
lyttää 10 000 euron suoritusta. Toisaalta lienee 
syytä huomauttaa, että OikTL 37 § ei ole täysin 
ongelmaton säännös asiallisesta näkökulmasta. 
Ajatellaan vaikkapa tilannetta, jossa A perustaa 
B:lle oikeuden saada 10 000 euron suoritus pur-
jeveneen arvosta, jos A ei maksa B:lle 10 000 
euroa kuukauden kuluessa. Lisäksi A perustaa 
B:lle oikeuden pitää purjevenettä hallussaan B:n 
arvo-oikeuden lakkaamiseen asti. Tämän ohella 
A määrää seuraavalla tavalla sen tilanteen varalta, 
että hän ei tekisikään B:lle 10 000 euron suori-
tusta kuukauden kuluessa: A sitoutuu maksamaan 
B:lle hyvitystä sen verran, kuin esineen arvo ylit-
tää 10 000 euroa.

Siihen, että A ei maksa B:lle 10 000 euroa kuu-
kauden kuluessa, kytketään huomattavan haital-
linen seuraamus A:n kannalta. Tästä huolimatta 
ei ole mitenkään varma, että tilanteessa on perus-
teita OikTL 37 §:n soveltamiselle. Ajatellaan 
vertailun vuoksi tilannetta, jossa A sitoutuukin 
maksamaan B:lle 1 000 euroa, jos A ei maksa 

19 Malmström Åke, Svensk rättspraxis. Sakrätt 1948–1954, Svensk Juristtidning 1955, s. 603.
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B:lle 10 000 euroa kuukauden kuluessa. Tuntuu 
selvältä, että tällaista tilannetta on arvioitava esi-
merkiksi OikTL 36 §:n eikä OikTL 37 §:n näkö-
kulmasta. Onko aihetta suhtautua toisin tilantee-
seen, jossa maksuvelvollisuus on kytketty pant-
tikohteen arvoon?

Asiallisesta näkökulmasta vaikuttaa siltä, ettei 
kategorinen tehottomuus aina johda asianmukai-
seen lopputulokseen. Parempi on arvioida tilan-
netta OikTL 36 §:n näkökulmasta ja kysyä, onko 
tilanteessa aihetta sovitteluun. Tällaisen ratkaisun 
ongelmaksi muodostuu se, että vastaavalla tavalla 
voitaisiin menetellä myös OikTL 37 §:n sovelta-
mistilanteissa. Menettämisehtoa voitaisiin pitää 
tehottomana vain, jos kyseessä olisi kohtuuttoma-
na pidettävä ehto. OikTL 37 §:n ratiota on vaikea 
pitää yllä, jos suorituksen tekemättömyyteen kui-
tenkin on sinänsä mahdollista kytkeä haitallisia 
seuraamuksia ilman, että asiaa koskevat ehdot 
ovat kategorisesti tehottomia.

4 TakausL 40 §

Ajatellaan tilannetta, jossa C antaa B:lle 10 000 
euroa. B puolestaan sitoutuu C:hen nähden sii-
hen, että hän maksaa C:lle 10 000 euroa vuoden 
kuluttua. Tämän lisäksi A perustaa C:lle oikeu-
den saada 10 000 euron suoritus A:n omistamien 
asunto-osakkeiden arvosta, jos A tai B ei maksa 
C:lle 10 000 euroa kuukauden kuluessa. A perus-
taa C:lle myös oikeuden pitää asunto-osakkeita 
hallussaan ja luovuttaa ne sivulliselle vastiketta 
vastaan, mikäli C:lle ei tehdä 10 000 euron suo-
ritusta kuukauden kuluessa. Voiko C lähteä siitä, 
että hänellä tarkoitetulla tavalla on oikeus saada 
10 000 euron suoritus asunto-osakkeiden arvosta 
kuukauden kuluttua?

Vastaus saattaa olla kielteinen ainakin siinä 
tapauksessa, että C:tä voidaan pitää luotonan-

tajana ja A:ta yksityisenä pantinantajana siinä 
mielessä, kuin laissa takauksesta ja vierasvelka-
panttauksesta tarkoitetaan. TakausL 40.1 §:ssä 
nimittäin säädetään, että velkojalla on vierasvel-
kapanttauksen perusteella oikeus saada maksu 
pantista, kun päävelka on erääntynyt. Vaikka 
säännös on TakausL 1.2 §:stä ilmenevällä tavalla 
lähtökohtaisesti tahdonvaltainen, tahdonvapaut-
ta on rajoitettu TakausL 1.3 §:ssä tarkoitetuis-
sa tilanteissa: ”Lain säännöksistä ei kuitenkaan, 
ellei jäljempänä toisin säädetä, saa sopimuksin 
poiketa takaajan tai pantin antajan vahingoksi 
silloin, kun tässä laissa tarkoitettu yksityistakaa-
ja tai yksityinen pantinantaja antaa sitoumuksen 
luotonantajalle.”

Jotta laki takauksesta ja vierasvelkapanttauk-
sesta soveltuisi esimerkkitapauksessa, käsillä täy-
tyy olla vierasvelkapanttaus laissa tarkoitetussa 
mielessä. TakausL 2 §:n mukaan vierasvelkapant-
tauksella tarkoitetaan sitoumusta, jonka perus-
teella pantinantaja antaa omaisuuttaan velkojalle 
toisen henkilön velvoitteen suorittamisen vakuu-
deksi. Vierasvelkapanttausta koskevat säännökset 
eivät suoranaisesti sovellu, jos kysymys on pant-
tauksesta, jolla ei ole vaadittavaa liityntää jonkin 
toisen henkilön maksuvelvollisuuteen. Suoranai-
sen soveltumisen puuttuminen ei sinänsä tarkoita 
sitä, ettei vierasvelkapanttausta koskevilla sään-
nöksillä ole mitään merkitystä. Mielessä on syy-
tä pitää muun muassa se, että perusteita saattaa 
löytyä ainakin joidenkin säännösten analogiselle 
soveltamiselle.20

Esimerkkitapauksessa A on perustanut C:lle 
oikeuden arvon saamiseen, jos A tai B ei maksa 
C:lle 10 000 euroa kuukauden kuluessa. Olete-
taan, että C:lle voidaan tehdä myös vähäisempi 
suoritus C:n suorituksensaantioikeutta vähentä-
vin vaikutuksin. Tämä ei vielä tarkoita sitä, että 
kysymyksessä olisi TakL 2 §:n mukainen vieras-
velkapanttaus. Käytetyn ilmaisutavan taustalla 

20 Ks. myös esim. Hemmo Mika, Pankkioikeus, Jyväskylä 2001 s. 315–316,  jossa kiinnitetään huomiota takausta koske-
vien säännösten merkitykseen first demand –sitoumusten osalta. Hemmo lähtee tavanomaiseen tapaan liikkeelle siitä, että laki 
takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta ei sovellu tällaisiin sitoumuksiin. Takausta koskevien periaatteiden soveltamiseen ei 
hänen mukaansa tarvitse suhtautua täysin torjuvasti, vaikka takausta koskevan sääntelyn analogia-arvo ei lienekään kovin 
suuri.
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saattaa tarkoituksena olla se, että oikeus arvon 
saamiseen liittyy yksinomaan suorituksen tapah-
tumiseen. C esimerkiksi olisi voinut vaikkapa 
antaa B:n velan anteeksi ilman, että hän samalla 
olisi menettänyt oikeutensa asunto-osakkeisiin 
nähden. TakL 2 §:n mukaisesta vierasvelkapant-
tauksesta voidaan puhua, jos tarkoituksena on 
ollut se, että arvo-oikeus edellyttää B:n vastaa-
vansuuruisen maksuvelvollisuuden olemassaoloa. 
Ongelmaksi muodostuu se, että A on perustanut 
C:lle oikeuden saada 10 000 euron suoritus 
asunto-osakkeiden arvosta jo kuukauden kulut-
tua, vaikka B:n maksuvelvollisuus erääntyy vasta 
vuoden kuluttua. Voidaanko tämän määräyksen jo 
itsessään käsittää tarkoittavan sitä, ettei kysymys 
ole vierasvelkapanttauksesta TakausL 2 §:ssä tar-
koitetussa mielessä?

