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Tiivistelmä:  Tutkielman tarkoituksena on tutkia direktiivien implementointia ja oikeusvaiku-
tuksia maksuviivästysdirektiivin 2011/7/EU valossa. Maksuviivästysdirektiivi on luonteeltaan velkojan hyväksi 
pakottava vähimmäisdirektiivi, mutta se on saatettu kansallisesti voimaan käyttämällä huomattavissa määrin 
jo säädettyä tahdonvaltaista kansallista lainsäädäntöä. Tutkielmassa tarkastellaan, mitä vaikutuksia tahdon-
valtaisen lainsäädännön käyttämisellä on laintulkinnassa ja miten kansallinen tahdonvaltainen normisto käyt-
täytyy, kun sitä sovelletaan pakottavien direktiivimääräysten toteuttamiseksi tilanteessa, jossa sääntelyn koh-
teena on alue, jota kansallisesti on totuttu tulkitsemaan direktiivistä poikkeavalla tavalla. 

Aineistona tutkielmassa käytetään kansallista lainvalmisteluaineistoa, säädöksiä ja kansallisten tuomioistuin-
ten vielä lainvoimaa vailla olevia ratkaisuja, joita käytetään osoittamaan niitä tulkinnanvaraisuuksia, joita tah-
donvaltaisen lainsäädännön käyttäminen aiheuttaa. Keskeisen lähdeaineiston muodostaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen ratkaisut ja ratkaisuehdotukset, sekä aihepiiriä käsittelevä oikeuskirjallisuus ja artikkelit. Tut-
kielman metodi on lainopillinen siltä osin kuin tarkastelun kohteena on lain tulkintaan liittyvät seikat. Tutkiel-
malla on tämän lisäksi lainsäädäntötutkimuksellinen näkökulma aiheeseen, jolta osin käytetään lainsäädäntö-
tutkimuksellista tutkimustapaa, jossa tarkastelun viitekehykseksi otetaan hyvän lainsäädännön tavoite, jota 
vastaan käytettyjä lainsäädäntöratkaisuja tarkastellaan. 

Tutkielmassa havaitaan, että kansallinen maksukulttuuri ja velallisen suojan voimakas perinne hankaloittaa 
maksuviivästysdirektiivin säännösten hyväksymistä osaksi kotimaista oikeutta. Maksuviivästysdirektiiviä ei 
lainvoimaa vailla olevaan alempien oikeusasteiden ratkaisukäytäntöön perustuen nähdä sillä tavalla pakotta-
vana, kuin mitä direktiivimääräyksistä ilmenee. Kansallinen tendenssi vaikuttaakin olevan jossain määrin mak-
suviivästysdirektiivivastaista. Koska direktiivimääräysten täytäntöönpanossa on käytetty tahdonvaltaista sään-
telyä, mahdollistaa tämä  varsin joustavan laintulkinnan, jollaista direktiivi ei näyttäisi sallivan. Oikeustila on 
tältä osin epäselvä, kun lainvoimaisia päätöksiä ei vielä ole. 

Tutkielman johtopäätöksinä esitetään, että eurooppaoikeudellisista pakottavista oikeusohjeista johtuu kansal-
lisen oikeuden mukautuminen maksuviivästysdirektiivin pakottaviin määräyksiin. Kansallista tahdonvaltaista 
sääntelyä tulee näin ollen tulkita joko siten, että tulkinnan keinoin tahdonvaltaisuus poistetaan taikka tahdon-
valtainen direktiivin vastainen kansallinen normi katsotaan kohtuuttomaksi ja siten soveltamiskelvottomaksi 
yksittäistapauksessa. Yleistäen tahdonvaltaista lainsäädäntöä voidaan tutkielman havaintojen perusteella 
käyttää myös pakottavien direktiivimääräysten voimaan saattamiseen, mutta tällöin laista olisi löydyttävä sel-
keä määräys, jolla tahdonvaltaisuutta rajoitetaan silloin, kun tahdonvaltaista säännöstä käytetään pakottavan 
direktiivimääräyksen soveltamisalalla. 
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1. Johdanto ja tutkimuskysymykset 

1.1. Tutkimuskysymysten aiheen esittely ja rajaus 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklassa määritellään jäsenvaltioiden velvollisuus 

vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti avustaa unionia ja toisiaan unionin oikeudesta 

johtuvien velvollisuuksien täyttämisessä. Jäsenvaltioiden tulee toteuttaa kaikki yleis- ja 

erityistoimenpiteet, joilla voidaan varmistaa perussopimuksista tai unionin toimielinten 

säädöksistä johtuvien velvoitteiden täyttäminen, sekä pidättäytyä sellaisista toimenpiteistä, jotka 

voisivat vaarantaa unionin tavoitteiden toteutumisen. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 291 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat 

kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset toimenpiteet unionin oikeudellisesti velvoittavien säädösten 

täytäntöön panemiseksi. Koska direktiivit velvoittavat jäsenvaltioita saavutettavaan tavoitteeseen 

nähden jättäen kansallisten viranomaisten valittavaksi muodon ja keinot, ovat ne luonteensa 

vuoksi instrumentteja, joiden täytäntöön panemisessa jäsenvaltioiden myötävaikutus on 

keskeisessä roolissa. 

Direktiivien implementoiminen jäsenvaltioissa on siten sidottu kansalliseen 

lainsäädäntömenettelyyn ja implementointia, sen tapoja ja tehokkuutta voidaan yhtäältä 

analysoida lainsäädäntötutkimuksen avulla ja toisaalta lainopin keinoin. Tämän tutkielman 

tarkoituksena on tarkastella direktiivien implementointia EU- ja kansallisen oikeuden 

näkökulmasta ja sitä, miten implementoimista ohjaavat säännökset heijastuvat oikeusvaikutuksina 

kansallisessa lainkäytössä. Näitä seikkoja tarkastellaan tutkielmassa käyttämällä esimerkkinä 

maksuviivästysdirektiiviä. Tutkielman tarkoituksena on perehtyä varsin yksityiskohtaisesti 

maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanoon ja sen tulkintaan oikeuskäytännössä. Tutkimuksen 

tarkoituksena on osoittaa tiettyjen lakiteknisten valintojen ongelmallisuus käytännön 

lainsoveltamisessa ja näin näyttää se, miksi eurooppaoikeudellisesta suhteellisuusperiaatteesta 

tosiasiallisesti aiheutuu kansallisen liikkumaravan voimakas rajoittuminen EU-säännöksestä 

etääntyvään suuntaan. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.2.2011 antama direktiivi 2011/7/EU kaupallisissa toimissa 

tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta, eli maksuviivästysdirektiivi, on tullut saattaa 

kansallisesti voimaan viimeistään 16.3.2013. Direktiivi on siten ollut voimassa jo kahdeksan 
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vuotta. Direktiivin taustalla on ollut tarve suitsia ja yhdenmukaistaa eri jäsenmaissa voimakkaasti 

vaihtelevaa maksukulttuuria tavalla, joka parantaisi erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 

kilpailuedellytyksiä. Suomessa maksukulttuuri on perinteisesti ollut varsin täsmällistä ja 

maksuaikoja on pääsääntöisesti noudatettu etenkin viranomaisvelallisten osalta. Suomessa 

maksukulttuuriin ei niinkään ole liittynyt yhteiskunnanlaajuista hyväksyvää suhtautumista 

maksujen suorittamisen tarkoitushakuiseen lykkäämiseen maksuvalmiuden parantamiseksi. 

Maksuviivästyksiä on toki aina esiintynyt ja esiintyy vastakin niiden kuuluessa liiketoiminnan 

luonteeseen varsinkin liiketoiminnan ja markkinoiden häiriötilanteissa. 

Maksuviivästysdirektiivi on minimidirektiivi, joka sääntelee kaupallisiin sopimuksiin liittyviä 

velkasuhteita, joissa velkojana on aina elinkeinonharjoittaja ja velallisena joko toinen 

elinkeinonharjoittaja tai jäsenvaltion viranomainen. Maksuviivästysdirektiivi on siten oivallinen 

konkreettinen esimerkki, jonka avulla voidaan tarkastella direktiivien implementoinnin keinoja 

aina valmistelutöiden sanamuotoihin asti, implementoimisessa havaittuja puutteellisuuksia ja 

niiden motiiveja, sekä tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Tutkielmalla on siten myös 

yksityisoikeudellinen, lähinnä velvoiteoikeudellinen näkökulma maksuviivästysdirektiivin 

tulkintaan. 

Maksuviivästysdirektiivillä ja siihen liittyvällä kansallisella lainsäädännöllä on voimakas liityntä 

velvoiteoikeudellisiin kysymyksiin, minkä vuoksi velvoiteoikeudellinen tulokulma 

tutkimuskysymyksiin on keskeisessä roolissa. Velvoiteoikeudellisessa tarkastelussa analysoin 

sitä, miten kansalliset velvoiteoikeudelliset säännökset suhteutuvat direktiivin määräyksiin ja 

millä tavalla maksuviivästysdirektiivillä vaikutetaan vakiintuneisiin kotimaisiin 

velvoiteoikeudellisiin käytäntöihin. 

Koska maksuviivästysdirektiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille, vaikuttavat sen määräykset 

keskeisellä tavalla myös Suomessa harjoitettavaan maksukulttuuriin ja relevanttiin 

oikeuskäytäntöön. Kun kotimainen maksutapa on jo lähtökohtaisesti ollut varsin hyvällä tasolla, 

on julkishallinnon maksutavoissa ja oikeuskäytännössä alemmissa oikeusasteissa ollut 

havaittavissa haluttomuutta hyväksyä joitakin direktiivistä johtuvia, vielä täsmällisempään 

maksutapaan tähtääviä lainsäädäntömääräyksiä. Erityisesti tulkinnanvaraisuutta on esiintynyt 

siinä, voidaanko sopijapuolten välillä nimenomaisella sopimuksella tai konkludenttisesti 

määritellä viivästyskoron maksamisen alkamisajankohta ja maksun oikea-aikaisuuden 
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määrittelevä toimenpide. Lisäksi epäselvyyttä on ollut siitä, kuinka pitkät maksuviivästykset 

oikeuttavat viivästyskoron perimiseen. Kansalliset tuomioistuimet ovat soveltaneet direktiiviä 

toisistaan poikkeavalla tavalla ja direktiivin täsmälliseen maksutapaan tähtäävän tavoitteen 

huomioiminen on otettu ratkaisuissa huomioon vaihtelevasti. 

Nämä seikat herättävät kysymyksen siitä, kuinka tehokkaasti tässä esimerkkinä käytetty direktiivi 

on tosiasiallisesti pantu täytäntöön Suomessa. Direktiivin tulkintaan liittyviä kysymyksiä on 

toistaiseksi käsitelty käräjä- ja hovioikeuksissa sekä markkinaoikeudessa. Korkein oikeus ei vielä 

ole ottanut kantaa maksuviivästysdirektiivin soveltamisalalla oleviin kysymyksiin, mutta on 

kahdessa tällaisessa asiassa antanut valitusluvan ja tällä hetkellä harkitsee ennakkoratkaisun 

pyytämistä Euroopan unionin tuomioistuimelta. Tämä tutkielma on siten ajankohtainen ottaen 

huomioon oikeuskäytännössä vallitsevan epäselvän tilanteen ja maksuviivästysdirektiivin 

implementoinnin tulkinnanvaraisuuden. Tuomioistuinratkaisujen lähempi tarkastelu paljastaa 

vastentahtoisuutta noudattaa maksuviivästysdirektiivistä johtuvia määräyksiä, mikä antaa viitteitä 

siitä, että kysymyksessä voi olla nk. homeward trend -tyyppinen menettely, jossa direktiiviä 

pyritään tulkitsemaan niin, että kansallisen vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen lopputulos 

saavutetaan sen sijaan, että tulkinnalla pyrittäisiin direktiivin tarkoituksen mukaiseen tulkintaan. 

Toisaalta kysymyksiä herää myös siitä, onko nykyinen menettelytapa, jossa käytännössä 

ainoastaan korkeimmat oikeudet pyytävät ennakkoratkaisuja EU-tuomioistuimelta 

oikeusvarmuuden ja prosessitehokkuuden kannalta parhaita. 

Tutkielman painopiste näin ollen on kotimaisen lainsäädäntötyön ja oikeuskäytännön tutkimisessa 

eurooppaoikeudellisesta näkökulmasta. 

1.2. Tutkimuskysymykset ja -menetelmät 

Maksuviivästysdirektiivi on saatettu Suomessa voimaan suurelta osin viittauksin tahdonvaltaiseen 

kansalliseen lainsäädäntöön, jonka on implementointihetkellä katsottu vastaavan direktiivin 

määräyksiä. Tutkimuskysymyksillä pyrin vastaamaan siihen, miksi tahdonvaltaista kansallista 

sääntelyä ei voida käyttää pakottavien direktiivien täytäntöönpanon välineinä ja miksi 

tahdonvaltainen kansallinen sääntely ei toisaalta voi johtaa direktiivin päämäärän vastaiseen 

tulkintaan. Keskeinen kysymys tutkielmassa on myös se, täyttääkö pakottavan direktiivin 
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implementoiminen tahdonvaltaisella kansallisella sääntelyllä vaatimuksen direktiivin 

täsmällisestä implementoimisesta. 

Tutkielmassa on lainsäädäntötutkimuksellinen lähestymiskulma siltä osin, kuin tarkastelun 

kohteena ovat ne ratkaisut, joilla maksuviivästysdirektiivi on pantu täytäntöön. Siltä osin kuin 

tarkastelun kohteena ovat kansallisen lain tulkintaan liittyvät kysymykset, on tutkielma 

oikeusdogmaattinen ja käytettävät menetelmät lainopille tyypillisiä. Tähän tarkasteluun liittyy 

luontevasti de lege ferenda kannanottojen esittäminen, sillä lainsäädäntövalintojen ja 

oikeuskäytännön tarkastelulla voidaan osoittaa direktiivin implementoimisessa olevat 

virheellisyydet ja niiden mahdolliset korjauskeinot.  

Tämän vuoksi tutkielmassa tarkastellaan varsin yksityiskohtaisesti  maksuviivästysdirektiivin 

kansallista implementointia ja pyritään osana lainsäädäntötutkimuksellista näkökulmaa 

tunnistamaan niitä ongelmia, joita täytäntöön panemisessa on ilmennyt kansallisia lakeja 

sovellettaessa. Tarkastelun keskiössä on direktiivin välittömän vaikutuksen ja tulkintavaikutuksen 

tarkastelu tilanteissa, joissa velallinen on joko viranomainen tai toinen yksityinen, sekä direktiivin 

teleologisen tulkinnan merkitys asiassa. 

Tämän tutkielman yhtenä keskeisenä tarkoituksena on tarkastella, mikä vaikutus on 

tahdonvaltaisen kansallisen sääntelyn käyttämisellä velvoittavan minimidirektiivin täytäntöön 

panemisessa ja tulkinnassa. Pyrin yksilöimään direktiivin täytäntöön panemisessa ja lain 

soveltamisessa keskeiset tulkinnanvaraiset kohdat. 

Tässä tutkielmassa direktiivien implementointia ohjaavia säännöksiä ja oikeusperiaatteita ei 

analysoida kovinkaan syvällisesti, vaan lähtökohdaksi otetaan EU-oikeudesta jäsenvaltioille 

johtuva velvollisuus saattaa direktiivit voimaan täsmällisesti ja velvollisuus kansallisen 

lainsäädännön tulkinnan keinoin saavuttaa direktiivin tavoite. Varsinaiset edellä mainitut 

tutkimuskysymykset näin ollen on valittu heijastamaan tätä annettuna pidettyä käsitystä. 