On täysin mahdollista katsoa, että panttia ei 
ole vaaditulla tavalla annettu toisen henkilön vel-
voitteen suorittamisen vakuudeksi, jos pantinsaa-
jalle on perustettu oikeus saada suoritus pantti-
kohteen arvosta jo ennen päävelan erääntymistä. 
Lopputuloksena olisi näin ollen se, että TakausL 
1.3 §:n sääntelystä huolimatta TakausL 40.1 § 
olisi ainoastaan näennäisesti pakottava säännös. 
Silloin kun säännöksestä poiketaan esimerkkita-
pauksen tapaan pantinsaajan hyväksi, kysymys 
ei olisikaan sellaisesta vierasvelkapanttaukses-
ta, johon lainkohta soveltuu.21 Tarkastellussa 

tilanteessa toisaalta lienee mahdollista katsoa, 
että käsillä voi olla vierasvelkapanttaus TakausL 
2 §:ssä tarkoitetussa mielessä, vaikka pantin-
saajalle onkin perustettu oikeus saada suoritus 
panttikohteen arvosta jo ennen päävelan eräänty-
mistä. Esimerkiksi Kärkkäinen on lähtenyt siitä, 
että TakausL 40.1 §:n sääntelystä ei saa poike-
ta pantinantajan vahingoksi TakausL 1.3 §:ssä 
tarkoitetuissa tilanteissa. Yksityisen vierasvelka-
pantinantajan asemaa ei näin ollen saa heiken-
tää sellaisella panttioikeuden erääntymisehdolla, 
joka varhentaisi panttioikeuden erääntymishetkeä 
pääsaatavan erääntymishetkeä aikaisemmaksi.22

Lienee syytä mainita, että tarkastellussa asun-
to-osakkeiden panttausta koskevassa esimerkissä 
joudutaan vastatusten myös muunlaisen pakotta-
van sääntelyn kanssa. KK 10:2.1:n mukaan pan-
tinhaltija saa myydä pantin ja ottaa saatavansa 
kauppahinnasta, jos

1)  saatava on erääntynyt maksettavaksi;

2)  pantin omistajalle on saatavan erääntymisen 
jälkeen ilmoitettu, että jollei saatavaa mak-
seta tietyn ajan, vähintään yhden kuukau-
den pituisen ajan kuluessa ilmoituksesta, 
esine myydään; ja

3) ilmoituksessa mainittu aika on kulunut, eikä 
saatavaa ole maksettu.

21 Täsmällisesti ottaen mikään vierasvelkapanttausta koskevista säännöksistä ei sovellu, jos kysymys ei ole TakL 2 §:ssä 
tarkoitetusta vierasvelkapanttauksesta. Rajattu soveltuvuus ei sinänsä ole mikään erityinen ongelma, sillä voidaanhan tarpeen 
mukaan katsoa, että säännökset soveltuvat analogisesti. Asiallisesta näkökulmasta voisikin olla mielekäs lähteä siitä, että 
TakL 2 §:ää luetaan varsin ankarasti ja että analogisen soveltuvuuden mielekkyyttä arvioidaan säännöskohtaisesti. On aihetta 
pitää mielessä, että sääntelyä annettaessa on etupäässä pidetty silmällä vain tavanomaisia tilanteita, joissa ei ole epäilystä 
TakL 2 §:ssä asetettujen tunnusmerkkien täyttymisestä.

22 Kärkkäinen, Kanne ja panttivastuu, 2004 s. 170. Jos TakausL 40.1 §:n katsotaan soveltuvan tarkastellun kaltaiseen pant-
taukseen, kysymyksessä täytyy katsoa olevan TakausL 2 §:n mukaisen vierasvelkapanttauksen. Tämä merkitsee, että kaikki 
muutkin vierasvelkapanttausta koskevat säännökset soveltuvat. Panttaus ”muuntuu” TakL 40.1 §:n sääntelyn nojalla tavan-
omaiseksi vierasvelkapanttaukseksi vain silloin, kun kysymys on TakausL 1.3 §:ssä tarkoitetusta tilanteesta.
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Sääntely on lähtökohtaisesti tahdonvaltaista. 
Varsin usein sovitaan siitä, että pantinsaajalla 
on oikeus realisointiin heti velan eräännyttyä.23 
Sääntely on kuitenkin tietyiltä osin pakottavaa 
tavalla, joka ulottanee vaikutuksensa myös puh-
taan esinevastuun tilanteisiin. KK 10:2.3:ssä sää-
detään tilanteesta, jossa pantiksi on annettu osak-
keita, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, 
jota yksinomaan tai pääasiallisesti käytetään pan-
tin omistajan asuntona. Pantin omistajalle on täl-
löin varattava pantinhaltijan saatavan maksami-
seen vähintään kahden kuukauden pituinen aika 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta ilmoitukses-
ta. ”Sopimus, jolla lyhennetään tätä määräaikaa 
tai poiketaan 1 momentin säännöksistä pantiksi 
annettujen osakkeiden omistajan vahingoksi, on 
tehoton.”

Oletetaan, että esimerkkitapauksessa on kysy-
mys TakausL 2 §:ssä tarkoitetusta vierasvelka-
panttauksesta. TakausL 40.1 §:n sääntely mer-
kitsee tällöin sitä, ettei C:lle ole voitu perustaa 
oikeutta saada 10 000 euron suoritusta asunto-
osakkeiden arvosta jo ennen B:n maksuvelvol-
lisuuden erääntymistä. Ajatellaan seuraavaksi 
tilannetta, jossa B ei sitoudukaan maksuvelvol-
liseksi C:hen nähden. Kyseessä on sinänsä mah-
dollinen järjestely, mikä käy ilmi muun muassa 
siitä, mitä Havansi on lausunut käsitellessään sitä, 
onko panttioikeuden ja tavallisen saamisoikeu-
den yhdistelmä käsitteellinen välttämättömyys. 
Havansin mukaan mitään oikeudellisia esteitä ei 
ole esimerkiksi seuraavanlaisten panttijärjestely-
jen pätevyydelle:24

(1)  A antaa rahoitusta tarvitsevalle B:lle 
50.000 mk, ja B antaa käteispantiksi 
A:n hallintaan omistamansa 5.000 kpl Oy 
X:n osaketta osakekirjoineen. Samalla he 
nimenomaisesti sopivat, että A:lle ei syn-
ny mitään henkilökohtaista saamisoikeut-
ta eikä siis velkomuskanneoikeutta B:tä 
kohtaan, vaan vain panttioikeus kaikkine 
panttivelkojan oikeutuksineen, joita A:n on 
lupa käyttää sen jälkeen, jos B:n taholta ei 
vuoden kuluttua makseta A:lle 50.000 mk 
vuotuisine 15 %:n korkoineen.

(2)  A antaa rahoitusta tarvitsevalle B:lle 
50.000 mk, ja eräs C antaa vakuudeksi 
A:n hallintaan käteispantiksi omistamansa 
5.000 kpl Oy Y:n osaketta osakekirjoineen. 
Samalla A, B ja C nimenomaisesti sopivat, 
että A:lle ei synny ketään kohtaan henki-
lökohtaista saamisoikeutta eikä siis velko-
muskanneoikeuksia, vaan vain panttioikeus 
kaikkine panttivelkojan oikeutuksineen, joi-
ta A:n on lupa käyttää sen jälkeen, jollei 
B:n taholta tai edes C:n toimesta vuoden 
kuluttua makseta A:lle 50.000 mk vuotui-
sine 15 %:n korkoineen.

Esimerkissä (2) ei voi olla kysymys vieras-
velkapanttauksesta jo sen vuoksi, että vakuuden-
saajalla ei ole velkojan oikeutta suorituksen saa-
neeseen henkilöön nähden. Esitetystä ei voitane 
tehdä päätelmiä TakausL 40.1 §:n osalta, koska 
näkemys sopimisen pätevyydestä on ajalta ennen 
takausta ja vierasvelkapanttausta koskevan lain 
säätämistä. Ainakin ensi katsannossa tuntuu sil-

23 Rahoitusvakuuslain (20.1.2004/11, RahVakL) alaisissa tilanteissa pantinsaajalla on oikeus välittömään realisointiin, 
vaikka asiasta ei olisikaan sovittu pantiksipanijan ja pantinsaajan kesken. RahVakL 6.1 §:n mukaan pantinsaajalla on oikeus 
maksun saamista varten myydä pantiksi annetut arvopaperit taikka nostaa tai kuitata pantiksi annettu tiliraha, kun velka on 
erääntynyt. Jollei osapuolten kesken ole muuta sovittu, pantinsaajalla on oikeus myydä arvopaperit viipymättä ja ilman pan-
tinantajalle tai muulle oikeudenhaltijalle ennakolta tehtävää ilmoitusta. Lainvalmistelutöiden mukaan vakuuksien nopea ja 
vapaamuotoinen realisointi ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta voidaan estää maksuviivästysten haitallisten vaikutusten laajentu-
minen myös muihin rahoitusmarkkinoiden toimijoihin. RahVakL 6.1 §:n ei katsottu merkittävästi muuttavan nykykäytäntöä, 
koska KK 10:2:n sääntely on pääosin tahdonvaltaista ja koska sääntely yleensä myös syrjäytetään vakiosopimusehdoin (HE 
133/2003, s. 42).

24 Havansi, Esinevakuusoikeudet, 1992 s. 33.
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tä, ettei tahdonvapautta voida katsoa rajoitetuksi 
tilanteessa, jossa mitään päävelkaa ei ole käsil-
lä. Tämä merkitsee toisaalta suuren merkityksen 
antamista sille, onko suorituksen saanut henkilö 
sitoutunut luotonantajaan nähden. TakausL 40.1 § 
tulee sovellettavaksi, jos panttaus vaaditulla taval-
la liittyy toisen henkilön maksuvelvollisuuteen. 
Onko asiallisesta näkökulmasta mielekäs antaa 
ratkaiseva merkitys sille, että suorituksen saanut 
on sitoutunut luotonantajaan nähden ja että pan-
tinsaajan oikeus on kytketty velkasuhteen ole-
massaoloon ja sisältöön?

Vastaus lienee kielteinen. Vaikka TakausL 
40.1 § on mielekäs dispositiivisena säännökse-
nä, tahdonvapauden rajoittaminen johtaa epä-
tarkoituksenmukaisiin rajanvetoihin. Ajatellaan 
vertailun vuoksi tilannetta, jossa C antaa B:lle 
10 000 euroa ja jossa A perustaa C:lle oikeu-
den saada 10 000 euron suoritus A:n omistamis-
ta asunto-osakkeista, jos A tai B ei maksa C:lle 
10 000 euroa kuukauden kuluessa. Vaikka B ei 
sitoudukaan C:hen nähden, B lupaa A:lle seuraa-
valla tavalla: B maksaa A:lle 10 000 euroa vuo-
den kuluttua, jos A on maksanut C:lle 10 000 
euroa tai jos C on saanut 10 000 euron suorituk-
sen asunto-osakkeiden arvosta. Voidaanko C:llä 
TakausL 40.1 §:n estämättä katsoa jo kuukauden 
kuluttua olevan oikeus arvon saamiseen, vaikka 
B:n maksuvelvollisuus A:han nähden tulee voi-
maan vasta vuoden kuluttua?

Tosiasiallisena tarkoituksena voi kaikkien 
osapuolten tieten olla, että B vapaaehtoisesti 
tekee C:lle 10 000 euron suorituksen kuukauden 
kuluessa. Ei olisi sinänsä mahdoton ajatella, että 
jos luotonantajan suorituksesta hyötyvän henkilön 
tosiasiallisesti on tarkoitus tehdä suoritus määrä-
tyssä ajassa, vakuudesta ei saa vaatia suoritusta 
ennen kyseisen ajan kulumista. Luotonantajan ja 
”päävelallisen” välisen velkasuhteen puuttumisen 
lienee kuitenkin aihetta katsoa merkitsevän sitä, 
että vakuuden erääntymisestä voidaan sopia halu-
tulla tavalla TakausL 40.1 §:n estämättä. Kysymys 
ei ole lainkohdan sanamuodon alaan kuuluvasta 
tilanteesta, eikä tahdonvapauden rajoittamiselle 

ole riittäviä asiallisia perusteita. Luotonantajalle 
tehdyn sitoumuksen olemassaololla on näin ollen 
ratkaiseva merkitys, vaikka kyseessä on seikka, 
jolla asiallisesta näkökulmasta ei pitäisi olla näin 
suurta merkitystä.

Lienee syytä muistuttaa, että edellä on lähdetty 
liikkeelle oletuksesta, jonka mukaan esimerkki-
tapauksessa on kysymys TakausL 2 §:ssä tarkoi-
tetusta vierasvelkapanttauksesta. Ongelmatilan-
netta ei ole käsillä, jos oletus ei pidä paikkaansa. 
Pohtia voidaan ainoastaan sitä, millaisia analogi-
sia päätelmiä TakausL 1.3 ja 40.1 §:n sääntelystä 
tulee tehdä. Analogialle tuskin on perusteita, jos 
tahdonvapautta ei kuitenkaan rajoiteta silloin, kun 
luotonantajalle ei anneta henkilökohtaista mak-
susitoumusta. Luotonantajalle voidaan näin ollen 
ainakin lähtökohtaisesti perustaa oikeus saada 
suoritus panttikohteen arvosta ennen päävelan 
erääntymistä silloinkin, kun TakausL 2 §:ssä tar-
koitettu yksityinen pantinantaja antaa sitoumuk-
sen luotonantajalle.

On syytä panna merkille, että takauksen tar-
kastelun yhteydessä voidaan tehdä samansuun-
taisia havaintoja kuin vierasvelkapanttauksen 
yhteydessä. Ajatellaan vaikkapa tilannetta, jossa 
A, B ja C sopivat seuraavalla tavalla:

(1)  C antaa B:lle 10 000 euroa.

(2)  A sitoutuu maksamaan C:lle 10 000 euroa, 
jos A tai B ei maksa C:lle 10 000 euroa kuu-
kauden kuluessa.

(3) B sitoutuu maksamaan A:lle 10 000 euroa 
vuoden kuluttua, jos A on maksanut C:lle 
10 000 euroa.

Mainitussa sopimisen tavassa tuskin on ongel-
mia sen enempää kuin tilanteessa, jossa A on 
sitoumuksen antamisen sijasta pantannut omai-
suuttaan. Koska B:n ja C:n välillä ei ole velkasuh-
detta, kysymys ei voi olla TakausL 2 §:ssä tarkoi-
tetusta takauksesta. Tilanne muuttuu ongelmal-
liseksi, jos B sitoutuu maksuvelvolliseksi C:hen 
nähden. Tällöin nimittäin joudutaan vastatusten 
TakausL 22 §:n kanssa, jos A:n voidaan katsoa 
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antaneen takauksen B:n velasta. ”Velkoja saa 
omavaltaisen takauksen perusteella vaatia takaa-
jalta suorituksen, kun päävelka on erääntynyt.”