Maksuviivästysdirektiivin ja kansallisen lainsäädännön keskeisiä tulkintaongelmia on esiintynyt 

maksupäivän määräytymisessä, sopimusosapuolten mahdollisuudessa sopia viivästyskoron 

maksuvelvollisuudesta, tahdonvaltaisissa ja pakottavissa maksuajoissa, pyhäpäiväpitenemisen 

vaikutuksessa, vakiokorvauksen maksuvelvollisuudessa ja direktiivin välittömässä sekä 

tulkintavaikutuksessa. Varsinaisten jossain määrin abstraktien tutkimuskysymysten 
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konkretisoimiseksi olen valinnut apukysymyksiä, joiden tarkoituksena on osoittaa tahdonvaltaisen 

lainsäädännön aiheuttamat ongelmakohdat pakottavaa direktiiviä implementoitaessa. Varsinaisia 

tutkimuskysymyksiä pyrin konkretisoimaan seuraavien apukysymysten avulla: 

a. Mikä on maksuviivästysdirektiivin tarkoittama maksupäivä ja millä edellytyksillä siitä 

voidaan kansallisesti sopia toisin? 

b. Miltä ajalta maksuviivästysdirektiivin mukaan on suoritettava viivästyskorkoa ja millä 

edellytyksillä siitä voidaan kansallisesti sopia toisin? 

c. Mikä on maksuviivästysdirektiivin tarkoittama maksuaika ja millä edellytyksillä siitä voidaan 

kansallisesti sopia toisin? 

Varsinaisia tutkimuskysymyksiä tarkastellaan maksuviivästysdirektiivin implementoimiseksi 

käytetyn lainsäädännön valossa ja tässä yksittäistapauksessa käytetystä implementoimistavasta 

pyritään tunnistamaan sellaiset elementit, jotka mahdollisesti oikeuttavat tahdonvaltaisen 

sääntelyn käyttämisen pakottavien direktiivimääräysten täytäntöön panemiseksi ja toisaalta 

pyritään tunnistamaan se, miten tahdonvaltainen lainsäädäntö käyttäytyy, kun sopimuksen 

kohteena on direktiivissä pakottavasti säännelty tilanne.  

1.3. Tutkimusaineisto 

Tutkimuskohteen sanelemana tutkimusaineistona ovat Euroopan unionin perussopimukset, 

maksuviivästysdirektiivi ja siihen liittyvät valmistelu- ja muut asiakirjat, direktiivien tulkintaa 

ohjaavat Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut, kotimainen lainvalmisteluaineisto, 

lainsäädäntö ja oikeustapaukset, sekä aihepiiriä käsittelevä kirjallisuus. 

Koska tämän tutkielman aihe ulottuu varsin syvälle kansallisen lain tulkintaan 

maksuviivästysdirektiivin kontekstissa, on lähdeaineistona käytetty runsaasti kansallista 

lainvalmisteluaineistoa ja oikeuskäytäntöä. Tämä eurooppaoikeudellisesta tutkielmasta poikkeava 

menettely johtuu siitä, että tutkielman tarkoituksena on tarkastella nimenomaan 

maksuviivästysdirektiivin implementoimista ja tulkintaa eurooppaoikeudellisessa viitekehyksessä 

analysoiden kansallisen oikeuskäytännön ja direktiivin päämäärän välistä jännitettä. Toisaalta 

kansallinen lainsäädäntö, jolla EU-oikeudellinen normi on pantu täytäntöön, on näkemykseni 

mukaan EU-normi ja sitä soveltava kansallinen tuomioistuin unionin oikeudenkäytön kansallinen 

toteuttaja. Kysymys ei siten tästä näkökulmasta tarkasteltuna ole kansallisen lain tulkinnasta tai 
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tutkimisesta, vaan pikemminkin EU-oikeuden tutkimisesta suomalaisessa oikeudellisessa 

ympäristössä. 

Kotimaiset oikeustapaukset, joita tutkielmassa käsitellään, ovat käräjä- ja hovioikeuksien sekä 

markkinaoikeuden lainvoimaa vailla olevia tuomioita ja päätöksiä, sillä tutkimuksen kohteena 

olevasta asiasta ei ole vielä korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä. Lainvoimaa vailla olevia 

alempien oikeusasteiden ratkaisuja käsitellään tarkoituksena osoittaa tutkielman keskiössä olevien 

tulkinnanvaraisuuksien konkreettinen käsillä olo, sekä suhteuttaa ratkaisut tutkielmassa 

esitettyihin eurooppaoikeudellisiin laintulkintaperiaatteisiin. Näitä oikeustapauksia ei siis käsitellä 

tulkintaa ohjaavana lähdeaineistona. 

1.4. Tutkielman rakenne 

Tutkielma on rytmitetty siten, että luvussa 2 käsitellään lainsäädäntötutkimusta yleisesti, luvussa 

3 EU-oikeutta yleisesti sekä direktiivejä ja niiden täytäntöönpanoon liittyviä keskeisiä seikkoja. 

Luvussa 4 tarkastellaan maksuviivästysdirektiiviä ja analysoidaan sen johdosta tehtyjä 

lainsäädäntöratkaisuja peilaten niitä luvussa 3 esiteltyihin seikkoihin. Luvussa 5 käsitellään 

direktiivien tulkintaa ja jäsenvaltioiden tuomioistuimien roolia EU-tuomioistuimina, sekä 

tulkintaa ohjaavia EU-oikeuden lähteitä ja periaatteita. Luvussa 6 tarkastellaan kansallisten 

tuomioistuimien maksuviivästysdirektiivin tulkintaa aiempien kappaleiden valossa. Luvussa 7 

koostetaan tutkielman perusteella tehdyt havainnot ja päätelmät tahdonvaltaisen sääntelyn 

käyttämisestä pakottavan direktiivimääräyksen implementointikeinona. 
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2. Lainsäädäntötutkimuksesta ja lainopista 

2.1. Lainsäädäntötutkimuksen tutkimuskohde ja suhde lainoppiin 

Lainsäädäntötutkimus ja oikeusdogmatiikka tutkivat oikeutta eri näkökulmista 

lainsäädäntötutkimuksen keskittyessä lainsäädäntötyön, siihen liittyvän säädösten teknisen 

toteuttamisen ja valittujen sääntelytapojen tutkimiseen, sekä näihin vaikuttavien taustalla olevien 

poliittisten ja  yhteiskunnallisten seikkojen selvittämiseen. Lainsäädäntötutkimuksen keinoin 

selvitetään myös sääntelyn tehokkuutta ja tuloksia. Tutkimus saattaa kohdistua yksittäiseen 

säädökseen tai suureen säädösjoukkoon. Perinteinen lainoppi sen sijaan keskittyy tulkitsemaan ja 

systematisoimaan voimassa olevaa oikeutta, eikä lainopin tutkimusalaan perinteisesti ole kuulunut 

sen tutkiminen, miten ja miksi säädökset on valmisteltu valitulla tavalla, vaikka näillä seikoilla on 

keskeinen merkitys lain tarkoituksen selvittämisessä. Keskeinen syy tälle jaolle on perustunut 

käsitykseen siitä, että lainsäätäminen kuuluu politiikan ja siten politiikan tutkimuksen alaan, eikä 

sitä näin ollen tulisi sotkea lainopin kanssa.1 

Lainopin ja lainsäädäntötutkimuksen tutkimuskohde on yhtenevä muun ohella kummankin 

tieteenalan selvittäessä syytä jonkin säännöksen säätämiselle, joskin näiden tieteenalojen 

tarkoitusperät ja lähestymistavat ovat tässä erilaiset. Lainoppi pyrkii tulkitsemaan oikeusnormia 

muun ohella selvittämällä sen taustalla olevia sääntelyn taustatekijöitä ja tavoitteita teleologisen 

tulkinnan keinoin. Käytännössä lainopin avulla tutkitaan tässä suhteessa lakien esitöitä sekä 

eurooppaoikeuden alalla esimerkiksi implementoitavan direktiivin tarkoitusta ja taustalla olevaa 

EU-oikeudellista teleologiaa. Lainsäädäntötutkimus taas tutkii säädöstä ja sen esitöitä 

selvittääkseen miksi tietty sääntelyvalinta tehtiin ja miksi lainopin keinoin säännöstä tulkitessa 

päädyttiin tai ei päädytty tiettyyn lopputulokseen tai tulkintaan. Säädösten valmistelutyöt ovatkin 

mielenkiintoinen tutkimuskohde siinä mielessä, että niissä yhdistyy lakihankkeen taustalla olevat 

poliittiset taustatekijät ja juridiikka. Käyttäessään lakien esitöitä tulkintaa ohjaavana 

oikeuslähteenä tuo lain tulkitsija tosiasiallisesti sääntelyn taustalla olevan politiikan osaksi 

juridiikkaa.2 Eurooppaoikeudellisessa teleologisessa tulkinnassa keskeisessä roolissa on unionin 

tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen lainsäädännön keinoin. Unionin poliittiset tavoitteet 

 

1 Wintgens 2017, s. 3. 
2 Plug 2017, s. 318. 
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siten varsin pitkälti määrittelevät sitä, miten EU-oikeutta tulkitaan. Voitaneen näin ollen väittää, 

että EU-oikeus on politisoituneempaa, kuin kansallinen kirjoitettuun lainsäädäntöön voimakkaasti 

nojaava laintulkinta siitä huolimatta, että kansallisessa laintulkinnassa esitöillä on oma 

oikeuslähdeasemansa. Sikäli kuin kansallinen laintulkinta nojaa voimakkaammin muuhun kuin 

teleologiseen tulkintaan, muodostuu tästä jännite silloin, kun tulkitaan kansallista EU-oikeuden 

implementoivaa sääntelyä. Tällöin nimittäin kansallista lakia tulkittaessa tulisi noudattaa EU-

oikeudelle tyypillisiä oikeuslähdepainotuksia, eikä niinkään niistä mahdollisesti poikkeavia 

kansallisia menettelytapoja.  

Lainsäädäntötutkimuksen keinoin tutkitaan siis myös sääntelyn vaikutuksia ja näitä tuloksia 

voidaan käyttää sääntelyn parantamiseen. Tällaisen jälkikäteisen arvioinnin tarkoituksena on lain 

elinkaariajattelun mukaan löytää sääntelyn epäkohtia tai sääntelyhäiriöitä, joita voivat olla 

esimerkiksi epäyhtenäisyys lain soveltamisessa, lain noudattamiseen liittyvä tiedon puute ja 

sääntelyn tavoitteiden toteutumatta jääminen. Sääntelyhäiriön käsillä olo on indisio siitä, että 

lainvalmistelu mahdollisesti joudutaan aloittamaan uudelleen, jollei sääntelyhäiriötä voida poistaa 

ohjeistuksen ja koulutuksen keinoin.3 Sääntelyhäiriö johtuu käytännössä siitä, että lainsäätäjä on 

tehnyt virheellisiä valintoja sääntelyn keinoja määritellessään ja nämä ovat johtaneen 

epätoivottuun lopputulokseen. Tällaisia virheellisiä ratkaisuja voivat olla esimerkiksi 

tulkinnanvarainen sääntely tai väärällä tavalla joustavat säännökset.4 Se missä määrin 

koulutuksella ja ohjeistuksella voidaan vaikuttaa riippumattoman tuomioistuimen 

ratkaisukäytäntöön vaikuttaa kuitenkin kyseenalaiselta erityisesti tilanteessa, jossa sääntelyssä on 

rakenteellinen virhe. Tuomioistuimen on kuitenkin sovellettava ratkaisutoiminnassaan lakia 

sellaisena kuin se on, eikä lainsäätäjän jälkikäteiset ohjeistukset saisi vaikuttaa tuomioistuimen 

toimintaan. 

Jotta lainsäädäntötutkimuksen ja lainopin suhdetta voidaan täsmentää teoreettiselta näkökulmalta, 

on hyödyllistä palauttaa mieleen keskeisiä oikeusteoreettisia käsitteitä, jotka määrittelevät lain 

asemaa yhteiskunnassa. Yhteiskuntasopimukseen (social contract) nojautuvan ajattelun mukaan 

lain velvoittavuus perustuu rationaalisten yksilöiden tekemään sopimukseen, jolla yksilöt 

rajoittavat vapauttaan luovuttamalla vapaudesta päättämisen – käytännössä siis lainsäädäntövallan 

 

3 Keinänen & Heikkinen & Rinne 2019, s. 2–3.  
4 Keinänen & Muhonen & Hämäläinen 2013, s. 5. 
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– suvereenille, joka viime kädessä päättää mitä ja miten säädellään. Yksilöiden vapaus määrittyy 

siten tämän sääntelyn perusteella ja vapauden käsitteen sisältö on käytännössä sääntelyn 

vastakohta, eli vapautta voi olla ainoastaan siellä, missä sitä ei ole sääntelyllä rajoitettu. Näin 

tarkasteltuna vapaus ja sen rajoittaminen sääntelyllä on poliittinen, yksilön tahtoon perustuva 

toimenpide.5 

Tällä tavoin suppeasti tarkasteltuna yhteiskuntasopimuksen teoria vaikuttaa jossain määrin 

analogiselta EU-oikeuden syntymisen kanssa, kun unionin oikeutta tarkastellaan siirretyn 

toimivallan näkökulmasta. Tähän päätelmään päätyi myös MacCormick kirjoituksessaan, joskin 

hän katsoi, ettei jäsenvaltioiden suvereniteettia kuitenkaan kokonaisuudessaan ole luovutettu pois, 

vaan ainoastaan osittain tavalla, jolla muodostettiin eräänlainen ylikansallinen valtio. Tähän 

liittyen hän esitti arvelun siitä, voiko demokraattista päätöksentekoa lainkaan esiintyä tilanteessa, 

jossa osa määräysvallasta on siirretty niinkin monimutkaiselle järjestelmälle, kuin Euroopan 

unionille. MacCormick päätteli, että toimivallan siirrosta ja siten itsemääräämisoikeuden 

vähentymisestä huolimatta unionin hallinto on järjestetty niin, että siinä huomioidaan 

demokraattisen päätöksenteon takaavalla tavalla yksilöiden tahto. Demokraattinen päätöksenteko 

ei siten hänen mukaansa ole vaarantunut, vaikka itsemääräämisoikeutta on luovutettu unionille. 

Unionin lainsäädännön haasteita arvioidessaan MacCormick tuo kritiikkinä esille sen, että 

tosiasiallisesti lainsäädäntötyö tapahtuu merkittävässä määrin julkisuuden pinnan alaisena 

viranomaistyönä.6 Toisaalta lienee selvää, ettei kaikkea lainsäädäntötyötä voida resurssisyistä 

tehdä julkisesti ja lainsäädäntöhankkeiden ei-julkinen viranomaisvalmistelu on jossain määrin 

aina välttämätöntä. 

2.2. Lainsäätäjän ja -tulkitsijan välinen suhde 

Keskeinen lainsäätäjän ja sen soveltajan välinen ero liittyy toimenpiteestä vastuussa olevan tahon 

taustalla olevaan asetelmaan. Lakia soveltavat henkilöt ovat tavallisesti virkasuhteessa julkiseen 

valtaan ja lain soveltaminen kuuluu tähän virkatoimeen, jonka asiantuntijoita kyseisten tahojen 

oletetaan olevan. Tuomioistuimissa tapahtuva lain soveltaminen on ainoastaan jäävuoren huippu, 

kun tarkastellaan lain soveltamisen laajuutta esimerkiksi hallintopäätösten lukumäärän mukaan. 