Ongelmatilanne on vältettävissä siten, että esi-
merkkitapauksessa annettua sitoumusta ei pidetä 
takauksena TakausL 2 §:ssä tarkoitetussa mie-
lessä.25 On siis mahdollista katsoa, että vaaditta-
va liityntä B:n ja C:n väliseen velkasuhteeseen 
puuttuu, koska A on sitoutunut maksamaan C:lle 
10 000 euroa jo ennen B:n maksuvelvollisuuden 
erääntymistä. Esimerkiksi Aurejärven mukaan 
takauksesta ei ole kysymys silloin, kun joku antaa 
velkojalle lupauksen suorituksen tekemisestä jo 
ennen varsinaisen velallisen vastuun alkamista.26 
Toisaalta esimerkiksi Ylöstalo on paljon ennen 
takausta ja vierasvelkapanttausta koskevan lain 
antamista katsonut, että takaajan suoritusvel-
vollisuus voidaan ehkä katsoa ennakkosuoritus-
velvollisuudeksi. Takaajan tekemän suorituksen 
voidaan käsittää tapahtuvan sellaisin ehdoin, että 
”päävelallinen sinä ajankohtana, jolloin hän on 
sitoutunut maksamaan tai häneltä aikaisemmin 
voitaisiin maksua vaatia, ei ole vapautunut mak-
suvelvollisuudestaan syystä, joka olisi muutoin 
omansa vapauttamaan takaajan vastuustaan.” Jos 
tämäkään tulkinta ei ole mahdollinen, täytynee 
sitoumusta Ylöstalon mukaan pitää päävelasta 
riippumattomana, itsenäisenä maksusitoumuk-
sena, jota arvostellaan yleisten, vaan ei takausta 
koskevien säännösten mukaisesti.27

Oletetaan, että esimerkkitapauksessa on kysy-
mys TakausL 2 §:ssä tarkoitetusta takauksesta, 
vaikka oletus todennäköisesti ei pidä paikkaansa. 
TakausL 22 §:n sääntely johtaa tällöin varsin kiin-
nostaviin rajankäyntiongelmiin siltä osin, kuin 
kysymys on sääntelyn pakottavuudesta TakausL 

1.3 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa. Ajatellaan 
vaikkapa tilannetta, jossa A, B ja C toteuttavat 
juridisia tarkoitusperiään seuraavin sanonnoin:

(1)  A ja B sopivat C:n kanssa siitä, että he 
ottavat yhdessä velaksi 10 000 euroa. C:lle 
annetaan maksuosoitukseksi se, että C luo-
vuttaa 10 000 euroa B:n hallintaan ja omis-
tukseen.

(2)  A:n osalta sovitaan siitä, että maksuvelvol-
lisuus erääntyy jo kuukauden kuluttua. B:n 
osalta maksuvelvollisuus kuitenkin erään-
tyy vasta kahden kuukauden kuluttua.

(3)  A ja B sopivat keskenään siitä, että B:n on 
korvattava A:lle sen verran, kuin mitä A on 
maksanut C:lle. Maksuvelvollisuus erään-
tyy kuitenkin vasta sitten, kun kaksi kuu-
kautta on kulunut.

Ongelmaksi muodostuu se, voidaanko 
A:ta yhteisvelasta puhumisesta huolimatta pitää 
TakausL 22 §:ssä tarkoitettuna takaajana. Jär-
jestelyn taustalla olevat juridiset tarkoitusperät 
vastaavat niitä tarkoitusperiä, jotka yleensä ovat 
käsillä takauksesta puhuttaessa. Näin on asia, jos 
A:n antaman sitoumuksen on määrä olla voimas-
sa vain sillä edellytyksellä, että C:llä on velkojan 
oikeus B:hen nähden. Ongelmatilannetta ei oli-
si lainkaan käsillä, jos TakausL 22 § olisi kai-
kin osin luonteeltaan tahdonvaltainen säännös. 
Oikeudellista merkitystä on sinänsä mahdollis-
ta antaa myös sille, millaisia sanontoja käyttäen 
juridisia tarkoitusperiä on toteutettu. Asiallisesta 
näkökulmasta ei kuitenkaan liene mielekäs antaa 
ratkaisevaa merkitystä esimerkiksi sille, onko A:n 
antamaa sitoumusta nimitetty takaukseksi.28

25 Jos sitoumusta pidetään takauksena, joudutaan vastatusten sen kanssa, onko kysymys toissijaisesta vai omavelkaisesta 
takauksesta. Toissijainen takaus tarkoittaa TakausL 2 §:n mukaan takausta, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta vain, jollei 
suoritusta saada velalliselta. Omavelkainen takaus on takaus, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta niin kuin henkilökohtai-
sesti vastuussa oleva velallinen. TakausL 3.1 §:n mukaan takaus katsotaan annetuksi toissijaisena takauksena, jollei takausta 
ole annettu omavelkaisena takauksena tai takauksen sisällöstä ole muuta sovittu.

26 Aurejärvi, Takaus, 2001 s. 79.
27 Ylöstalo Matti, Takauksesta, Porvoo 1957 s. 118–119.
28 Ks. myös esim. HE 189/1998, s. 28,  jossa todetun mukaan kysymys voi olla TakausL 2 §:n mukaisesta takauksesta, 

vaikka sitoumusta ei olisi nimetty takaukseksi. ”Riittävää on, että sitoumus täyttää takauksen tunnusmerkit.”



1017Puhdas esinevastuu ja panttioikeuden yleiset opit

5 TakSL 14 §

Ajatellaan tilannetta, jossa A saa B:ltä 10 000 
euroa. Vastineeksi tästä A perustaa B:lle oikeuden 
saada 10 000 euron suoritus omistamansa purje-
veneen arvosta, jos A ei maksa B:lle 10 000 euroa 
kuukauden kuluessa. Tarkoituksena on, että B:llä 
on oikeus pitää purjevenettä myös hallussaan 
suorituksen tapahtumiseen saakka. A kuitenkin 
luovuttaa purjeveneen B:n hallintaan vasta, kun 
sopimuksesta ja B:n 10 000 euron suorituksesta 
on kulunut kolme viikkoa. Kuukauden kuluttua 
tästä A asetetaan konkurssiin. Onko tilantees-
sa perusteita vakuuden peräyttämiselle TakSL 
14 §:n nojalla?

Myönteisestä vastauksesta ei olisi epäilystä, 
jos A olisi sitoutunut maksamaan B:lle 10 000 
euroa. Ongelmaksi muodostuu se, ettei käsillä 
kuitenkaan ole velkaa. TakSL 14 §:ssä nimittäin 
lähdetään siitä, että lainkohdan nojalla peräytyy 
velallisen velastaan luovuttama pantti tai muu 
vakuus:

”Velallisen myöhemmin kuin kolme kuukautta 
ennen määräpäivää velastaan luovuttama pantti 
tai asettama muu vakuus peräytyy, jos sellaises-
ta vakuudesta ei ollut sovittu velan syntyessä tai 
jos pantin hallintaa ei ollut luovutettu tai muita 
vakuusoikeuden syntymisen vaatimia toimia tehty 
ilman aiheetonta viivytystä velan syntymisen jäl-
keen. Jos vakuus on asetettu velallisen läheiselle 
tätä aikaisemmin mutta myöhemmin kuin kaksi 
vuotta ennen määräpäivää, vakuus peräytyy, jollei 
näytetä, ettei velallinen ollut maksukyvytön eikä 
vakuusjärjestelyn vuoksi tullut maksukyvyttö-
mäksi.”

Ratkaisevan merkityksen antaminen velan ole-
massaololle tuntuu varsin epätyydyttävältä ratkai-
sulta siltä osin, kuin kysymys on peräyttämisestä 
julkivarmistuksen viivästyksen vuoksi. Toisaalta 
on ollut tapana ajatella, että takaisinsaantia kos-
kevia säännöksiä ei saa tulkita laajentavasti.29 

Esimerkkitapauksessa ei ehkä voida puhua edes 
laajentavasta tulkinnasta, vaan kysymys saattaa 
olla TakSL 14 §:n analogisesta soveltamisesta. 
Tästä huolimatta täytynee katsoa, että vakuutena 
peräyttäminen voi tulla kyseeseen. Ei yksinker-
taisesti ole mieltä antaa ratkaisevaa merkitystä 
sille, onko pantiksipanija sitoutunut maksuvel-
volliseksi pantinsaajaan nähden. Jos velan ole-
massaololle annetaan ratkaiseva merkitys, peräyt-
täminen TakSL 14 §:n suoranaisen tai analogisen 
soveltamisen perusteella ei voine tulla kyseeseen 
myöskään tilanteessa, jossa velkoja vapauttaa 
velallisen velasta puhtain esinevastuin tapahtu-
vaa panttausta vastaan.