 

5 Wintgens 2017, s. 3–4. 
6 MacCormick 2017, s. 286–287. 
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Tuomareiden toisaalta tulisi olla nimenomaan lain soveltamisen asiantuntijoita, joilla ei tulisi olla 

mitään riippuvuuksia lainsäädännön taustalla oleviin tekijöihin. Sen sijaan lainsäätäjä, sikäli kuin 

tämä ymmärretään nimenomaan poliittisena lain voimaantulosta viime kädessä päättävänä 

organisaationa, on nimenomaan poliittinen instituutio, jonka tekemiin toimenpiteisiin vaikuttavat 

kulloinkin esillä olevat poliittiset agendat ja lainsäätäjän taustalla olevan puoluekoneiston 

tavoitteet. Lainsäätäjällä ei siten ole, eikä voi ollakaan, velvollisuutta toimia puolueettomasti tai 

kantaa ottamatta lakia säädettäessä. Tämän toimenpiteen tarkoituksenahan on nimenomaan 

yksittäisen puolueen tai poliittisen päämäärän saattaminen kansalaisia velvoittavaan muotoon 

tavalla, joka mahdollisesti estää vastakkaisen poliittisen päämäärän voimaan tulon. Lakia 

tulkitsevan tuomarin on laintulkinnassaan pitäydyttävä laissa ja sen tulkinnassa hyväksyttyjen 

menetelmien käytössä ja siten varsin tiukkojen rajojen puitteissa. Lainsäädännön motiivien ja 

taustalla vallitsevan poliittisten tarkoitusperien syvällinen tutkiminen osana laintulkintaa menisi 

näiden hyväksyttyjen tulkintamallien ulkopuolelle ja todennäköisesti politisoisi lain soveltamista 

liikaa.7 Tämä näkemykseni mukaan asettaa rajoja myös sille, kuinka suuressa määrin lakien 

esitöistä ilmeneviä motiiveja voidaan huomioida laintulkinnassa.  

Tuomarin on lain mukaan perusteltava ratkaisunsa ja pysyteltävä itsenäisenä ja puolueettomana 

poliittisista vaikuttimista ja vallan kolmijakoa kunnioittaen lainsäädäntö- ja toimeenpanovallasta 

erillisenä toimijana. Lainsäätäjän sen sijaan on toimessaan kunnioitettava perustuslakia ja yleisesti 

hyväksyttyjä moraalisia normeja, joiden rajoissa hän voi käyttää lakia keinona halutun poliittisen 

lopputuloksen saavuttamiseksi enemmälti ratkaisujaan perustelematta. Tämä lainsäätäjän vapaus 

perustuu mandaattiin, jonka hän on saanut tullessaan demokraattisesti valituksi tehtäväänsä. 

Atienza nostaa kirjoituksessaan esille juridisen ja lainsäädännöllisen argumentoinnin eroina myös 

päätöksenteon henkilökohtaisuuden todetessaan, että laintulkinnallinen päätöksenteko 

tuomioistuimessa tapahtuu tavallisesti yksilön tai varsin pienen ryhmän toimesta tavalla, jossa 

yleensä konsensus on saavutettavissa. Lainsäädännöllinen päätöksenteko sen sijaan on laajan ja 

heterogeenisen ryhmän kompromissin seurauksena saavutettu lopputulos, jossa jokainen 

päätöksentekoon osallistunut taho on kaupankäynnille tyypilliseen tapaan tasapuolisen 

tyytyväinen tai tyytymätön saavutettuun tulokseen.8 

 

7 Atienza 2017, s. 299–300. 
8 Ibid, s. 301. 
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2.3. Lainsäädäntötutkimuksen merkityksen kasvu ja lainsäädäntöteoria 

Lainoppia on totutusti pidetty oikeustieteen kantavana voimana, minkä johdosta lainsäädännön 

tutkiminen on ehkäpä nähty enemmän yhteiskuntatieteellisenä kuin oikeustieteellisenä 

tutkimuskohteena. Se mitä, miten ja miksi jostakin säädetään on nähty lainopin kannalta 

mielenkiinnottomaksi ja enemmänkin politiikan alaan kuuluvaksi. Lainsäädännön määrä on 

kuitenkin eksponentiaalisessa kasvussa, johon osaltaan vaikuttaa varsin merkittävällä tavalla 

Euroopan unionin lainsäädännön kansalliseen oikeuteen kohdistama paine. Lainsäädännön 

määrän lisääntyessä resurssien vähyys luonnollisesti johtaa säädösten laadun heikkenemiseen. 

Wintgens haastaa teoksessaan perinteisen käsityksen siitä, että lainsäädäntö on politiikan tuotos, 

jota poliittiset päämäärät ja valtasuhteet määrittelevät. Hän pyrkii osoittamaan, että lainsäädäntö 

ja sääntely ylipäätään on rationaalista ja johtuu käytännöllisistä syistä. Wintgens perustelee 

lainsäädännön saamaan vähäistä huomiota oikeusteoreettisessa keskustelussa sillä, että aiemmin 

voimissaan olleen voimakkaan legalistisen oikeuskäsityksen valossa lainsäädännölle ja sen 

muodostumistavalle ei ole tarvinnut antaa painoarvoa, vaan se on otettu annettuna. Wintgens 

esittelee legisprudence -käsitteen, jolla hän pyrkii erottamaan lainsäädännön teorian perinteisestä 

oikeustieteestä omaksi tutkimussuuntaukseksi.9 Pidän lainsäädäntötutkimus -termiä jossain 

määrin huonosti sopivana suomenkielisenä vastineena legisprudence -termille, joten käytän tässä 

mielestäni kuvaavampaa lainsäädäntöteoria -suomennosta. 

Lainsäädäntöteoria erottelee lainsäädännön tuotteena lainsäätämisestä prosessina. Lainsäädäntö 

tuotteena on pätevää ja laillista silloin, kun sen on antanut toimivaltainen elin. Normien 

oikeuttaminen tässä kontekstissa sitä vastoin on perustelua, jolla normin pätevyys perustellaan 

järkevämmäksi sääntelytavaksi, kuin sääntelyn toteuttamatta jättäminen ja sääntelyn kohteen 

jääminen oikeussubjektin oman toiminnan varaan. Normin pätevyys ja oikeuttaminen ovat 

lainsäädäntöteorian keskiössä, kun tarkastellaan lainsäädäntöä rationaalisena ilmiönä. Normin 

pätevyys liittyy voimakkaasti legalistiseen ajattelumalliin, jossa laki on pätevä, kun se on annettu 

oikeassa järjestyksessä toimivaltaisen elimen toimesta. Yhteiskuntasopimuksen kontekstissa tämä 

tarkoittaa sitä, että oikeussubjektit luovuttavat suvereenille valtuuden antaa heitä sitovia normeja 

ja tästä valtuutushetkestä lähtien suvereeni voi antaa sellaisenaan päteviä oikeussubjekteja sitovia 

normeja. Wintgens kuvaa tätä suvereenin oikeudella korvata subjektin käsitys vapaudesta 

 

9 Wintgens 2016, s. 1–2. 



 

 

12 

vapauden käsitteellä, eli korvaamalla subjektin oma käsitys vapaudesta suvereenin määrittelemällä 

vapauden käsitteellä. Tässä mallissa suvereeni antaa sellaisenaan päteviä normeja, joita ei 

enemmälti tarvitse oikeuttaa. Toinen tulkinta yhteiskuntasopimuksesta on sellainen, jossa 

oikeussubjekti vaihtaa käsityksensä vapaudesta suvereenin määrittelemään vapauden käsitteeseen, 

mutta vain jos tämä vaihtokauppa on normin antajan perusteltavissa. Pätevää normia ei synny, 

jollei tätä oikeutusta tapahdu. Wintgensin lainsäädäntöteorian käsite perustuu tähän jälkimmäiseen 

malliin.10 

Tarkasteltaessa Euroopan unionin oikeutta suhteessa edellä kuvattuun Wintgensin 

lainsäädäntöteorian malliin havaitaan, että eurooppaoikeudellinen annetun toimivallan periaate 

nojautuu pitkälti juurikin normien rationaalisen syntymisen teoriaan. Eurooppaoikeudelliset 

säännökset eivät nimittäin ole velvoittavia yksinomaan sen vuoksi, että ne on antanut suvereeni 

ylikansallinen elin, jolle jäsenvaltiot ovat luovuttaneet toimivaltaansa. Sen sijaan 

eurooppaoikeudellisten normien velvoittavuus nojautuu keskeisellä tavalla siihen, että sääntely on 

järkevämpää toteuttaa keskitetysti, koska tällöin unioninlaajuisesti saavutetaan kaikkia 

jäsenvaltioita hyödyttävä sääntelyratkaisu paremmin, kuin tilanteessa, jossa jokainen valtio 

sääntelisi kohdetta omatoimisesti. Positiivisoikeudellisesta näkökulmasta taasen EU-

oikeudellisten säännösten tulee ollakseen päteviä perustua perussopimuksesta johtuvaan unionin 

toimivaltaan.11 

Kun taas tarkastellaan kansallista lainsäädäntötyötä, joilla eurooppaoikeudelliset määräykset 

tuodaan osaksi kansallista oikeutta, havaitaan, että kansallisen lainsäätäjän tulisi toimia 

yksinomaan tulkkina, jolla eurooppaoikeudelliset säännökset pannaan kansallisesti 

mahdollisimman tehokkaasti täytäntöön. Normin teoreettista pätevyyttä on vaikea arvioida 

rationaalisuuden näkökulmasta jäsenvaltion kansalaisen ja jäsenvaltion välisessä suhteessa. 

Kysymys pikemminkin on siitä, että jäsenvaltion kansalainen, eikä jäsenvaltio, on luovuttanut 

suvereeniuttaan Euroopan unionille. Jäsenvaltion kansalaisella on siten oikeus odottaa, että 

jäsenvaltio toteuttaa ne unionin määräykset, joiden osalta toimivaltaa on unionille annettu. 

 

10 Wintgens 2016, s. 4. ja 193–195. 
11 Jääskinen 2007, s. 279–280. 
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3. EU-oikeus, direktiivit ja niiden implementointi EU-oikeudessa 

3.1. EU-oikeus oikeusjärjestyksenä 

Muusta kansainvälisestä oikeudesta poiketen EU-oikeus on itsenäistä ja ylikansallista luodessaan 

oikeuksia jäsenvaltioiden yksityisille tahoille. EU-oikeus tässä suhteessa rinnastuu 

ihmisoikeussopimuksiin, joissa valtiot keskinäisin sopimuksin luovat oikeuksia yksilöille itselleen 

velvollisuuksia asettaen. EU-tuomioistuin toi tämän keskeisen seikan esille ensimmäistä kertaa 

van Gend & Loos -tapauksessa, jossa tuomioistuin totesi perustamissopimuksen tavoitteen olleen 

sellaisten yhteismarkkinoiden luominen, joiden toiminta vaikuttaa välittömästi yhteisön 

yksityisiin, eikä pelkästään luo oikeuksia sopimusvaltioiden välille.12 Vuotta myöhemmin EU-

tuomioistuin ensimmäistä kertaa vahvisti Costa v ENEL -tapauksessa perussopimuksiin vielä 

nykyäänkin kirjaamattoman EU-oikeuden etusijan tilanteessa, jossa se ja kansallinen oikeus ovat 

ristiriidassa. Tässäkin yhteydessä tuomioistuin korosti EU-oikeuden eroavaisuuksia muuhun 

kansainväliseen oikeuteen nähden perustelemalla yhteisön merkitystä toimivaltaisena ja 

edustuskelpoisena oikeushenkilönä, jolle jäsenvaltiot ovat omaa suvereenisuuttaan rajoittaen 

siirtäneet oikeuksia, joihin perustuvia normeja sovelletaan jäsenvaltioiden kansalaisiin.13 

Primäärinen EU-oikeus koostuu perussopimuksista liitteineen ja pöytäkirjoineen niihin 

myöhemmin tehtyine muutoksineen, liittymissopimuksista ja Euroopan unionin 

perusoikeuskirjasta. Kirjoitettua nimenomaista primääristä oikeutta täsmentävät EU-oikeuden 

tuomioistuimen oikeuskäytännössä muotoutuneet yleiset oikeusperiaatteet, joilla on keskeinen 

merkitys sekundääristä EU-oikeutta tulkittaessa. Keskeisen sekundäärisen EU-oikeuden 

muodostavat unionin toimivaltaa käyttävien unionin toimielinten hyväksymät SEUT 288 artiklasta 

ilmenevät säädöstyypit, eli käytännössä asetukset, direktiivit sekä päätökset. Näistä valittu 

säädöstyyppi pitkälti määrittelee säädöksellä tavoiteltavan harmonisoinnin tason eli sen, kuinka 

laajalti jos lainkaan jäsenvaltiot voivat EU-säädöksen ohella säilyttää tai säätää samaa sääntelyn 

kohdetta koskevia kansallisia määräyksiä. 14 

 

12 C-26/62 van Gend en Loos (1963) ja Ojanen 2016, s. 37–38. 
13 C-6/64 Costa v ENEL (1964) ja Ojanen 2016, s. 37–38. 
14 Ojanen 2016, s. 39–41. 
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Kirjoitetun EU-oikeuden lisäksi korostuneen tärkeä rooli on Euroopan unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännöllä, joka pitkälti määrittelee EU-oikeuden keskeiset periaatteet, kuten EU-

oikeuden etusijan, välittömän oikeusvaikutuksen, tulkintavaikutuksen sekä jäsenvaltion 

vahingonkorvausvastuun periaatteet. EUT:n oikeuskäytäntö sen itsensä mukaan ei kuitenkaan luo 

oikeutta, vaan ainoastaan tuo säännösten sisältämän oikeuden esille.15 Koska EU-oikeus on 

kuitenkin pitkälti jäsenvaltioita vahvasti velvoittaviin prejudikaatteihin rakentuvaa, on tämä 

toteamus näkemykseni mukaan varsin harhaanjohtava. 

Ankarimmillaan sääntely taasen on aloilla, joilla unionilla on yksinomainen toimivalta ja joilla 

tavoitteena on unioninlaajuinen yhteinen politiikka. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 

jäsenvaltioiden kansallista oikeutta pyritään yhtenäistämään sallimatta jäsenvaltioille kansallista 

liikkumavaraa. Tällöin sääntelymekanismina on tavallisesti SEUT 288 artiklassa määritelty 

asetus, joka pätee yleisesti, on kaikilta osiltaan velvoittava ja sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa 

sovellettava. Luonteestaan johtuen asetus muodostaa sekä sääntelyn vähimmäis- että 

enimmäistason, jota jäsenvaltioissa on noudatettava. Kun asetus itsessään on kansallisessa 

oikeudessa noudatettava säädös, ei jäsenvaltioilla voi ilman nimenomaista velvoitetta olla 

velvollisuutta saati oikeutta säätää sen täytäntöön panemiseksi kansallisia säädöksiä taikka 

säädöksiä, jotka voisivat luoda asetuksesta poikkeavia oikeuksia tai velvollisuuksia jäsenvaltion 

asukkaille16.17 

Erityisesti asetuksien tapauksessa jäsenvaltioiden tuomioistuimien rooli Euroopan unionin 

tuomioistuimina onkin varsin ilmeinen, kun niiden on noudatettava asetuksista ilmeneviä 

määräyksiä kuten kansallista lakia ja ristiriitatilanteessa annettava niille etusija kansalliseen 

oikeuteen nähden. Direktiivien ja muiden erikseen kansallisin toimenpitein täytäntöönpantaviin 

säädöksien kohdalla kansallisten tuomioistuimien tätä asemaa hämärtää se, että EU-oikeutta 

sovelletaan kansallisen lain kautta. 