Ajatellaan seuraavaksi tilannetta, jossa B antaa-
kin 10 000 euroa C:lle. Syynä tähän on se, että 
A on osoittanut B:n tekemään suorituksen C:lle. 
Ratkaisevaa merkitystä TakSL 14 §:ää sovellet-
taessa tuskin on mielekäs antaa sille, tekeekö B 
suorituksen A:lle vai A:n osoittamalle henkilöl-
le. Vakuutena peräyttäminen voi näin ollen tulla 
kysymykseen, jos purjeveneen hallintaa ei luovu-
teta ilman aiheetonta viivytystä. Ajatellaan seu-
raavaksi tilannetta, jossa C sitoutuu maksamaan 
B:lle 10 000 euroa. Muuttaako tällainen sitoumus 
asetelmaa siten, ettei vakuutena peräyttäminen 
TakSL 14 §:n nojalla tulekaan kyseeseen?

Oikeuskirjallisuudessa varsin vakiintuneesti 
katsotaan, että TakSL 14 § ei sovellu vakuuden 
antamiseen toisen henkilön velasta. Esimerkik-
si Tuomiston mukaan lainkohdan sanamuoto 
osoittaa selvästi, että säännös koskee ainoastaan 
omasta velasta annettua vakuutta. Tiettyä tukea 
sanamuodon mukaiselle tulkinnalle saadaan myös 
säännöksen ratiosta. Vakuuden peräytymisen 
edellytyksillä ei ole vierasvelkavakuuden anta-
misen yhteydessä konkurssivelkojien kannalta 
samanlaista merkitystä kuin normaalisti. Velko-
jien kannalta keskeinen kysymys on, minkälaisen 
vastikkeen vakuudenantaja on saanut joko velalli-
selta tai velkojalta. ”Niinpä vierasvelkavakuuden 

29 Ks. esim. Havansi Erkki, Suomen konkurssioikeus, Tampere 1992 s. 278 ja Koulu Risto, Takaisinsaanti, teoksessa Koulu 
Risto – Havansi Erkki – Niemi-Kiesiläinen Johanna, Insolvenssioikeus s. 257–265, Juva 2002 s. 262.
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antamiseen voi – TakSL 5 §:n yleisen takaisin-
saantiperusteen ohella – soveltua lahjanluontoisia 
määräämistoimia koskeva TakSL 6 §.”30

Argumentaatiolla on ongelmansa, vaikka 
käsitys TakSL 14 §:n suoranaisesta soveltumat-
tomuudesta onkin hyväksyttävissä. Säännöksen 
sanamuoto kelpaa varsin huonosti peräyttämis-
mahdollisuuden poissulkevaksi perusteluksi, 
jos lainkohta kuitenkin voi tulla sovellettavak-
si vähintään analogisesti puhtaan esinevastuun 
tilanteessa.31 TakSL 14 §:n ratiota puolestaan lie-
nee aihetta arvioida eritellysti siten, että peräyttä-
minen julkivarmistuksen viivästyksen perusteel-
la erotetaan peräyttämisestä sen perusteella, että 
vakuudesta ei ollut sovittu velan syntyessä. Sen, 
että vierasvelkavakuuden antamista saatetaan tar-
kastella TakSL 6 §:n näkökulmasta, ei tarvitse 
tarkoittaa sitä, ettei peräyttäminen voisi perus-
tua myös TakSL 14 §:n sääntelyyn. Ei ainakaan 
pidä ajatella, että vakuutena peräyttämiselle ei 
voisi olla tarvetta, koska TakSL 6 § saattaa tulla 
sovellettavaksi. Voidaanko nimittäin katsoa, että 
TakSL 6 §:n puitteissa päädytään aina mielek-
kääseen lopputulemaan siten, ettei TakSL 14 §:n 
suoranaiselle tai analogiselle soveltamiselle kos-
kaan ole tarvetta?

Vaikuttaa siltä, että pelkästään TakSL 6 §:n 
puitteissa ei aina päästä asiallisesti hyväksyttäviin 
lopputuloksiin. Erilaisia käsityksiä saatetaan tosin 
esittää siitä, kuinka vierasvelkapanttaukseen täs-
mällisesti ottaen tulee suhtautua. Erityisesti kon-
sernisuhteita silmällä pitäneen Pulkkisen mukaan 
kyseessä ei ole TakSL 6 §:ssä tarkoitettu lahja 
vakuudenantajalta luotonantajalle silloin, kun 
vakuus annetaan uudesta luotosta. Vastavakuude-
ton panttaus voi kuitenkin olla lahjanluontoinen 
konserniyhtiöiden välisessä relaatiossa, jolloin se 
voi olla peräytettävissä mala fide olleelta luoton-
antajalta TakSL 20 §:n analogian perusteella. Jos 
konserniyhtiö on antanut vastavakuudetta pantin 
toisen konserniyhtiön vanhasta velasta, pantti on 
säännönmukaisesti peräytettävissä TakSL 6 §:n 
mukaisena lahjana vakuudenantajayhtiöltä luo-
tonantajalle.32

Mainitun tulkinnan puitteissa TakSL 14 §:n 
soveltamisella voi olla relevanssia etenkin tilan-
teessa, jossa vakuus on annettu uutta luottoa vas-
taan. Luotonantajahan on voinut toimia hyvässä 
uskossa järjestelyn lahjanluontoisuudesta vakuu-
denantajan ja luotonsaajan välisessä relaatios-
sa siten, ettei peräyttäminen TakSL 6 ja 20 §:n 
nojalla tule kyseeseen. Pulkkinen on lähtenyt sii-

30 Tuomisto Jarmo, Takaisinsaannista, Jyväskylä 2002 s. 320–321, ks. myös esim. HE 102/1990, s. 61, jossa esitetyn mukaan 
TakSL 14 § koskee vain velallisen omasta velastaan antamaa vakuutta. ”Velallisen kolmannen henkilön velasta antaman vakuu-
den peräyttäminen voisi tulla arvioitavaksi lähinnä lahjan peräytymistä koskevien säännösten perusteella.”

31 Ks. myös esim. Sippel Jan – Tiitta Erkki, Velkojien riskinjakosopimukset yritysrahoitusjärjestelyissä, Lakimies 2002 
s. 977, jossa pidetään vierasvelkapanttauksen peräyttämistä TakSL 14 §:n nojalla vähintään vaikeana mutta jossa kuitenkin 
myös problematisoidaan asia puhtaaseen esinevastuuseen viittaamalla. ”Kun kuitenkin pelkkä esinevastuukin on mahdollinen, 
olisi myös ajateltavissa, että TakSL 14 § voisi soveltua vierasvelkapanttauksen peräyttämiseen. Tällöin lainkohtaa tulkittaisiin 
tosin vastoin sanamuotoaan.”