 

15 Ojanen 2016, s. 48–49. 
16 ’Jäsenvaltion asukkaalla’ tarkoitetaan tässä tutkielmassa kaikkia jäsenvaltion lainkäyttöpiirissä olevia luonnollisia 

tai oikeushenkilöitä. 
17 Raitio & Tuominen 2020, s. 80–81 ja Ojanen 2016, s. 41–42 ja 43–45. 
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3.2. EU-oikeuden implementoiminen valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna 

Ennen EU-jäsenyyttä Suomen valtiosääntöoikeus noudatti varsin voimakkaasti dualismia, jonka 

teorian mukaan kansainväliseen velvoitteeseen sinällään pätevä sitoutuminen ei sellaisenaan luo 

valtionsisäisiä oikeusvaikutuksia, vaan velvoitteen sisältö tulee erikseen saattaa voimaan 

kansallisin säännöksin. Suomessa tosin käytössä on laajalti ollut inkorporointimenetelmään 

perustuva blankettisäännösten laadintatapa, jossa eduskunta hyväksyy kansainvälisen velvoitteen 

ja samanaikaisesti lainsäädäntömenettelyssä velvoitteen sisällön blankettilailla. Menettely 

lähentelee monistista kansainvälisen velvoitteen hyväksymistapaa, jossa siis velvoite hyväksytään 

sellaisenaan valtionsisäisiä oikeusvaikutuksia luovaksi määräykseksi.18 

EU-jäsenyyden myötä unionista johtuvien ylikansallisten velvoitteiden hyväksymismenettely 

Suomessa on siirtynyt voimakkaasti monistiseen suuntaan, kun suurin osa EU-säännöksistä tulee 

sellaisinaan jäsenvaltiota ja sen viranomaisia velvoittavaksi. Erityisen selvää tämä on asetusten 

tapauksessa, jotka eivät pääsääntöisesti edellytä tai salli täytäntöönpanotoimia. Kun unionin 

oikeus sellaisenaan velvoittaa jäsenvaltiota, ei myöskään direktiivien implementoimisessa ole 

kysymys direktiivin voimaan saattamisesta dualistisessa mielessä, joskin referenssimenetelmän 

avulla implementoidut direktiivit muistuttavat täytäntöönpanotavaltaan blankettisäännöksin 

voimaan saatettavaa kansainvälistä velvoitetta.19 Vaikka siis direktiivit vaativat kansallisia 

täytäntöönpanotoimia paitsi perussopimusten velvoittavuuden vuoksi myös tullakseen 

velvoittaviksi yksityisten välillä, ei tätä täytäntöönpanoa voida kutsua direktiivin varsinaiseksi 

voimaan saattamiseksi. Direktiivi nimittäin velvoittaa jäsenvaltiota ja on voimassa ’sellaisenaan’. 

Perustuslain 95 §:n 1 momentin (1112/2011) mukaan kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön 

alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet 

saatetaan voimaan asetuksella. Saman pykälän 3 momentin mukaan laissa kansainvälisen 

velvoitteen voimaansaattamisesta voidaan säätää, että sen voimaantulosta säädetään asetuksella. 

Nämä säännökset määrittelevät pitkälti sen, miten direktiivin lainsäädäntömääräykset käytännössä 

toteutetaan Suomessa. 

 

18 Saraviita 2011, s. 786. 
19 Ibid, s. 786–787. 
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3.3. Direktiivit ja niiden käyttötarkoitus 

Direktiivit säädösmuotona sijoittuvat edellä kappaleessa 3.1 mainittujen ääripäiden varsin laajaan 

välimaastoon, jossa tavoiteltavan harmonisoinnin taso määrittelee direktiivin velvoittavuuden ja 

siten siinä käytetyt mekanismit. Asetuksista poiketen direktiivi ei eräitä jäljempänä käsiteltyjä 

tilanteita lukuun ottamatta tule sellaisenaan jäsenvaltion lainsäädännön osaksi, vaan se vaatii 

kansallisia lainsäädäntötoimenpiteitä luodakseen oikeuksia tai velvollisuuksia jäsenvaltioiden 

asukkaille toisiaan kohtaan.  

SEU 5 artiklan 4 kohdassa määritellään suhteellisuusperiaate, jonka mukaan unionin toiminnan 

sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tästä periaatteesta voidaan johtaa direktiivien käytön ensisijaisuus tilanteissa, 

joissa sääntelyn tavoite ei edellytä sellaisenaan velvoittavan säännöstyypin käyttöä. Direktiivien 

käyttäminen jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen harmonisoinnin välineenä on siten sopiva etenkin 

tilanteissa, joissa olemassa oleva kansallinen sääntely-ympäristö on monimutkainen ja laaja 

olkoonkin, että direktiivejä käytetään enenevässä määrin myös muunlaisen sääntelyn välineinä. 

Direktiivi mahdollistaa kansallisen sääntelyn luonteen ja ominaispiirteiden säilyttämisen siten, että 

EU-oikeuden säätäjän määrittelemien linjausten mukaisten käytännön toimenpiteiden 

täytäntöönpano voidaan suorittaa jäsenvaltiotasolla, jossa kansallisella lainsäätäjällä saattaa olla 

parempi ymmärrys tavoitteen tehokkaimmin saavuttavista menettelytavoista ja vallitsevasta 

kansallisesta oikeuskulttuurista.20 

Direktiivien käyttäminen on luonnollinen jatkumo subsidiariteettiperiaatteelle, jonka mukaan 

unioni toimii ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai 

alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan 

tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa 

paremmin unionin tasolla. Mikäli unionin on aiheellista toimia, on sen toimittava 

suhteellisuusperiaatteen sanelemana siten, että käyttöön otetaan kevyin tavoitteet saavuttava 

menetelmä.21 Tämä toisaalta asettaa jäsenvaltioille korostuneen velvollisuuden huomioida 

nimenomaan direktiivin tavoitteet lainsäädäntötoimessaan ja laintulkinnassaan siten, että nämä 

 

20 Pretchal 2005, s. 3–5. 
21 Ibid. 
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tavoitteet muodostavat takalaudan kansallisessa oikeudessa. Tämä seikka vahvistetaan SEU 4 

artiklan 3 kohdasta ilmenevällä vilpittömän yhteistyön periaatteessa, jonka mukaisesti unioni ja 

jäsenvaltiot kunnioittavat ja avustavat toisiaan perussopimuksista johtuvia tehtäviä täyttäessään, 

mikä myös tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden tulee pidättyä kaikista toimenpiteistä, jotka voisivat 

vaarantaa unionin tavoitteiden toteutumisen. 

Subsidiariteettiperiaate ja erityisesti suhteellisuusperiaate toisin sanoen korostavat jäsenvaltioiden 

velvollisuutta tulkita kansallista lainsäädäntöä EU-oikeusmyönteisesti ja näin ollen kaventavat 

jäsenvaltioiden lainkäytön ja lainsäädäntötyön liikkumavaraa. Kun unionin on valittava lievin 

tavoitteet saavuttava sääntelykeino tarkoittaa tämä toisaalta sitä, ettei jäsenvaltioiden oikeudessa 

voida sallia tavoitteiden saavuttamista millään tavalla vaarantavaa tulkintaa. Jos nimittäin kevein 

tarkoitukseen soveltuva EU-sääntely mahdollistaisi kansallisen, sääntelyn tavoitteen vaarantavan 

tulkinnan, olisi suhteellisuusperiaatteen nojalla valittu sääntelykeino EU-oikeuden näkökulmasta 

epäonnistunut. Sen sijaan olisi tullut valita kansallista autonomiaa enemmän rajoittava 

säännöstyyppi. Kansallisessa lainsäädännössä tulisi siten direktiiviä implementoitaessa valita 

sääntelymekanismi, joka ei lain tulkintavaiheessa anna sen soveltajalle liikkumavaraa direktiivin 

määräyksistä. Lainsäädäntötutkimuksellisesta näkökulmasta tarkasteltuna tämä seikka on 

mielenkiintoinen sikäli, että subsidiariteettiperiaatetta, suhteellisuusperiaatetta ja EU-säännöksen 

teleologista tarkastelua harvemmin käsitellään kansallisten lakien esitöissä. Direktiivit 

implementoivassa kansallisessa lainsäädännössä ja sen velvoittavuudessa tulisi kuitenkin 

keskeisellä tavalla huomioida paitsi direktiivin sanamuoto, myös sen tarkoitus ja tavoite sekä se, 

että säädösmuoto on valittu nimenomaan siksi, että se on lievin ja vähiten kansallista 

suvereenisuutta rajoittava tapa. Tämän tutkielman esimerkkinä toimivan 

maksuviivästysdirektiivin osalta direktiivin tarkoitusta on implementointilakien esitöissä käsitelty 

yhdellä virkkeellä tavalla, jossa painoarvoa asetetaan yksinomaan direktiivin abstraktille 

lopputulokselle: 

1.2 Direktiivin tavoite ja soveltamisala 

Direktiivin 1 artiklan mukaan direktiivin tavoitteena on kaupallisissa toimissa tapahtuvien 

maksuviivästysten torjuminen, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 

ja edistää yritysten kilpailukykyä. – – 22 

 

22 HE 57/2012 vp, s. 5. 
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Direktiivi sääntelyinstrumenttina on monipuolinen ja sitä voidaan käyttää erilaisissa 

harmonisoinnin muodoissa nimenomaan suhteellisuusperiaate huomioiden. Lähimpänä 

sellaisenaan sovellettavaa asetusta on täysharmonisoiva eli maksimidirektiivi, jossa 

yhdenmukaistamisen aste tai laajuus määritellään tyhjentävästi direktiivissä. Jäsenvaltiot eivät 

tällaisessa tilanteessa saa kansallisessa oikeudessa sallia direktiivistä kumpaankaan suuntaan 

poikkeavia määräyksiä, vaan direktiivi on samalla sääntelyn ala- että ylärajan sanelema 

lainsäädäntömääräys. Tendenssi on täysharmonisoivien direktiivien suuntaan, mikä osittain 

selittyy sillä, että jäsenvaltioiden vähäinen liikkumavara helpottaa komission valvontatyötä 

jäsenvaltioiden EU-säädösten täytäntöönpanon seurannassa.23 Voitaneen sanoa, että 

maksimidirektiivi eroaa asetuksesta keskeisesti vain siinä, että direktiivi edellyttää kansallisia 

lainsäädäntötoimenpiteitä tullakseen velvoittavaksi osaksi kansallista oikeutta siinä, missä asetus 

ei tällaista menettelyä salli tai edellytä. 

Keveimmillään direktiivi on osittaisen tai valinnaisen harmonisoinnin tilanteissa, joissa direktiivi 

sisältää yhdenmukaistavaa sääntelyä ainoastaan joistain yksittäisistä seikoista tai joissa 

yhdenmukaistaminen on jäsenvaltioiden harkinnan varassa.24 

Tämän tutkielman kannalta mielenkiintoisimman sääntelytavan muodostavat 

vähimmäisharmonisoivat, eli minimidirektiivit, jotka määrittelevät jäsenvaltioille 

vähimmäistason, joka kansallisella lainsäädännöllä on saavutettava, mutta jonka jäsenvaltiot 

voivat sääntelyn kohteen osalta toteuttaa direktiivin edellytyksistä poikkeavalla tavalla.25 

Minimidirektiivin tavoite on siten määritelty vain jonkin sääntelyn ulottuvuuden tietyn suunnan 

suhteen, eikä sillä vastaavasti ole tavoitetta kysymyksessä olevan ulottuvuuden vastakkaisessa 

suunnassa. Tämän tutkielman esimerkkinä toimivan maksuviivästysdirektiivin osalta käsiteltävä 

sääntelyn ulottuvuus on velkojan versus velallisen oikeuksien turvaaminen, eikä direktiivissä 

lainkaan oteta kantaa velallisen suojaan. Tässä ulottuvuudessa vähimmäistaso on määritelty 

velkojan hyväksi turvattavien seikkojen suunnassa, eli jäsenvaltiot voivat kansallisessa oikeudessa 

säilyttää tai säätää määräyksiä, jotka antavat velkojalle direktiiviä paremman turvan. Velkojalle 

kansallisessa oikeudessa annettujen etuisuuksien ylärajaa ei sen sijaan ole määritelty tämän 

 

23 Ojanen 2016, s. 41–43. 
24 Ibid, s. 41–42. 
25 Ibid, s. 41–42 ja 45–46. 
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direktiivin kontekstissa, eikä direktiiviin voida näin ollen vedota näiden etuisuuksien 

kohtuullisuuden arvioimiseksi. Direktiivi sen sijaan määrittelee sen etuisuuksien tason, joka 

kansallisella sääntelyllä on vähintään velkojille turvattava. 

Vähimmäisharmonisoiva direktiivi siten johtaa tai sen ainakin tulisi johtaa kansalliseen 

lainsäädäntöön vietynä vähimmäisvaatimuksen sisältävään indispositiiviseen säännökseen, jonka 

lisäksi samaa sääntelyn kohdetta voi koskea kansallisesti määritelty dispositiivinen komponentti. 

Näistä edelliseen voidaan vedota kansallisessa tuomioistuimessa myös EU-säännöksen 

aiheuttaman tulkintavaikutuksen keinoin, mutta jälkimmäiseen ei sen jäädessä vaille direktiivistä 

johtuvaa tukea. 

3.4. Direktiivien täytäntöönpanon keskeiset seikat 

SEUT 288 artiklan 3 kohdan mukaan direktiivi velvoittaa saavutettavaan tulokseen nähden 

jokaista jäsenvaltiota, jolle se on osoitettu, mutta jättää kansallisten viranomaisten valittavaksi 

muodon ja keinot. Kuten asetukset myös direktiivit ovat siis oikeudellisesti sitovia, joskin niiden 

välitön sitovuus ulottuu viitatun artiklan sanamuodon mukaisesti ainoastaan jäsenvaltioihin ja 

niiden viranomaisiin, joille on asetettu velvollisuus toteuttaa direktiivin tavoitteet kansallisin 

lainsäädäntötoimenpitein.26 

Euroopan unionin säädöksen täytäntöönpanolla tarkoitetaan sitä menettelyä, jolla varmistetaan 

unionin oikeuden tehokas toteutuminen. Tämä menettely pitää sisällään sen varmistamisen, että 

unionin säädös implementoidaan oikeasisältöisesti ja kaikilta osin riittävän täsmällisesti ja 

selkeästi. Tähän liittyy myös vaatimus varmistua siitä, ettei kansalliseen lakiin jää tai muodostu 

ristiriitaisuuksia kansallisen ja unionin määräysten välille.27 

Tämän tutkielman kannalta oleellinen täytäntöönpanoon liittyvä tilanne on se, jossa jäsenvaltio 

katsoo voimassa olevan kansallisen lainsäädännön jo täyttävän direktiivin vaatimukset, jolloin 

erillisiä implementointitoimenpiteitä ei olisi tarpeen tehdä. Tällaisessa tilanteessa on huomioitava 

kansalliset valtiosääntö- ja hallinto-oikeudelliset periaatteet, joiden tulee konkreettisesti  taata 

direktiivin täydellinen soveltaminen siten, että direktiivin oikeuksiin voidaan vedota kansallisessa 

 

26 Ojanen 2016, s. 45. 
27 Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 37/2013, s. 183. 
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tuomioistuimessa riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Toisin sanoen olemassa olevilla 

direktiivin tarkoituksen täyttävillä normeilla on oltava samanlainen asema, kuin nimenomaisilla 

implementointisäännöksillä.28 

Tämän tutkielman ja esimerkkinä käytetyn maksuviivästysdirektiivin tapauksessa 

mielenkiintoinen arvioinnin kohde on se, miten kansallisen oikeuden säännöksen tulkinnan on 

muututtava sen jälkeen, kun säännöksen katsotaan sinällään vastaavan direktiivin tavoitetta, mutta 

aikaisemman kansallisen tulkintakäytännön olevan tosiasiallisesti direktiivin vastaista. 