32 Pulkkinen Pekka, Konsernin vakuusjärjestelyistä konkurssioikeudellisen takaisinsaannin kannalta, Lakimies 1993 s. 
1191–1192. Lahja peräytyy TakSL 6.1 §:n mukaan, jos se on täytetty myöhemmin kuin vuosi ennen määräpäivää. Lahja, joka 
on täytetty tätä aikaisemmin mutta myöhemmin kuin kolme vuotta ennen määräpäivää, peräytyy, jos se on annettu velallisen 
läheiselle eikä näytetä, ettei velallinen ollut ylivelkainen eikä lahjan vuoksi tullut ylivelkaiseksi. Jos esimerkiksi emoyhtiön 
tytäryhtiön vanhasta velasta antamaa panttia pidetään lahjana luotonantajalle, myöhemmin kuin vuosi ennen määräpäivää 
annettua panttia ei voitane peräyttää, jos luotonantaja ei ole emoyhtiön läheinen. On vaikea ajatella, että luotonantaja voisi olla 
huonommassa asemassa, mikäli panttia vastaan on annettu uutta luottoa. Tähän tulkintaan on kuitenkin sinänsä mahdollista 
päätyä lähdettäessä siitä, että panttaus voi olla lahjanluontoinen konserniyhtiöiden relaatiossa siten, että se voi olla peräytet-
tävissä mala fide luotonantajalta TakSL 20 §:n analogian perusteella. TakSL 20 §:ssä siis säädetään siitä, että jos omaisuus, 
joka takaisinsaantilain mukaan voidaan vaatia palautettavaksi konkurssipesään, on luovutettu edelleen, voidaan omaisuuden 
palauttamista tai sen arvon korvaamista vastaavasti vaatia luovutuksensaajalta, jos tämä tiesi tai tämän olisi pitänyt tietää 
peräyttämiseen oikeuttavista seikoista. Jos vakuudenantaja ja luotonsaaja ovat läheisiä TakSL 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla, 
saatetaan ajatella, että panttaus on peräytettävissä läheisiä koskevaa pidempää 3 vuoden takaisinsaantiaikaa soveltaen (ks. 
myös Pulkkinen, em. lähde, s. 1190).
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tä, että konserniyhtiöiden tosiasiallisen taloudel-
lisen yhteyden vuoksi TakSL 14 §:n analogiselle 
soveltamiselle saattaa olla perusteita. Analogialle 
ei hänen mukaansa liene sijaa siltä osin, kuin kyse 
on ollut vanhasta velasta annetusta vakuudesta. 
TakSL 14 §:n analogista soveltamista voidaan sen 
sijaan pitää perusteltuna tilanteessa, jossa vakuu-
desta on sovittu viimeistään velan syntyessä mut-
ta jossa julkivarmistusta ei ole toimitettu ilman 
aiheetonta viivytystä.33

Olen samaa mieltä siitä, että TakSL 14 §:ää 
voidaan soveltaa analogisesti tarkoitetussa tilan-
teessa. Analogiaa ei kuitenkaan tarvinne kytkeä 
konserniyhtiöiden tosiasialliseen taloudelliseen 
yhteyteen. Lienee syytä mainita, että ainakin 
tulkinta, jonka mukaan luotonantajaa kohtaan 
voitaisiin uuden velan tilanteessa esittää vaati-
muksia TakSL 6 ja 20 §:n nojalla, on problema-
tisoitavissa. Muun muassa Sippel  ja Tiitta ovat 
pitäneet tulkintaa varsin kyseenalaisena katsoen, 
ettei ainakaan luotonantajan selonottovelvollisuu-
delle voida asettaa kovia vaatimuksia. Luoton-
antajan lienee mahdoton päätellä luotonannosta 
päättäessään, onko pantinantaja saanut välillistä 
etua panttauksesta. ”Toisaalta tarkkojen tietojen 
vaatiminen luotonannossa konsernin sisäisistä 

suhteista, siirtohinnoittelusta ja vastaavista sei-
koista ei välttämättä ole tilanteeseen sopivaa.”34

Ei ole mitenkään mahdoton katsoa, että uut-
ta luottoa antava pantinsaaja voi olla turvassa 
takaisinsaannilta, vaikka pantinsaaja olisi tietoi-
nen lahjanluontoisuudesta vakuudenantajan ja 
luotonsaajan välisessä suhteessa. Lahjanluontoi-
suus taloudellisessa mielessä on varsin tavallista 
ainakin silloin, kun kysymys on yksityishenkilön 
antamasta takauksesta tai vierasvelkapantista.35 
Peräyttämisen mahdollisuus tuntuu suhteettoman 
ankaralta luotonantajan näkökulmasta silloin, kun 
kysymys on tavanomaisesta luototuksesta. Jos 
luotonantajat eivät voi luottaa saamansa vakuu-
den pysyvyyteen, luotto saattaa jäädä antamatta. 
Onko mielekäs tulkita takaisinsaantilakia siten, 
että samalla hankaloitetaan tavanomaista ja ylei-
sesti hyväksyttyä liiketoimintaa?

On suhteellisen helppo perustella tulkintaa, 
jonka mukaan ratkaiseva merkitys ainakin läh-
tökohtaisesti voidaan antaa sille, ettei kysymys 
ole lahjanluontoisesta järjestelystä luotonantajan 
näkökulmasta. Ajatellaan esimerkiksi tilannetta, 
jossa A ehdottaa pankille sitä, että pankki luovut-
taa 100 000 euroa A:lle, joka puolestaan määrää 
seuraavalla tavalla pankin hyväksi: A perustaa 

33 Ks. tarkemmin Pulkkinen, em. lähde, s. 1192–1196.
34 Sippel – Tiitta, em. lähde, s. 980. Oikeuskirjallisuuden vallitsevana käsitystapana on, että luotonantajalla on varsin huo-

mattava takaisinsaaantiriski vierasvelkavakuuden suhteen. Jokelan,  Kartion ja Ojasen mukaan panttioikeus voi tulla peräy-
tettäväksi TakSL 6 §:n nojalla, jos ”pantinantajan ja velallisen välillä ei voida osoittaa järkevää taloudellista yhteyttä” (Jokela 
– Kartio – Ojanen, Maakaari, 2004 s. 635). Tuomisto on pitänyt Pulkkisen esittämiä tulkintoja sinänsä perusteltuina ollen 
kuitenkin sitä mieltä, että ennen ja jälkeen luottosopimuksen tekemistä luvattuja vakuuksia ei liene syytä asettaa varauksetta 
eri asemaan. Myöskään vakuudensaajan vilpittömän mielen suojaamista ei pitäisi kokonaan torjua, vaikka vakuus olisi luvattu 
jälkikäteen (Tuomisto, Takaisinsaannista, 2002 s. 322–323).

35 Vierasvelkapanttauksia tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että myös takausten yhteydessä voi ilmetä vastaavanlaista 
problematiikkaa. Jos vierasvelkapanttaus voi joissain olosuhteissa olla luonteeltaan lahjanluontoinen toimi takaisinsaannin 
kannalta, saman voisi kuvitella pätevän myös takaukseen. Pulkkinen onkin katsonut, että lahjaa koskevan takaisinsaantipe-
rusteen tulee olla käytettävissä myös takausvastuun peräyttämiseen. Hän on sinänsä perustellusti todennut, että vastuun otta-
minen vieraasta velasta ei ole takauksen muodossa sen hyväksyttävämpää kuin panttauksen muodossa (Pulkkinen, Konsernin 
vakuusjärjestelyistä konkurssioikeudellisen takaisinsaannin kannalta, Lakimies 1993 s. 1192).