Koska direktiivit velvoittavat vain jäsenvaltioita ja vasta välillisesti tätä kautta yksityisiä, 

jäsenvaltioiden asukkaat eivät voi suoraan vedota direktiivin määräyksiin toista jäsenvaltion 

yksityistä asukasta vastaan. Direktiivien osalta yksityisille EU-oikeudesta johtuvat oikeudet ja 

velvollisuudet materialisoituvat paitsi niiden johdosta säädettyjen kansallisten säännösten 

välityksellä, myös jäljempänä käsiteltävän vertikaalisen vaikutuksen muodossa.29 

Unionin tuomioistuin on lukuisissa ratkaisuissaan linjannut sitä, miten direktiivit velvoittavat 

jäsenvaltioita ja niiden viranomaisia. Asiassa komissio vs. Irlanti tuomioistuin on todennut, että 

vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kunkin jäsenvaltion on pantava direktiivit täytäntöön 

tavalla, joka vastaa täysin yhteisön lainsäätäjän asettamaa oikeudellisten tilanteiden selvyyden ja 

varmuuden vaatimusta jäsenvaltioissa toimivien henkilöiden etujen mukaisesti. Tämän vuoksi 

direktiivin säännökset on toteutettava kiistattoman pakottavasti ja riittävän yksilöidysti, 

täsmällisesti ja selvästi.30 Von Colson -tapauksessa tuomioistuin on lausunut nykyisen SEUT 288 

artiklan 3 kohdan määräyksestä todeten: 

Vaikka tämä määräys jättää jäsenvaltioille vapauden valita tavat ja keinot direktiivin 

täytäntöönpanon varmistamiseksi, vapauteen sisältyy kuitenkin jokaista jäsenvaltiota, jolle 

direktiivi on osoitettu, koskeva velvoite toteuttaa osana kansallista oikeusjärjestystä ja 

direktiivissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti kaikki direktiivin täyden vaikutuksen 

varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet.31 

 

28 Raitio & Tuominen (2020), s. 81–82. 
29 Craig 2009, s. 357. 
30 C-354/99 komissio v Irlanti (2001), kohta 27 ja siinä viitatut. 
31 C-14/83 von Colson (1984), kohta 15. 
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Direktiivien tavoitteen saavuttamiseen liittyy jäsenvaltioiden autonomia valita täytäntöönpanon 

keinot ja direktiivi voidaankin panna täytäntöön kansallisen lain ohella valtioneuvoston tai 

ministeriöiden asetuksilla taikka yleissitovin työehtosopimuksin, kuten Suomessa on toimittu.32 

Edellytyksenä on edellä mainittujen vaatimusten täyttyminen, jotka näkemykseni mukaan 

korostuvat silloin, kun implementoimiskeino on muu kuin eduskuntalaki. Lakia alemman tasoisia 

säädöksiä tässä suhteessa nimittäin rasittaa kansallinen säädöshierarkia, jolloin mahdollinen 

ylemmän tasoisen säädöksen ristiriitainen määräys saattaa perustuslain 106 ja 107 §:n johdosta 

johtaa alemman tasoisen implementointisäännöksen väistymiseen sekä tuomioistuimessa ja myös 

viranomaistoiminnassa. Vaarana on siten implementoinnin toteutumatta jääminen. Erityisesti 

viranomaistoiminnassa ongelma voi materialisoitua, kun perustuslain 107 §:n säännös kieltää lain 

kanssa ristiriidassa olevan alemmanasteisen määräyksen soveltamisen sanamuodon mukaan 

riippumatta siitä, onko alempi määräys direktiivin mukainen. Direktiivien tulkintavaikutus joka 

tapauksessa korostuu erityisellä tavalla silloin, kun vaarana on alemmantasoisen 

implementointisäännöksen väistyminen, mikä voi tosiasiallisessa lainsoveltamistilanteessa olla 

haasteellista. Lainsäädäntötutkimuksellisesta näkökulmasta tarkasteltuna direktiivin tämän 

kaltaisessa täytäntöönpanossa korostuukin koko asiaan vaikuttavan säädöskokonaisuuden 

täsmällinen arviointi valintoja tehtäessä. 

Vaikka direktiivien velvoitteita toteutettaessa jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus itse valita ne 

keinot, joilla direktiivin tulos saavutetaan, ei tämä vapaus kuitenkaan ole rajoittamaton. Unionin 

tuomioistuin on mm. komission Alankomaita vastaan ajamassa kanteessa katsonut, että direktiivit 

tulee panna täytäntöön siten, että sekä edellytetty lainsäädännöllinen tavoite, että sen käytännön 

soveltaminen saavutetaan.33 Emmott -tapauksessa tuomioistuin on lausunut, että jäsenvaltioilla on 

velvollisuus varmistaa, että direktiivi on kokonaisuudessaan riittävän selkeästi ja täsmällisesti 

täytäntöönpantu,34 Direktiivien täytäntöönpanovelvoite koskee siten varsin yksityiskohtaisesti 

kaikkia direktiivissä mainittuja velvoittavia säännöksiä.35 EUT on Enka -tapauksessa katsonut, että 

tietyissä tapauksissa direktiivi on implementoitava ehdottoman yhdenmukaisella tavalla kaikissa 

 

32 Ojanen 2016, s. 45. 
33 C-339/87 komissio v Alankomaat (1990), kohta 28 
34 C-208/90 Emmott (1990), kohta 19. 
35 Maunu 2005, s. 152–153 ja Maunu 1993. 
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jäsenvaltioissa,36 jolloin luonnollisesti jäsenvaltioiden liikkumavaraa ei ole. Tämä ei kuitenkaan 

poista direktiivin implementoinnin tarpeellisuutta.37 

Direktiivin tuloksen käsite, joka jäsenvaltioiden tulee toimenpiteillään saavuttaa, tulee siten 

tulkintani mukaan ymmärtää koostuvan direktiivin osatavoitteista, joista jokainen osatavoite on 

erikseen saavutettava. Mitä yksityiskohtaisempia direktiivien määräykset ovat, sitä enemmän 

saavutettavia osatavoitteita direktiivi sisältää. Yhtenä ääripäänä voisi olla teknisluontoinen 

direktiivi, jonka määräykset on käytännössä sellaisenaan siirrettävä kansalliseen lainsäädäntöön, 

jotta vältettäisiin direktiivin sisällön muuttuminen implementointivaiheessa. Toisessa ääripäässä 

taasen voisi olla säädös, joka sisältää etupäässä abstrakteja määräyksiä. 

Täytäntöönpanon tarkkuuden on katsottu korostuvan tilanteissa, joissa direktiivi luo oikeuksia 

kolmansille, eli tavallisimmin jäsenvaltioissa asuville yksityisille henkilöille, yrityksille ja muille 

yhteisöille. Tähän velvoitteeseen kuuluu keskeisellä tavalla sääntelyn edunsaajien tietoisuus 

heidän oikeuksistaan ja toisaalta viranomaisten kyvykkyys noudattaa direktiivin määräyksiä 

oikealla tavalla, mihin vaikuttaa lainsäädännön selkeys.38 

Käytännössä direktiivien jäsenvaltioille antama liikkumavara on siten näennäistä, kun direktiivin 

tavoite tai tarkoitus tulee kuitenkin saavuttaa riittävän yksiselitteisesti, velvoittavasti ja vielä niin, 

että sääntely on sen kohteiden selvässä tietoisuudessa. Lisäksi kun otetaan huomioon se edellä 

todettu seikka, että direktiivin tarkoitusta ei voida ymmärtää ainoastaan abstraktina 

lopputuloksena, ei direktiivejä voida kansallisesti implementoida yksinomaan tämä lopputulos 

mielessä. Sen sijaan jokainen direktiivimääräys tulee panna kansallisesti täytäntöön siitä 

huolimatta, että lopputulos voitaisiin saavuttaa myös toisenlaisella säädösratkaisulla. 

Tehokkuusperiaatteesta johtuu jäsenvaltioille vaatimus implementoida direktiivit tehokkaasti ja 

täysimääräisesti sekä velvollisuus pidättyä direktiivin tehokkaan toteutumisen vaarantavista 

toimenpiteistä.39 Tämä huomioiden tulee epäonnistumisen indisioksi katsoa myös lainvoimaa 

vaillakin oleva sellainen oikeus- tai viranomaiskäytäntö taikka lainsäädäntö, joka on tai joka 

riittävän voimakkaasti vaikuttaa direktiivin vastaiselta. Tehokkuusperiaatteen mukainen 

 

36 C-38/77 Enka (1977), kohdat 11–13. 
37 Hartley 2014, s. 223. 
38 Maunu 2005, s. 153–154. 
39 Raitio & Tuominen 2020, s. 195, Ojanen 2016, s. 46 ja C-41/74 van Duyn (1974). 
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implementointi ei nimittäin voi tulla kysymykseen tilanteessa, jossa direktiivin määräykset on 

implementoitu niin tulkinnanvaraisesti, etteivät jäsenvaltioiden viranomaiset ja tuomioistuimet 

kykene soveltamaan niitä helposti ja saavuttamaan direktiivin tavoitteita vaikeuksitta. 

Lainsäädäntötutkimuksen kannalta tarkasteltuna implementointi ja sen yhteydessä tehdyt 

säännösvalinnat eivät ole tehokkaita ja siten onnistuneita, vaikka direktiivin vastaiset 

viranomaisratkaisut ja menettelyt myöhemmässä valitusprosessissa oikaistaisiin, jos tällaiset 

epäselvyyttä aiheuttaneet lainsäädäntöratkaisut oltaisiin voitu välttää tekemällä muun laisia 

ratkaisuja jo säännöksiä laadittaessa. 

Korkeimpien oikeuksien oikeuskäytännön myötä tuleva direktiivien prejudikaattivetoinen 

täytäntöönpano on kyseenalaista myös määräaikanäkökulmasta. Kun direktiivi velvoittaa 

jäsenvaltiota implementoida direktiivin määräykset tiettyyn ajanhetkeen mennessä, ei voitane 

katsoa jäsenvaltion noudattaneen tätä määräaikaa, jos direktiivin tosiasiallinen täytäntöönpano 

edellyttää useiden vuosien oikeuskäytännön muodostumista. Tätä seikkaa ei muuta se, että 

direktiivi on nimellisesti implementoitu julkaisemalla epäselvät ja tulkinnanvaraiset 

täytäntöönpanosäännökset, jos viranomaiset ja tuomioistuimet eivät kykene soveltamaan tätä 

oikeutta direktiivin mukaisesti. Jos direktiivin tosiasiallinen vaikutus saavutetaan vasta 

korkeimpien oikeuksien oikeuskäytännön avulla, voitaneen väittää, ettei direktiivi ennen tätä ole 

tosiasiallisesti ollut voimassa niin, että jäsenvaltioiden asukkaat olisivat siihen voineet tehokkaasti 

vedota.  Oikeuskäytännöstä johtuvaan direktiivien tosiasialliseen täytäntöönpanoon ja tämän 

menettelyn kestoon liittyy myös jäsenvaltioiden tuomioistuinten oikeus, velvollisuus ja 

tosiasiallinen käytäntö pyytää Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisua asiasta. Tätä 

näkökulmaa asiasta tarkastellaan jäljempänä. 

Tämän tutkielman kannalta ei niinkään ole mielenkiintoista tarkastella sitä, miten direktiivi 

vaikuttaa kansallisen lainsäädännön välityksellä jäsenvaltion asukkaan asemaan tilanteessa, jossa 

direktiivin lainsäädäntömääräykset on onnistuneesti implementoitu kansallisessa oikeudessa. 

Tällöin tarkastelu nimittäin supistuisi pelkästään kansallisen oikeuden tutkimiseksi. 

Mielenkiintoista sen sijaan on tarkastella tilanteita, joissa tässä on epäonnistuttu. 

Indisio epäonnistuneesta implementoimisesta on tilanne, jossa kansallisessa lainsäädännössä on 

säilytetty tai säädetty direktiivin kanssa selvästi ristiriitaisia säännöksiä, 
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implementointisäännökset eivät täysimääräisesti toteuta direktiivin tavoitteita tai lainsäädännöstä 

kokonaan puuttuu direktiivin määräyksen implementoiva säännös.40 

3.5. Direktiivien implementoimisen mekanismit 

Suomessa keskeiset direktiivien implementoimismekanismit ovat viittausmenetelmä, 

inkorporaatio, transkriptio ja transformaatio. Näiden menetelmien ominaisuudet kansallisen 

liikkumavaran, direktiivin tulkinnan ja kansallisen lainlaadinnan periaatteiden osalta ovat 

keskenään erilaiset. Viittausmenetelmää käytettäessä EU-säännös tai -säädös implementoidaan 

viittaamalla kansallisessa laissa täytäntöönpantavaan eurooppaoikeudelliseen määräykseen 

toteamalla, että tietyissä asioissa on sovellettava tätä EU-säädöstä tai sen osaa. Tämä menetelmä 

tuo implementoitavan määräyksen tehokkaasti kansallisen oikeuden piiriin, koska tällöin direktiivi 

sanamuotoaan myöten tulee osaksi kansallista oikeutta vieläpä siten, että säännöksen 

unionilähtöinen alkuperä on ilmeinen. Toisaalta tällöin jätetään käyttämättä direktiivin 

mahdollisesti sallima kansallinen liikkumavara. Inkorporaatiomenetelmässä kansallisesti 

säädetään substanssin osalta blankolaki, jossa yksinomaan todetaan, että EU-säädöksen 

määräykset ovat Suomessa lakina voimassa. Transkriptio- eli toistamismenetelmässä EU-

säännöksen määräys tai sen osa siirretään sellaisenaan kansalliseen säädökseen.41 Näistä erityisesti 

ensimmäiset kaksi implementoimismenetelmää eivät käytännössä lainkaan huomioi kansallista 

lainlaadinta tai -kirjoitustapaa. 

Direktiivien täytäntöönpano transformaatio- eli muuntamismenetelmällä on keskeisin kotimainen 

implementointitapa, joka mahdollistaa parhaiten direktiivien kansallisen liikkumavaran 

hyödyntämisen sekä kansallisen sääntelytekniikan, lainlaadinnan ja -kirjoittamisen. Tätä 

menetelmää käytettäessä kotimaisia säännöksiä muutetaan tai ne luodaan vastaamaan 

asiasisällöltään direktiivin määräyksiä. Menetelmään kuitenkin varjopuolena liittyy 

epävarmuustekijöitä sen suhteen, saadaanko kansallisilla säännösmuotoiluilla välitettyä 

kansalliseen lakiin direktiivin kaikki osatavoitteet EU-oikeudessa tarkoitetulla tavalla. Ojanen 

myös katsoo edellisiä implementointitapoja arvostellessaan, että transformaatiomenetelmän 

voidaan katsoa vastaavan parhaiten SEUT 288 artiklan 3 kohdan määräystä siitä, että 

 

40 Leczykiewicz 2013, s. 484. 
41 Ojanen 2016, s. 235–236.  
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jäsenvaltioiden harkintaan jätetään direktiivin täytäntöönpanon keinot.42 Tämä päätelmä ontuu 

näkemykseni mukaan siksi, että vapaus valita direktiivin implementoinnin keinot sisältää 

vapauden päättää niiden täytäntöönpanosta myös muita menetelmiä kuin transformaatiota 

käyttäen. Maksuviivästysdirektiivin osalta sen määräykset lisäksi ovat jäljempänä kuvatulla 

tavalla niin yksiselitteisiä ja selkeitä, ettei voida tässä suhteessa katsoa komission tarkoittaneen, 

etteikö niitä voitaisi sellaisenaan sisällyttää osaksi kansallista lakia. Ojasen näkemys siitä, ettei 

direktiivejä ole tarkoitettu implementoitavaksi sellaisenaan on näkemykseni mukaan 

yksinkertaistava, sillä direktiivin yksityiskohtaisuus pitkälti määrittelee sen, voidaanko direktiivi 

ylipäätään toimeenpanna transformaation keinoin. Näkemys sitä vastoin on asianmukainen 

sellaisen direktiivin osalta, jonka määräykset ovat avoimia, jossain määrin epäselviä tai 

tulkinnanvaraisia, jolloin kansalliselle lainsäätäjälle jää vastuu tulkita implementointivaiheessa 

direktiivin tarkoitus se yksityiskohtaisemmin kansalliseen lakiin siirtäen. 

Tämän tutkielman kannalta keskeistä on nimenomaisesti tunnistaa ne maksuviivästysdirektiivin 

täytäntöönpanon yhteydessä transformaatiomenetelmän käytön vuoksi realisoituneet 

vaaranpaikat, joihin Ojanenkin teoksessaan viittaa. Näiden seikkojen paikantaminen osoittaa, että 

direktiivin transformaatiovetoisen implementoimisen kontraindikaatio on direktiivin 

yksityiskohtaisuus ja pakottavuuden aste. 