Lienee selvä, että ainakin takauksen perusteella tehty suoritus voi joissain tapauksissa tulla peräytettäväksi TakSL 6 §:n 
nojalla. Tämä puolestaan johtaa pohtimaan sitä, voiko takauksen saajalla olla tavanomaista velkojan oikeusasemaa esimerkiksi 
tilanteessa, jossa takaaja asetetaan konkurssiin ennen suorituksen tekemistä. Velkojien maksunsaantijärjestystä koskevan lain 
(30.12.1992/1578, VMJL) 6.1 §:n mukaan lahjanlupauslakiin perustuvalla saatavalla on viimeinen etusija-asema. TakSL 6 §:n 
näkökulmasta herää kysymys, onko sääntelyä mielekäs lukea tiukasti sanamuotonsa mukaan. Velkojalta voidaan ehkä katsoa 
puuttuvan VMJL 2 §:n mukaisen tavanomaisen oikeuden suorituksen saamiseen, jos kyse on saatavasta, jonka täyttämiseksi 
ennen konkurssia tehty suoritus olisi ollut peräytettävissä TakSL 6 §:n nojalla.
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pankille oikeuden saada 100 000 euron suoritus 
omistamiensa osakkeiden arvosta, jos pankille ei 
tehdä 100 000 euron suoritusta vuoden kuluessa. 
Tarkoituksena on pankin tietäen se, että A luovut-
taa saamansa varat välittömästi B:lle lahjoitustar-
koituksessa. Pankki ei kuitenkaan edellytä, että 
varat käytetään juuri tällä tavalla. Onko pankin 
näkökulmasta riskinä se, että vakuus tulisi peräy-
tetyksi TakSL 6 ja 20 §:n nojalla?

Vastauksen täytynee olla kielteisen. Oletetaan 
seuraavaksi, että pankki suostuu luovuttamaan 
A:lle 100 000 euroa ainoastaan, jos A sitoutuu 
luovuttamaan saamansa 100 000 euroa vastik-
keetta B:lle. Se, mitä TakSL 6 ja 20 § merkitsevät 
tavanomaisen vierasvelkapanttauksen yhteydes-
sä, riippuu paljolti siitä, kuinka takaisinsaantiin 
suhtaudutaan tarkastellun kaltaisessa tilanteessa. 
Oletetaan, että vakuus ei voisi tulla peräytettä-
väksi lainkohtien nojalla. Tästä voitaisiin johtaa 
seuraavanlainen argumentaatioketju:

(1)  Ratkaisevaa merkitystä ei ole syytä antaa 
sille, tekeekö pankki suorituksen A:lle 
vai B:lle. Takaisinsaanti ei näin ollen tule 
kyseeseen siinäkään tapauksessa, että pank-
ki tekee suorituksen suoraan B:lle.

(2)  Ratkaisevaa merkitystä ei ole syytä antaa 
sille, millaisia sitoumuksia pankille anne-
taan. Takaisinsaanti ei näin ollen tule kysee-
seen, vaikka B sitoutuisi maksuvelvolliseksi 
pankkiin nähden.

Perustelemattomana lähtöoletuksena oli siis se, 
että vakuus ei voisi tulla peräytettäväksi TakSL 
6 ja 20 §:n nojalla tilanteessa, jos pankki tekee 
suorituksensa A:lle. Saattaa olla, että lähtöole-
tus ei pidä paikkaansa. Tällöin lienee selvä, että 
takaisinsaanti voi perustua TakSL 6 ja 20 §:ään 
silloinkin, kun pankki tekee suorituksen suoraan 
B:lle. Kysymykseksi jää se, tuleeko peräyttämi-
nen kyseeseen, jos pankki olisi ollut valmis teke-
mään suorituksen A:lle, joka pankin puolesta oli-
si saanut vapaasti käyttää saamiaan varoja halua-
mallaan tavalla. Ajatellaan vaikkapa tilannetta, 
jossa A ei alun perin kerro pankille, että vakuutta 

vastaan saadut varat aiotaan luovuttaa B:lle. Jär-
jestelystä sopimisen jälkeen A ajattelee yksinker-
taistavansa järjestelyä ja ilmoittaa pankille, että 
pankki voi maksaa 100 000 euroa suoraan B:lle. 
Edellyttääkö takaisinsaannin riskin välttäminen 
sitä, että pankki luovuttaa varat A:lle, joka puo-
lestaan luovuttaa varat edelleen B:lle?

Tuntuu vaikealta ajatella, että pankin tarvitsisi 
pelätä peräyttämistä TakSL  6 ja 20 §:n perus-
teella. Seuraavaksi voidaankin kysyä sitä, mikä 
merkitys on annettava sille, sitoutuuko B maksu-
velvolliseksi pankkiin nähden. Ajatellaan esimer-
kiksi tilannetta, jossa pankki ei ole valmis anta-
maan A:lle 100 000 euroa pelkästään sitä vastaan, 
että A määrää asunto-osakkeista pankin hyväksi. 
Pankki edellyttää sitä, että A tai B sitoutuu mak-
suvelvolliseksi sen tilanteen varalta, että asun-
to-osakkeista ei saadakaan 100 000 euron suo-
ritusta. Järjestely toteutetaan lopulta siten, että 
pankki luovuttaa 100 000 euroa suoraan B:lle, 
joka puolestaan sitoutuu pankin edellyttämällä 
tavalla maksuvelvolliseksi pankkiin nähden.

Pankin kannalta ei siis merkitystä ollut sillä, 
kenelle 100 000 euron suoritus tehdään. Pankki 
olisi yhtä hyvin voinut tehdä suorituksen A:lle, 
joka pankin puolesta olisi vapaasti saanut käyttää 
varoja haluamallaan tavalla. Pankille edullisen 
ratkaisun puolesta puhuu se, että takaisinsaanti 
tuskin olisi voinut tulla kyseeseen, jos pankki oli-
si luovuttanut varat A:lle, joka olisi luovuttanut 
varat edelleen B:lle. Näin lienee asia, vaikka B 
olisi antanut maksusitoumuksen pankille sovit-
tuaan A:n kanssa siitä, että A antaa B:lle pankil-
ta saamansa 100 000 euroa. Toisaalta on mah-
dollista ajatella, että pankin kannalta edullinen 
lopputulos edellyttää nimenomaan sitä, että A:n 
voidaan muodollisjuridisesti jäsentää luovuttavan 
varat B:lle. Tällöin annetaan varsin suuri merki-
tys sille, että B on sitoutunut maksuvelvolliseksi 
pankkiin nähden. Eihän sille, kuka muodollisjuri-
disesti luovuttaa varat B:lle, voitane antaa ratkai-
sevaa merkitys silloin, kun B ei lainkaan sitoudu 
pankkiin nähden.
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6 Lopuksi

Panttaus voidaan käsittää oikeustoimeksi, jolla 
pantinsaajalle perustetaan oikeus määrätyn suori-
tuksen saamiseen panttikohteen arvosta määrät-
tyjen edellytysten täyttyessä. Panttaus tapahtuu 
aina suorituksen vakuudeksi. Useimmissa tapauk-
sissa panttauksen yhteydessä sovitaan siitä, että 
pantiksipanijalla on henkilökohtainen suoritus-
velvollisuus pantinsaajaan nähden. Asiaa voidaan 
tällöin kuvata suorituksen vakuudesta puhumisen 
ohella siten, että panttaus on tapahtunut saatavan 
vakuudeksi. Pantinsaajan oikeus arvon saamiseen 
säännönmukaisesti kytketään velkasuhteen sisäl-
töön siten, että pantinsaajalla on oikeus saada 
panttikohteen arvosta velkaa vastaava suoritus.

Vaikka panttauksessa ei olekaan kysymys 
varallisuusoikeuden luovutuksesta, teoreettises-
ta näkökulmasta panttausta voidaan tarkastella 
vastaavalla tavalla kuin luovutusta. Panttauksel-
la voi olla erilaisia kausoja samoin kuin luovu-
tuksella. Ajatellaan esimerkiksi tilannetta, jossa 
A perustaa B:lle oikeuden saada 10 000 euron 
suoritus purjeveneen arvosta kuukauden kuluttua, 
mikäli A ei kyseisessä ajassa maksa B:lle 10 000 
euroa. Jos kysymys on tavanomaisesta tapaukses-
ta, A määrää kuvatulla tavalla sen vuoksi, että B 
puolestaan maksaa A:lle vaikkapa 10 000 euroa. 
Sinänsä mahdollista on kuitenkin esimerkiksi 
se, että A perustaa B:lle oikeuden 10 000 euron 
suorituksen saamiseen ilman, että A – tai kukaan 
muukaan – saavuttaisi mitään varallisuusarvoista 
hyötyä tällaisesta määräämisestä.