Eräänlainen implementoimistapa on myös se edellä mainittu tilanne, jossa kansallista 

lainsäädäntöä lainkaan muuteta, vaan sen todetaan olevan sellaisenaan direktiivin mukainen. 

Tällöin on kuitenkin varmistuttava siitä, että olemassa olevaa lakia tosiasiallisesti sovelletaan 

direktiivin mukaisesti. Tämä saattaa olla ongelmallista silloin, kun kirjoitettu laki sinällään vastaa 

direktiivin tarkoitusta, mutta sen soveltamiskäytäntö ei. EUT:n tuomioistuin on komissio v Saksa 

-tapauksessa täsmentänyt direktiivin tämän kaltaista implementointia koskevia edellytyksiä 

toteamalla: 

Mainitusta artiklasta ilmenee, että direktiivin saattaminen osaksi kansallista oikeusjärjestystä 

ei välttämättä edellytä lainsäädäntötoimia jokaisessa jäsenvaltiossa. Erityisesti 

valtiosääntöoikeuden tai hallinto-oikeuden yleisten periaatteiden olemassaolo voi tehdä 

tarpeettomaksi direktiivin täytäntöönpanemisen erityisillä säännöksillä tai määräyksillä, 

kuitenkin sillä edellytyksellä, että periaatteet takaavat todellisuudessa sen, että kansalliset 

 

42 Ojanen 2016, s. 236–237. 
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hallintoviranomaiset soveltavat direktiiviä täydellisesti, ja että tilanteessa, jossa direktiivillä 

on tarkoitus antaa yksityisille oikeuksia, näistä periaatteista ilmenevä oikeustila on riittävän 

täsmällinen ja selkeä ja että asianomaisilla henkilöillä on mahdollisuus saada tietää kaikista 

oikeuksistaan ja mahdollisuus tarpeen vaatiessa vedota niihin kansallisessa tuomioistuimessa. 

– –43  

Tämän tutkielman esimerkkinä oleva maksuviivästysdirektiivi on oivallinen esimerkki tämän 

kaltaisesta implementointitavasta ja siihen liittyvistä ongelmakohdista, sillä implementointilakien 

esitöissä on nimenomaisesti vahvistettu lainsäätäjän halu tehdä mahdollisimman pieniä muutoksia 

olemassa olevaan oikeuteen.44 Toisaalta kansalliset tuomioistuimet ovat tulkinneet sellaisinaan 

säilytettyjä ’implementointisäännöksiä’ kuten on tehty ennen direktiivin voimaan tuloa 

huomioimatta niitä muutoksia tulkintaan, joita direktiivin tarkoitus olisi edellyttänyt. 

3.6. Oikeusvarmuuden periaate direktiivien täytäntöönpanossa 

Oikeusvarmuuden periaate on keskeinen EU-oikeuden yleinen periaate, jota EUT käyttää 

ratkaisujensa perusteena ja jota myös jäsenvaltioiden tulee noudattaa soveltaessaan EU-oikeutta.45 

Tarkasteltaessa oikeusvarmuutta direktiivien täytäntöönpanon näkökulmasta on ensin tarpeen 

määritellä, mitä täytäntöönpanolla tarkoitetaan. Suppean tulkinnan mukaan direktiivien täytäntöön 

paneminen voitaisiin käsittää puhtaasti teknisenä toimenpiteenä, jolla direktiivin määräykset 

saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Suomessa tämä käytännössä tarkoittaisi 

direktiivimääräysten saattamista osaksi kirjoitettua lainsäädäntöä tai muuta soveltuvaa ja riittävän 

velvoittavaa normistoa. Täytäntöönpanon käsitteen suppeaa tulkintaa puoltaa se, että jäsenvaltion 

notifiointivelvoite direktiivin täytäntöönpanosta pitää sisällään ainoastaan velvollisuuden 

toimittaa komissiolle keskeiset implementointisäännökset, jonka perusteella komissio toteaa 

jäsenvaltion täytäntöönpanotoimet asianmukaisesti tehdyiksi. Tämä lakien ja muiden määräysten 

säätäminen on kuitenkin vain ensimmäinen joskin kriittinen askel direktiivien asianmukaisessa 

täytäntöönpanossa.46 

 

43 C-29/84 komissio v Saksa (1985), kohta 23. 
44 HE 57/2012 vp, s. 13. 
45 ks. esim. C-63/93 Duff ym. (1996), kohdat 19–20, 31 ja C-490/18 (2018), kohta 34 sekä siinä mainitut muut 

tapaukset. ”[luottamuksensuojan periaate] – – perustuu välittömästi oikeusvarmuuden periaatteeseen, joka edellyttää, 

että oikeussäännöt ovat selviä ja täsmällisiä ja jonka tarkoituksena on taata niiden tilanteiden ja oikeudellisten 

suhteiden ennakoitavuus, joihin yhteisön oikeutta sovelletaan – –” 
46 Smith 2018, s. 2. 
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Tällainen suppea näkemys direktiivin täytäntöönpanon käsitteestä ei kuitenkaan ole mielekäs, eikä 

vastaa perussopimuksista jäsenvaltioille johtuvia velvollisuuksia. Kun jäsenvaltion on SEU 4(3) 

artiklan nojalla kaikin mahdollisin tavoin varmistettava perussopimuksista tai unionin toimielinten 

säädöksistä johtuvien velvoitteiden täyttyminen, pitää tämä määräys sisällään myös lain 

soveltamiseen liittyvät seikat. Euroopan parlamentti muistiossaan erottaa käsitteet ”transposition” 

ja ”implementation”, joista edellisellä tarkoitetaan direktiivimääräysten lainsäädäntöteknistä 

siirtämistä kansalliseen säädösympäristöön ja jälkimmäisellä tämän lainsäädännön tosiasiallista 

soveltamista.47 Tämä jako on hyödyllinen nimenomaan tämän tutkielman tyyppisessä tilanteessa, 

jossa pyritään yhtäällä tarkastelemaan direktiivin täytäntöönpanoa yhtäällä lainsäädäntöteknisenä 

ja toisaalta laintulkinnallisena toimenpiteenä. Virhe voimaan saattamisessa voi tapahtua 

kummassa tahansa vaiheessa tai vaiheiden syy-seuraussuhteena. 

Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa48 direktiivien implementoinnin käsite on varsin laaja ja 

vaikuttaa pitävän sisällään kaiken sen, minkä Euroopan parlamentti muistiossaan jakaa 

transpositioksi ja implementoinniksi. Näkemykseni mukaan näiden käsitteiden erottaminen 

tekniseksi transpositioksi ja soveltamisvaiheessa tapahtuvaksi implementoinniksi on kuitenkin 

perustellumpaa, sillä tällä tavoin lain soveltajalle voidaan tehokkaammin vyöryttää vastuuta EU-

säännöksen oikeasta soveltamisesta. Jos implementointi ymmärretään ainoastaan velvollisuudeksi 

teknisesti saattaa EU-säännös voimaan (so. säännöksen transpositio) on vaarana se, että lakia 

tulkitsevat tahot ottavat voimaansaattamistyön jo tehtynä ja tyytyvät tulkitsemaan kansallista lakia 

taustalla olevaan EU-sääntelyyn enemmälti perehtymättä. Jos sen sijaan implementoinnilla 

ymmärrettäisiin ainoastaan sitä laintulkintatyötä, joka tapahtuu viranomaisessa tai 

tuomioistuimessa, vyöryttäisi tämä implementointivastuun myös käsitteellisesti laintulkitsijan 

eikä sen säätäjän vastuulle. Tämän tutkielman lähdeaineistona olevien alempien tuomioistuimien 

ratkaisuista ilmenee juurikin tämä seikka, kun kansalliset tuomioistuimet ovat perustelleet 

ratkaisujaan ensi sijaisesti kansalliseen, direktiiviä edeltäneeseen vanhaan oikeuskäytäntöön ja 

lainsäädäntöön tukeutuen. Lähtökohdaksi tuomioistuinratkaisuissa on otettu se, että 

implementointi on oikein suoritettu, kun direktiiviä koskevat lainsäädäntöratkaisut on tehty, jonka 

jälkeen direktiivin määräyksiä tulee tarkastella vain kansallista lakia tukevina määräyksinä 

kansallista lakia määrittävien sijaan. Euroopan parlamentin muistiossa ilmaisema jaottelu 

 

47 Smith 2018, s. 2–3. 
48 Ks. esim. Raitio & Tuominen (2020), s. 81. 
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tekniseen transpositioon ja tulkinnalliseen implementoimiseen ei kuitenkaan ole ainoa tulkinta, 

vaan esimerkiksi Bondarouk ja Mastenbroek ymmärtävät implementoinnin vielä suppeampi 

vaiheeksi, joka seuraa teknistä traspositiota, mutta edeltää varsinaista viranomaisessa tapahtuvaa 

tulkintatyötä.49 Tällainen implementoinnin käsite vaikuttaisi jäävän varsin suppeaksi sen 

käsittäessä käytännössä ainoastaan viranomaisohjeistuksen ja työnjaon eri viranomaisten välillä. 

Koska tuomioistuimissa ja viranomaisissa tapahtuva ratkaisutoiminta on keskeisessä roolissa EU-

oikeuden voimaan saattamisessa näkisin, että implementoinnin käsitteen ulottaminen tähän 

ratkaisutyöhön on tärkeää sen vuoksi, että ratkaisuja tekevät tahot paremmin ymmärtäisivät 

roolinsa EU-oikeutta toimeenpanevina instansseina. Jako lainsäädäntötyönä tapahtuvaan 

transpositioon ja muuna viranomaistyönä tapahtuvaan hallintoon ja tuomioistuintoimintaan on 

mielekäs myös sen vuoksi, että lainsäädäntötyö on keskeisellä tavalla politisoitunutta siinä, missä 

lain tulkinta ja soveltaminen on poliittisista näkemyksistä vapaata viranomaistyötä. 

Käsitteiden erottamista tukee myös se, että implementointi ilman transpositiota ulottuu myös 

suoraan sovellettaviin unionin säädöksiin, koska niidenkin soveltaminen kansallisesti edellyttää 

viranomaistoimenpiteitä lainsäätäjää alemmalla tasolla.50 Euroopan parlamentti näin ollen 

ymmärtää implementoinnin varsin laajana unionin oikeuden soveltamisen käsitteenä, joka 

tapahtuu vasta sen jälkeen, kun säännös on teknisesti tuotu osaksi kansallista oikeutta. 

Direktiivien täytäntöönpano on siten syytä ymmärtää laajempana kokonaisuutena, joka käsittää 

myös direktiivin toteutumisen varmistamisen lain tulkinnan keinoin. EU-oikeuden soveltaminen 

viranomaisessa tai tuomioistuimessa on siten osa direktiivin implementointia. Tämä tulkinta saa 

tukea edellä viitatun SD v Agrárminiszter -tapauksen perusteluista, joissa EUT korostaa 

oikeussääntöjen selkeyden ja niiden soveltamisen välistä yhteyttä; komissio v Alankomaat -

tapauksesta51, jossa EUT painottaa jäsenvaltion velvoitetta saattaa direktiivi voimaan riittävän 

pakottavilla määräyksillä; sekä komissio v Saksa -tapauksesta52, jossa EUT katsoo direktiivien 

tehokkaan täytäntöön panemisen edellyttävän sitä, että jäsenvaltion viranomaiset noudattavat 

nimenomaan direktiiviä täydellisesti.53 Eurooppaoikeudellisessa kontekstissa direktiivien 

 

49 Ks. Bondarouk & Mastenbroek 2018, s. 16. 
50 Smith 2018, s. 2–3. 
51 C-339/87 komissio v Alankomaat (1987), kohta 22. 
52 C-29/84 komissio v Saksa (1985), kohta 23. 
53 Raitio & Tuominen (2020), s. 81–82. 



 

 

29 

implementoimiseen liittyvä oikeusvarmuus toteutuu siten vasta silloin, kun unionin oikeutta 

soveltava kansallinen tuomioistuin tuottaa nimenomaan eurooppaoikeudellisesti ennakoitavan ja 

unionin oikeuteen perustuvan ratkaisun, jolla varmistetaan direktiivin tarkoituksen mukainen 

lopputulos. 

Oikeusvarmuuden periaate puhtaasti kansallisessa laintulkinnassa saattaakin näkemykseni 

mukaan käyttäytyä jossain määrin eri tavalla, kuin miten se käyttäytyy eurooppaoikeutta 

sovellettaessa. Ero johtuu kansallisen oikeuden alisteisesta suhteesta EU-oikeuteen nähden. Tällä 

tarkoitan sitä, että kansallisen oikeuden mukainen, sinällään oikeusvarma lopputulos voi hyvinkin 

poiketa siitä lopputuloksesta, joka saavutetaan kun asiaa käsitellään eurooppaoikeudellinen 

oikeusvarmuuden periaate huomioiden. Tämä epätasapainoinen oikeusvarmuuden ilmeneminen 

liittyy nimenomaan tilanteisiin, joissa direktiivin määräykset on saatettu voimaan 

tulkinnanvaraisella tavalla siten, että kansallinen oikeus näyttäisi mahdollistavan myös 

direktiivistä poikkeavan laintulkintavaihtoehdon. Erityisen selvästi tämä tällöin ilmenee 

yksityisten välisessä, direktiivin soveltamisalaan kuuluvassa asiassa, jossa direktiivin määräyksiin 

ei voida kuitenkaan suoraan vedota. Häiriö laintulkinnan ennakoitavuudessa vähentää 

oikeusvarmuuden merkitystä hyväksyttävän oikeudellisen ratkaisun perusteena tilanteessa, jossa 

kansallisen kirjoitetun lain tulkinta johtaa erilaiseen lopputulokseen kuin saman asian 

ratkaiseminen riittävän yksityiskohtaisen direktiivin määräysten mukaisesti. Nimittäin tilanteessa, 

jossa direktiivimääräykset on asianmukaisesti täytäntöönpantu, pitäisi direktiivin mukaisesti 

ratkaistu asia tuottaa samanlaisen lopputuloksen, kuin asian ratkaisu yksinomaan kansallisia 

säännöksiä ratkaisunormeina käyttäen. Indisio virheellisestä implementoinnista on käsillä, jos 

nämä normistot tuottavat tai voivat tuottaa  keskenään erilaisen lopputuloksen. Tällöin voidaan 

perustellusti esittää väite siitä, että ratkaisu ei missään tilanteessa ole ennakoitava, eikä siten 

myöskään oikeusvarma sen aina poiketessa joko kansallisesta normistosta tai 

europpaoikeudellisesta säännöksestä. Tämän tutkielman kontekstissa maksuviivästysdirektiivin 

voimaan saattamiseen liittyy sellaisia tulkinnanvaraisia lainsäädäntö- ja -tulkintaratkaisuja, jotka 

konkretisoivat edellä kuvatun oikeusvarmuuteen liittyvän ongelman. 

Tämän tutkielman tarkoituksena ei ole syvällisesti analysoida taikka pyrkiä tyhjentävästi 

määrittelemään oikeusvarmuuden käsitettä direktiivien voimaansaattamisen kontekstissa, vaan 

enemmänkin tuoda esille sellaisia seikkoja, joiden voidaan ainakin katsoa kuuluvan 

oikeusvarmuuden käsitteen piiriin direktiivin täytäntöönpanossa. 
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Kuten Raitio artikkelissaan toteaa, oikeusvarmuuden käsite määräytyy pitkälti sen mukaan, mikä 

on määrittelijän näkemys voimassa olevaan oikeuteen.54 Raitio mainitsee kirjoituksessaan muun 

ohella Aarnion ja Peczenicin analyyttisen oikeustieteen näkökulman oikeusvarmuuteen, tähän 

kriittisesti suhtautuvan Tuorin näkemyksen, sekä Joutsamon näkemyksen eurooppaoikeudellisesta 

oikeusvarmuuden koostumuksesta. Raitio itse on määritellyt oikeusvarmuuden kolmijakoiseksi 

muodollisesta, faktuaalisesta ja aineellisesta oikeusvarmuudesta koostuvaksi käsitteeksi.55 

Aarnio on teoksessaan määritellyt oikeusvarmuuden periaatteen sensu stricto olevan 

oikeussubjektin oikeus saada oikeudellinen ratkaisu tuomioistuimen eteen tuotuun asiaan. 

Toisaalta oikeusvarmuuden sensu largo toteutuminen edellyttää ratkaisun perustumista voimassa 

olevaan oikeuteen ja siten sitä, että sen on oltava laillinen ja johdonmukainen suhteessa muihin 

ratkaisuihin. Laajempaan oikeusvarmuuden käsitteeseen sisältyy siis yhtäältä formaalin 

oikeusvarmuuden tarkoittama mielivallan kielto ja toisaalta se, että ratkaisu on aineellisesti oikea 

ja mielekäs. Näistä kummankaan vaatimuksen toteutuminen yksin ei tee ratkaisusta 

oikeusvarmuuden periaatteen tarkoittamalla tavalla hyväksyttävää, sillä ratkaisu voi olla 

sattumanvarainen tai mielivaltainen ja silti oikeudenmukainen. Toisaalta ratkaisu saattaa sinällään 

olla lain mukainen, muttei kuitenkaan aineellisesti oikea tai mielekäs. Ainoastaan kummankin 

vaatimuksen täyttyminen tekee ratkaisusta oikeusvarmuuden periaatteen mukaisen.56 

Raitio viittaa artikkelissaan57 myös Joutsamon määrittelemiin eurooppaoikeudellisen 

oikeusvarmuuden osatekijöihin, jotka ovat taannehtivien oikeusvaikutusten kielto58, oikeutettujen 

odotusten suoja59, saavutettujen oikeuksien suoja60, määräaikojen laskeminen61 ja ymmärrettävän 

kielen vaatimus62.  

Tarkasteltaessa oikeusvarmuutta direktiivien voimaan saattamisen näkökulmasta havaitaan, että 

oikeusvarmuus eurooppaoikeudellisesta näkökulmasta asettaa vaatimuksia lain tulkinnan lisäksi 

myös direktiivien tekniselle implementoimiselle. Jotta kansallista oikeutta sovellettaessa voisi 

 

54 Raitio (2012), s. 3. 
55 Ibid, s. 6. 
56 Aarnio (1987), s. 3–4 ja Raitio op. cit., s. 404. 
57 Raitio op. cit., s. 410. 
58 C-212–217/80 Salumi ym. (1981), kohta 9–10 ja siinä viitatut. 
59 C-112/77 Töpfer (1978), kohdat 18–19 ja niissä viitatut. 
60 C-23/68 Klomp (1968), kohta 12–14. 
61 C-59/70 Alankomaat v komissio (1971), kohta 15–19. 
62 C-161/06, Skoma-Lux (2007). 
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toteutua muodollinen oikeusvarmuus, tulee eurooppaoikeudellinen implementointia edellyttävä 

määräys saattaa kansallisesti voimaan niin täsmällisesti, että kansallista oikeutta sovellettaessa 

EU-säännöksen tavoite saavutetaan. Jollei lain soveltajalla ole käytössään asianmukaista 

kansallista normistoa, jolla direktiivi on implementointu, ei voitane odottaa, että puutteellisen 

kansallisen lain mukaan voitaisiin tuottaa ennakoitavia, yhdenmukaisia ja samaan lopputulokseen 

tähtääviä ratkaisuja. 

Toisaalta tilanne, jossa kansallinen lainsäädäntö on nimellisesti direktiivin mukainen, mutta 

oikeudellinen ympäristö direktiivin lopputuloksen saavuttamiseen nähden vastahankainen, herää 

kysymys siitä, mikä on faktuaalinen oikeusvarmuuden sisältö. Jos kansallista laintulkintaa 

ohjaavat kansalliset oikeusperinteet ja käsitys näiden normien mukaisesta oikeudesta, olisi 

Wróblewskin radikaalin normin voimassaolon kriteerin mukaan tämä kansallinen, unionin 

oikeuden vastainen, mutta tosiasiallisesti tuomioistuinkäytännössä noudatettu normi 

oikeusvarmuuden tuottavaa voimassa olevaa oikeutta.63 

Tämän tutkielman kontekstissa vaikuttaa järkevimmältä tarkastella oikeusvarmuutta Joutsamon 

määrittelemien oikeusvarmuuden osatekijöiden kautta, joista korostuu oikeutettujen odotusten 

suoja. Jäsenvaltioiden kansalaisilla, olivatpa nämä luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, on 

oikeus luottaa siihen, että jäsenvaltiot noudattavat niitä sääntöjä ja määräyksiä, jotka määrittelevät 

direktiivien implementoimisessa ja sitä seuraavassa lain soveltamisessa noudatettavat 

menettelytavat. Oikeusvarmuuden näkökulmasta voidaan ajatella, että riippumatta direktiivin 

välittömästä vaikutuksesta käsillä olevassa horisontaalisessa tai vertikaalisessa suhteessa, 

sääntelyn kohteena oleva oikeussubjekti voisi perustaa vaatimuksensa myös oikeutetuille 

odotuksille. Asiassa komissio vs. Irlanti tuomioistuin on todennut, että vakiintuneen 

oikeuskäytännön mukaan kunkin jäsenvaltion on pantava direktiivit täytäntöön tavalla, joka vastaa 

täysin yhteisön lainsäätäjän asettamaa oikeudellisten tilanteiden selvyyden ja varmuuden 

vaatimusta, jäsenvaltioissa toimivien henkilöiden etujen mukaisesti. Tämän vuoksi direktiivin 

säännökset on toteutettava kiistattoman pakottavasti ja riittävän yksilöidysti, täsmällisesti ja 

selvästi.64 Von Colson -tapauksessa tuomioistuin on lausunut nykyisen SEUT 288(3) artiklan 

määräyksestä todeten: 

 

63 Wróblewski (1992), s. 78–79. 
64 C-354/99 komissio v Irlanti (2001), kohta 27 ja siinä viitatut. 
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Vaikka tämä määräys jättää jäsenvaltioille vapauden valita tavat ja keinot direktiivin 

täytäntöönpanon varmistamiseksi, vapauteen sisältyy kuitenkin jokaista jäsenvaltiota, jolle 

direktiivi on osoitettu, koskeva velvoite toteuttaa osana kansallista oikeusjärjestystä ja 

direktiivissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti kaikki direktiivin täyden vaikutuksen 

varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet.65 

Jäsenvaltion asukas voi siten perustellusti lähteä siitä odotuksesta, että jäsenvaltio on toiminut 

jäsenvelvoitteidensa mukaisesti direktiiviä implementoidessaan. Tällaisen odotuksen oikeutusta 

voidaan pitää perusteltuna,66 sillä vastakkainen näkökulma vaikuttaa kestämättömältä tämän 

tarkoittaessa sitä, että jäsenvaltion asukkaan tulisi lähteä siitä olettamuksesta, ettei jäsenvaltio ole 

pannut direktiiviä täytäntöön asianmukaisesti. Tämän kaltaisiin odotuksiin ei voida katsoa 

liittyvän spekulointia, opportunismia tai oikeuksien väärinkäyttöä, jotka voisivat olla 

kontraindikaatioita odotuksien oikeutukselle. Mulder -tapauksessa67 unionin tuomioistuin on 

katsonut oikeutettujen odotusten suojaavan jäsenvaltion asukasta tilanteessa, jossa yhteisön 

kannustinohjelmaan osallistuminen oli asettanut asukkaan negatiivisten toimenpiteiden vaaraan 

osallistumisen johdosta. Tästä ratkaisusta ilmenee periaate, jonka mukaan kohtuudella 

odotettavissa oleva tulkintavaihtoehto saa suojaa laintulkinnassa jopa niin, että ristiriitainen 

säännös voi jäädä soveltamatta yksittäisessä tilanteessa.68 Suomen oikeudessa voitaneen esittää, 

että oikeutettujen odotusten kunnioittaminen voidaan viranomaisen ollessa riidan vastapuolena 

perustaa myös hallintolain 6 §:stä ilmenevään oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettujen 

odotuksien suojaan, jonka voidaan katsoa ulottuvan myös viranomaisten toimiin tämän soveltaessa 

EU-oikeudellisia säännöksiä ainakin hallinto-oikeuden soveltamisalalla. 

Oikeusvarmuuden periaatteeseen lisäksi kuuluu se, että direktiivi on saatettu paitsi lain 

sanamuodossa myös käytännössä täytäntöön. Oikeusvarmuuden ei voida katsoa täyttyvän, jos 

direktiivin implementointisäännökset sinällään ovat direktiivin mukaisia, mutta niitä sovelletaan 

oikeuskäytännössä direktiivin tarkoituksen vastaisella tavalla, jonka seikan tarkastelu onkin tämän 

tutkielman keskiössä.69 

 

65 C-14/83 von Colson (1984), kohta 15. 
66 ks. Raitio 2003, s. 200 ja Raitio 2002, s. 68. 
67 C-120/86 Mulder (1988), kohta 24. 
68 C-120/86 Mulder (1988), kohta 28. 
69 Tridimas 2006, s. 246–247. 
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3.7. Lainsäätäjän vaikutuskeinot ja velvollisuudet direktiivien implementoinnissa 

Direktiivien ja muiden täytäntöönpanoa edellyttävien unionin määräysten asianmukainen 

implementoiminen on edellä todetulla tavalla keskeisen tärkeää unionin oikeuden toteutumisen 

kannalta. Unionin kansalaisten oikeuksien, yhteisen ympäristö- ja rahapolitiikan toteutuminen 

voidaan varmistaa vain sillä, että jäsenvaltioissa noudatetaan unionin oikeutta yhdenmukaisella 

tavalla. Euroopan parlamentti on tuottamassaan muistiossa tunnistanut keskeisiä esteitä, jotka 

liittyvät direktiivien asianmukaiseen implementointiin. Tunnistetut ongelmakohdat liittyvät 

tilanteisiin, joissa EU-säännös on monimutkainen, kysymyksessä on kansallisesti herkkä 

poliittinen aihe, unionin säännös poikkeaa voimakkaasti kansallisesta voimassa olevasta laista, 

sekä tilanteisiin, joissa kansallisesti puuttuu parlamentaarista osaamista EU-oikeuden saralla. 

Euroopan parlamentti on lisäksi tunnistanut niin kutsutun EU-säännösten kultaamis- (gold plating) 

tai kustomointi-ilmiön, joka haittaa EU-oikeuden voimaan saattamista. Parlamentti on toisaalta 

todennut, että EU-säännösten asianmukaista implementointia voidaan parantaa julkaisemalla 

vastaavuustaulukoita jo hyvin aikaisessa vaiheessa kansallista lainsäädäntötyötä.70 

Tämän tutkielman kohteena olevasta maksuviivästysdirektiivistä ja sen perusteella säädetyistä 

kansallisista säännöksistä ja niiden suhteesta toisiinsa ei ole laadittu vastaavuustaulukkoa, josta 

ilmenisi selkeästi, miten mikäkin direktiivin määräys on saatettu kansallisesti voimaan. Tällaisen 

taulukon käyttäminen selventävine kuvauksineen siitä, miten kansallista lakia tulee tulkita, olisi 

todennäköisesti poistanut ne tulkinnanvaraisuudet, jotka ovat liittyneet asian käsittelyyn useissa 

tuomioistuimissa. Se, että korkein oikeus on myöntänyt asiaan liittyen kaksi valituslupaa ja nyt 

harkitsee ennakkoratkaisupyynnön tekemistä Euroopan unionin tuomioistuimelle osoittaa, että 

direktiivin transpositio so. lainsäädäntötekninen voimaansaattaminen on tehty jossain määrin 

tulkinnanvaraisella tavalla, koska viranomaiset ja tuomioistuimet eivät ole osanneet tulkita ja 

soveltaa kansallista lakia direktiivin mukaisella tavalla. Transpositiosta lähtöisin oleva 

tulkinnanvaraisuus on siis johtanut tuomioistuimissa tapahtuneeseen horjuvuuteen säännöksiä 

implementoitaessa so. tuomioistuimessa tulkittaessa. 

Jos implementointi ymmärretään direktiivimääräyksen tekniseksi täytäntöönpanoksi ja käsitteen 

ulkopuolelle rajataan tuomioistuimissa tapahtuva direktiivimääräyksen tosiasiallinen 

 

70 Smith 2018, s. 1–2. 
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soveltaminen, ollaan tilanteessa, jossa direktiivin voidaan väittää olevan asianmukaisesti 

implementoitu, vaikka kysymyksessä on ainoastaan näennäisesti voimaan teknisesti saatettu 

säännöskokoelma, mutta jonka käytännön soveltaminen jää vajaaksi.71 Näin ollen vaikuttaa 

perustellulta sisällyttää implementoimisen käsitteen sisälle myös ja etenkin direktiivien 

voimaansaattamissäännösten EU-oikeudenmukainen tulkinta ja ehkäpä myös siten, että 

direktiivien implementoinnin käsitteestä erotetaan voimaan saattamisen tekniset ratkaisut. Tässä 

tutkielmassa käytän termiä implementoiminen kuitenkin sen vakiintuneessa merkityksessä.  

Direktiivien tehokkaan voimaan saattamisen tiellä voi olla jäsenvaltioiden haluttomuus syystä tai 

toisesta hyväksyä direktiivimääräykset. Lainsäädäntötyön politisoituneisuus ja EU-sääntelyn 

kansallinen sopivuus ilmenevät direktiivimääräysten implementoinnin esteenä silloin, kun 

direktiivin täytäntöön panolla on suuremmat haitat tai kustannukset, kuin sen voimaan 

saattamattomuudella. König  ja Luetgert viittaavat kirjoituksessaan72 Carruban tutkimukseen, 

jonka mukaan jäsenvaltiot jättävät noudattamatta EU-sääntelyä aina silloin, kun sen toteuttaminen 

aiheuttaisi suuret kustannukset ja toisinaan silloin, kun sen toteuttaminen aiheuttaisi vähäiset 

kustannukset. Carruban teorian mukaan jäsenvaltio ei milloinkaan noudattaisi EU-oikeutta, jos 

sillä ei olisi riskiä joutua EUT:n käsittelemän rikkomuskanteen kohteeksi.73 

Kun tätä teoriaa peilataan maksuviivästysdirektiivin implementoimiseen ja tämän tutkielman 

lähdeaineistona olevaan vielä lainvoimaa vailla olevaan oikeuskäytäntöön, voidaan havaita, että 

kansalliseen oikeustajuun maksamisen oikea-aikaisuudesta sopii erittäin huonosti 

maksuviivästysdirektiivin mukainen menettelytapa. Tämä viittaa siihen, että direktiivin 

määräysten pakottamisella osaksi kansallista lainsäädäntöä on varsin korkea poliittinen hinta. On 

siten mahdollista, että näitä huonosti kansalliseen maksutapaan sopivia direktiivimääräyksiä 

tietoisesti tai tiedostamatta pyritään tulkitsemaan tavalla, joka herättää mahdollisimman vähän 

kansallista vastustusta ja joka parhaiten sopii kansalliseen maksukulttuuriin. Kun maksukulttuuri 

Suomessa on joka tapauksessa varsin hyvällä tasolla ja maksuviivästysdirektiivin henkeä 

noudatetaan varsin pitkälle, lienee rikkomuskanteen kohteeksi joutuminen lisäksi siinä määrin 

 

71 Smith 2018, s 3.  
72 König & Luetgert 2009, s. 165–166. 
73 Carruba 2005, s. 675–677. 
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epätodennäköistä, ettei tämänkään vuoksi ole tarpeen ajaa direktiivin määräyksiä liian 

voimakkaasti.  