Panttausta koskeva lainsäädäntö on etupäässä 
suunnattu tavanomaisiin tilanteisiin, joissa pantti-
oikeus liittyy pantiksipanijan tai jonkun muun 
henkilötahon maksuvelvollisuuteen. Esimerkiksi 
maakaaren (12.4.1995/540) 17 luvun kiinteistö-
panttia koskevat säännökset on tyystin rakennet-
tu sen varaan, että panttioikeus on luonteeltaan 
liitännäinen oikeus.36 Sääntelyä ei kuitenkaan 
pidä lukea siten, ettei panttioikeutta kiinteistöön 

voitaisi saada velkasuhteen puuttuessa. Esimer-
kiksi Havansin mukaan panttauksen yhteydessä 
voidaan sopia pelkästä kiinteistön esinevastuusta 
niin, ettei kukaan ole missään vaiheessa henki-
lökohtaisessa vastuussa luottosumman takaisin 
maksamisesta. ”Opilliselta kannalta voidaankin 
epäröimättä lausua, että kiinteistöpanttioikeus 
MK:n järjestelmässä (1) ei ole ns. perusluonteel-
taan eikä käsitteellisen välttämättömästi akses-
soorista eli tavalliseen henkilökohtaiseen saamis-
oikeuteen nähden liitännäistä eikä (2) liioin siihen 
nähden toisssijaistakaan eli subsidiaarista.”37

Puhtaan esinevastuun tilanteiden sivuuttami-
nen voi johtaa siihen, ettei tavanomaisia tilantei-
ta säännellä asiallisesta näkökulmasta parhaalla 
mahdollisella tavalla. Puhtaan esinevastuun näkö-
kulmasta voidaan ehkä nimittäin tehdä tärkeitä 
havaintoja, joihin ei ole mahdollisuuksia läh-
dettäessä jäsentymättömästi siitä, että panttaus 
tapahtuu velan vakuudeksi. Panttaus voidaan 
siis käsittää oikeustoimeksi, jolla pantinsaajalle 
perustetaan oikeus määrätyn suorituksen saami-
seen panttikohteen arvosta määrättyjen edellytys-
ten täyttyessä. Panttauksesta on kysymys esimer-
kiksi siitä riippumatta, sitoutuuko joku maksu-
velvolliseksi pantinsaajaan nähden. Suositeltavaa 
olisi, että lainsäädäntöä annettaessa asetettaisiin 
kysymyksiä osapuilleen seuraavalla tavalla:

(1)  Tarkoituksena on tavanomaisessa tapauk-
sessa se, että pantinsaaja tekee rahasuori-
tuksen vastikkeeksi saamastaan. Millainen 
merkitys on järkevä antaa sille, kenelle pan-
tinsaaja luovuttaa varat? 

(2)  Joku saattaa panttausvaiheessa antaa henki-
lökohtaisen maksusitoumuksen pantinsaa-
jalle. Millainen merkitys on tarkoituksen-
mukaista antaa sille, kuka antaa sitoumuk-
sen? Millaista oikeudellista merkitystä tulee 
antaa sille, kuinka panttaus ja sitoumus kyt-
keytyvät toisiinsa?

36 Ks. myös esim. HE 120/1994, s. 110, jossa esitetyn mukaan panttioikeus on todellisen saamisen liitännäinen.
37 Havansi Erkki, Kiinteistöpanttioikeus uuden maakaaren mukaan, Jyväskylä 1996 s. 221.
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(3)  Pantti annetaan toisinaan tilanteessa, jossa 
pantiksipanija tai joku muu on entuudes-
taan velkaa pantinsaajalle. Kuinka tällaisia 
tilanteita on mielekäs kohdella? Millaista 
oikeudellista merkitystä on aihetta antaa sil-
le, onko pantinsaajalla ollut velkojan oikeus 
pantiksipanijaan nähden?

Mainitunlaiset kysymykset saattavat monesti 
jäädä asettamatta sen vuoksi, että lainsäädäntöä 
annettaessa ajatellaan vain tavanomaisia tapauk-
sia. Esimerkiksi takausta ja vierasvelkapanttausta 
koskevan lain esitöissä lähdettiin yksinkertaises-
ti siitä, että panttioikeus on päävelkaan nähden 
samanlainen liitännäinen oikeus kuin takaus.38 
Lakia luettaessa on olennaisen tärkeä tiedostaa 
se, että sääntelyä annettaessa pidettiin silmällä 
vain tavanomaista vierasvelkapanttausta. TakL 
2 §:n mukaan olennaista on siis se, että panttaus 
on annettu toisen henkilön velvoitteen vakuudek-
si. Kyseessä on laissa tarkoitettu panttaus vain, 
jos panttaus vaaditulla tavalla liittyy toisen hen-
kilön maksuvelvollisuuteen.

Siinä, että sääntely muotoillaan tavanomaisiin 
tilanteisiin sopivaksi, ei sinänsä ole moitittavaa. 
Olennaista on, että sääntelyn puitteissa kaikilta 
osin voidaan päätyä mielekkäisiin lopputulemiin 
ilman suhteettoman vaikeita tulkintaongelmia.39 

Puhtaan esinevastuun tilanteita tarkasteltaessa 
on osattava lukea lainsäädäntöä eritellysti, jot-
ta pysyttäisiin vastaamaan siihen, kuinka suuri 
merkitys velkasuhteen olemassaololla on. Esi-
merkiksi OikTL 37 §:ää voidaan tulkita siten, että 
lainkohta soveltuu myös puhtaan esinevastuun 
tilanteisiin. Sääntelyn tarkoitusperät huomioon 
ottaen ei liene mielekäs antaa ratkaisevaa merki-
tystä sille, onko pantiksipanija sitoutunut maksu-
velvolliseksi pantinsaajaan nähden. Samaan lop-
putulokseen päästään toisaalta siten, että OikTL 
37 §:n sanotaan soveltuvan analogisesti.

Sillä, katsotaanko jonkin säännöksen soveltu-
van suoranaisesti vai analogisesti, ei ole merkitys-
tä lopputuloksen kannalta. On paljolti makuasia, 
kuinka lopputulosta halutaan selittää.40 Esimer-
kiksi panttauksen peräyttämistä julkivarmistuk-
sen viivästyksen perusteella voidaan pitää mie-
lekkäänä ratkaisuna, vaikka pantiksipanija ei olisi 
velkaa pantinsaajalle. TakSL 14 § rakentuu kui-
tenkin siinä määrin velan olemassaolon varaan, 
ettei säännöksen suoranaisesta soveltumisesta 
puhuminen tunnu luontevalta ratkaisulta. Jäljelle 
jää se, että peräyttämisen jäsennetään perustuvan 
TakSL 14 §:n analogiseen soveltamiseen.

Janne Kaisto

38 HE 189/1998, s. 75.
39 Lienee syytä korostaa, että edellä on pidetty silmällä lainsäädännössä käytettävää kieltä. Oikeustieteessä ei voida tyy-

tyä oppeihin, joiden puitteissa voidaan selittää ainoastaan tavanomaisia tilanteita. Vaarana on tällöin muun muassa se, että 
menetetään kyky käsitellä vaikeita oikeudellisia tulkintakysymyksiä. Oikeustieteessä on pyrittävä systematisointeihin, joiden 
puitteissa voidaan järkiperäisellä tavalla käsitellä kaikkia mahdollisia eteen tulevia ongelmatilanteita.

40 Ks. myös esim. Makkonen Kaarle, Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia, Vammala 1981 s. 158, jossa kiinnitetään 
huomiota tulkinnan ja analogian rajanvedon vaikeuteen. ”Yhtä vähän kuin voimme auringon spektrissä sanoa, milloin sini-
nen loppuu ja violetti alkaa, yhtä vähän voimme juridisessa ’ratkaisuspektrissä’ sanoa, milloin tulkinta loppuu ja analogia 
alkaa.”