Kansallista vastustusta ja siten direktiivin voimaan saattamisen poliittista hintaa kuvaa myös se, 

että korkein oikeus on pyytämässä ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta sen 

selvittämiseksi, voiko velkojan ja velallisen välille syntynyt direktiivin vastainen kauppatapa olla 

sellainen maksuviivästysdirektiivin 12 artiklan 4  kohdassa tarkoitettu ennen direktiivin 

täytäntöönpanon määräaikaa tehty sopimus, jonka johdosta asiakassuhde kokonaisuudessaan jäisi 

myös direktiivin täytäntöönpanon jälkeisten sopimusten osalta maksuviivästysdirektiivin 

soveltamisalan ulkopuolelle. Tämän kysymyksen taustalla on ajatus siitä, että sopijapuolten 

pitkäaikaisesta asiakassuhteen aikana noudattamasta käytännöstä olisi muodostunut sopimukseen 

rinnastuva käytäntö, jonka mukaiset menettelytavat tulisivat kaikkien tulevienkin sopimusten 

osaksi. Toisin sanoen kysymys on siitä, voiko sellainen menettelytapa, jota direktiivillä pyritään 

suitsimaan olla samalla syy olla soveltamatta direktiiviä, kun käytäntö on aloitettu ennen 

direktiivin voimaan saattamista. Ennakkoratkaisukysymyksen tämän kaltainen muotoilu on 

indisio siitä, että ylintä tuomiovaltaa käyttävä tuomioistuinkin pyrkii löytämään keinoja säilyttää 

kansallinen maksutapa koskemattomana. Tätä perustelen sillä, että olisi varsin helppoa tulkita 

maksuviivästysdirektiivin 12 artiklan 4 kohdan määräystä: 

Saattaessaan direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä jäsenvaltiot päättävät, jättävätkö ne 

sen soveltamisalan ulkopuolelle sopimukset, jotka on tehty ennen 16 päivää maaliskuuta 2013. 

siten, että rajoitus sanamuotonsa mukaan koskisi vain nimenomaisesti tehtyjä sopimuksia, joiden 

tahdonilmaisun sisältö ja ajankohta olisi yksiselitteisesti määriteltävissä, eikä aikojen saatossa 

muotoutuneita maksutapoja, joiden velvoittavuudesta velkoja ja velallinen ovat eri mieltä. Olisi 

siten helppoa määritellä ennen direktiivin voimaantuloa muotoutunut kauppatapa joksikin muuksi, 

kuin direktiivissä tarkoitetuksi tehdyksi sopimukseksi etenkin, kun tällaisella tulkinnalla 

direktiivin tavoite saavutettaisiin tehokkaammin. On huomattavasti vaikeampaa tulkita säännöstä 

sanamuodon mukaista laajentavasti siten, että termillä ”sopimukset, jotka on tehty” tarkoitettaisiin 

kaikkia sellaisia direktiivin vastaisiakin käytäntöjä, jotka ovat muotoutuneet asiakassuhteen aikana 

ja jollaisia direktiivillä pyritään kitkemään. On selvää, että sanamuodon mukaisella tulkinnalla 

direktiivin tavoite toteutuisi paremmin, kun taas korkeimman oikeuden harkitsema 

ennakkoratkaisupyyntö vaikuttaa yritykseltä venyttää direktiivin rajoja kansallisen, monelta osin 
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direktiivin vastaisen maksukäytännön sallimisen suuntaan siten, että mahdollisimman suuri 

joukko sopimuksia rajautuisi direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 

Euroopan parlamentti on muistiossaan tunnistanut kymmenen tekijää, jotka vaikuttavat EU-

oikeuden oikeaan soveltamiseen kansallisesti. Nämä tekijät ovat institutionaalinen 

päätöksentekokyky, EU-säännöksen sopivuus, säännökseen kohdistuva poliittinen ristiriita, 

hallinnollinen tehokkuus, EU-säännöksen selkeys, myönteinen suhtautuminen oikeusvaltioon, 

ministeriöiden välinen koordinaatio, kansallinen täytäntöönpano ja valvonta, EU-lähtöinen 

täytäntöönpano ja valvonta, sekä oppiminen. Neljä keskeistä tekijää, joilla kansallinen lainsäätäjä 

taas voi vaikuttaa direktiivin transposition tehokkuuteen ovat EU-säännösten kultaus (gold 

plating) tai kustomointi, lainsäädäntönotifikaation laatu ja vastaavuustaulukoiden käyttö, 

hallinnon rakenne ja resurssit, sekä aikainen osallistuminen lainvalmisteluun. Nämä seikat ovat 

nimenomaan sellaisia, joihin lainsäätämisvaiheessa vaikuttamalla direktiivin täytäntöönpanoon 

voidaan vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti.74 Tarkastelen seuraavissa alaluvuissa 

kustomointia ja lainsäädäntönotifikaatioon liittyviä seikkoja maksuviivästysdirektiivin voimaan 

saattamisen valossa. 

3.7.1. Gold plating 

EU-säännösten kultaamisella tai kustomoinnilla tarkoitetaan menettelyjä, joilla laajennetaan EU-

säännöksen sääntelyn kohdetta kansallisesti; käyttämällä laajempia kansallisia termejä, kuin mitä 

direktiivissä käytetään; jättämällä käyttämättä tahdonvaltaisia EU-säännöksen elementtejä; 

asettamalla sanktioita, raportointivaatimuksia, pakkotoimia tai todistustaakkamääräyksiä, jotka 

ylittävät EU-säännöksestä johtuvat vaatimukset; sekä suorittamalla täytäntöönpanotoimet 

ennenaikaisesti. Kustomoinnin käsitteen lähimaastoon sijoittuvat myös menettelyt, joissa 

olemassa olevaa kansallista sääntelyä ei arvioida kokonaisuutena direktiiviä implementoitaessa, 

josta seuraa jonkinasteinen päällekkäinen sääntely ja siten mahdollinen ristiriita säännösten välille, 

sekä tulkinnanvarainen implementointisääntely, joka mahdollistaa hallinnon tasolla tapahtuvan 

ylisääntelyn.75 

 

74 Smith 2018, s. 8–9. 
75 Thomann & Zhelyazkova 2017, s. 1271–1272. 
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Kustomointi nähdään negatiivisena ilmiönä sen vuoksi, että kansallisella direktiivin vaatimukset 

ylittävällä sääntelyllä on usein direktiivin tavoitteeseen nähden negatiivisia vaikutuksia, kun 

kansallisesti asetetaan tiukempia sääntöjä, kuin mitä direktiivi edellyttää. Koska nämä 

ylisääntelyelementit ovat kansallisesti voimassa, kohdistuu niiden vaikutus samalla tavalla 

kansallisesti. Menettelystä aiheutuvat negatiiviset vaikutukset näin ollen saattavat kohdistua 

keskeisellä tavalla kansallisiin yrityksiin, jotka joutuvat mukautumaan ankarampaan sääntelyyn, 

kuin eurooppalaiset kilpailijansa. Syitä kustomoinnille ovat esimerkiksi halu säilyttää korkea 

kansallinen taso tai onnistunut ulkopuolinen painostus lainvalmistelussa. Kustomointia voi lisäksi 

tapahtua tiedostamatta taikka se on ollut välttämätöntä, jotta kansallinen lainsäädäntö säilyttää 

koheesionsa.76 

Näin ollen, vaikka gold plating -ilmiössä direktiivien tavoite sinällään saavutetaan ja EU-

säännösten transponointi ja implementointi suoritetaan tavalla, jolla näennäisesti saavutetaan 

direktiivin tavoite (compliance), voi tuloksena tosiasiallisesti olla se, että direktiivin perimmäistä 

tavoitetta ei saavuteta ylisääntelyn vuoksi. Direktiivi itsessään ja määritellyssä laajuudessaan 

nähdään markkinoita korjaavaksi mekanismiksi ja tästä turha poikkeaminen on tarpeetonta. Tämän 

vuoksi direktiivien implementointiin liittyy laajalti hyväksytty ‘no gold-plating’ -periaate.77 

Tarkasteltaessa maksuviivästysdirektiivin implementointia kustomoinnin näkökulmasta ja 

huomioiden siihen liittyvä kansallinen vastustus on ensivaikutelma se, ettei kansallisesti ole ollut 

tarpeen ylisäännellä direktiivin sääntelyn kohdetta. Tämä ilmenee perintälain pakottavuudessa 

velallisen hyväksi ja maksuehtolain pakottavuudessa velkojan hyväksi. Tämän välimaastoon ei 

näyttäisi sopivan mitään kustomoinnille tyypillistä toimenpidettä. Kustomointi voi kuitenkin 

ilmetä myös käsitteiden tasolla siten, että kansallisesti jollekin termille annetaan laajempi merkitys 

kuin mitä direktiivissä on tarkoitettu tai että kansallisesti laajennetaan direktiivin sääntelyn 

kohdetta. Korkeimman oikeuden harkitsemassa ennakkoratkaisupyynnössä kysymyksenasettelu 

on se, voidaanko kauppatapa ymmärtää sellaiseksi tehdyksi sopimukseksi, jota 

maksuviivästysdirektiivin 12 artiklan 4 kohdan voimaantulosäännöksessä tarkoitetaan. 

Kansallisesti siis pyritään laajentamaan direktiivin sopimuksen käsitettä myös ei-nimenomaisiin 

ja mahdollisesti tahdonvastaisesti syntyneisiin menettelyihin. Tämä lähtökohtaisesti vaikuttaa 

 

76 Jans & Squintani 2009, s. 420–426. 
77 Thomann 2015, s. 1369. 
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direktiivin kannalta myönteiseltä toimintatavalta. Ongelmallista tässä on kuitenkin se, että 

käsitteen laajentamisella pyritään rajoittamaan direktiivin soveltamisalaa siirtämällä direktiivin 

ulkopuolelle sellaiset kauppatavat, jotka väitetään syntyneen ennen direktiivin viimeistä 

voimaansaattamispäivää. Siinä missä direktiivin aineellisen sääntelyn osalta sopimuskäytännöt on 

järkevää rinnastaa nimenomaisiin sopimuksiin, ei epämääräisiä ja selvästi direktiivin tavoitteen 

vastaisia tapoja tulisi käyttää tekosyynä direktiivin noudattamatta jättämiselle. Mikäli ennen 

direktiivin voimaan tuloa aloitettu kehno maksutapa katsottaisiin syyksi olla noudattamatta 

direktiiviä, olisi seurauksena direktiivin tavoitteen jääminen lähes täysin toteutumatta. 

Kotimaisessa lainvoimaa vailla olevassa käräjä-, hovi- ja markkinaoikeuden ratkaisukäytännössä 

direktiivin määräykselle siitä, että viivästyskoron poissulkeminen olisi aina katsottavaksi 

kohtuuttomaksi sopimusehdoksi on annettu toinen merkitys. Ratkaisukäytännössä tämä määräys 

on ymmärretty niin, että vain sellainen sopimusehto, jolla kokonaan ja täydellisesti suljetaan 

koronperintäoikeus pois, on tehoton. Direktiivi ei näin ollen koskisi sopimusehtoja, jotka sulkevat 

viivästyskoron perintämahdollisuuden pois vaikkapa kahdeksi kuukaudeksi eräpäivän jälkeen. 

Tässä direktiiviä tulkitaan antamalla direktiivimääräykselle ankarampi merkitys, kuin mitä 

direktiivissä on tarkoitettu. 

Maksuviivästysdirektiivin on implementoitu jättämällä voimaan merkittävä määrä kansallista 

lainsäädäntöä ilman, että sääntelykokonaisuutta on tutkittu huolellisesti. Tämä menettely on 

johtanut siihen, että direktiivimääräyksiin vetoava velkoja joutuu nojautumaan tahdonvaltaiseen 

sääntelyyn, jota ei ole ymmärretty lainsäädäntövaiheessa muuttaa pakottavaksi. 

Edellä viitattuun nojautuen vaikuttaa siltä, että maksuviivästysdirektiivin voimaan saattamisessa 

on käytetty jossain määrin kustomointia nimenomaan siinä tarkoituksessa, että kansallisesti 

voitaisiin säilyttää paremmin voimassa ollut velallismyönteinen oikeuden tila, mikä selvästikin on 

direktiivin tavoitteiden kanssa ristiriidassa. 

3.7.2. Lainsäädäntönotifikaatio ja vastaavuustaulukot 

Direktiivien viimeisiin säännöksiin kuuluu vakiomuotoinen säännös siitä, että jäsenvaltion on 

toimitettava komissiolle niin kutsuttu lainsäädäntönotifikaatio, jonka avulla komissio voi 

varmistua siitä, että direktiivi on asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti pantu täytäntöön. 

Lainsäädäntönotifikaatiolle asetetaan direktiivissä absoluuttinen tai suhteellinen määräaika, jonka 
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kuluessa notifikaatio on tehtävä. Notifikaation tai direktiivin määräysten täytäntöön panon 

laiminlyönti voi johtaa SEUT 258 artiklan ja 260 artiklan 3 kohdan mukaisesti 

rikkomusmenettelyn aloittamiseen laiminlyöntiin syyllistynyttä jäsenvaltiota vastaan. Komissio 

on asiassa C-543/17 esittämässään argumentaatiossa muistuttanut siitä, että direktiivin säännökset 

on pantava täytäntöön kiistattoman sitovasti sekä niin yksilöidysti, täsmällisesti ja selvästi, että 

oikeusvarmuuden vaatimus täyttyy, eivätkä jäsenvaltiot voi vedota sisäisiin tilanteisiin tai 

käytännön vaikeuksiin oikeutuksena sille, että direktiiviä ei ole pantu täytäntöön unionin 

lainsäätäjän säätämässä määräajassa. Tuomioistuin katsoi, että SEUT 260 artiklan 3 kohdan 

määräystä ei sovelleta pelkästään silloin, kun direktiivin kansallisista 

täytäntöönpanotoimenpiteistä ei ole ilmoitettu, vaan sitä voidaan soveltaa myös silloin, kun 

jäsenvaltio ei ole toteuttanut tällaisia toimenpiteitä tai on toteuttanut vain osan näistä 

toimenpiteistä.78 

EUT on lausunut SEUT 260 artiklan 3 kohdan tulkinnasta toteamalla: 

”velvollisuu[s] ilmoittaa toimenpiteistä, joilla – – direktiivi saatetaan osaksi kansallista 

lainsäädäntöä” on tulkittava siten, että ilmaisulla tarkoitetaan jäsenvaltioilla olevaa 

velvollisuutta toimittaa riittävän selvät ja täsmälliset tiedot direktiivin 

täytäntöönpanotoimenpiteistä. Täyttääkseen oikeusvarmuuden edellytyksen ja varmistaakseen 

kyseisen direktiivin kaikkien säännösten täytäntöönpanon koko asianomaisella alueella 

jäsenvaltioiden on ilmoitettava direktiivin kunkin säännöksen osalta, millä kansallisilla 

säännöksillä tai määräyksillä kyseinen säännös on pantu täytäntöön. Kun tällainen ilmoitus 

on tehty, mahdollisesti siten, että samalla esitetään vastaavuustaulukko, on komission 

tehtävänä osoittaa, jotta asianomaiselle jäsenvaltiolle voidaan määrätä kyseisessä 

määräyksessä tarkoitettu rahamääräinen seuraamus, että on ilmeistä, ettei tiettyjä 

täytäntöönpanotoimenpiteitä ole toteutettu tai että ne eivät kata asianomaisen jäsenvaltion 

koko aluetta, eikä unionin tuomioistuimen tehtävänä ole tutkia SEUT 260 artiklan 3 kohdan 

perusteella nostetussa oikeudenkäynnissä sitä, taataanko komissiolle ilmoitetuilla kansallisilla 

toimenpiteillä asianomaisen direktiivin säännösten asianmukainen täytäntöönpano.79 

Jäsenvaltioiden on siten notifioitava komissiolle direktiivin täytäntöönpanosta varsin 

yksityiskohtaisella tavalla siten, että selvityksestä ilmenee säännöstasolla direktiivin 

täysimääräinen täytäntöönpano. Tuomiossa ei suoranaisesti velvoiteta vastaavuustaulukon 

 

78 C-543/17 komissio v Belgia (2019), kohdat 16 ja 51–58. 
79 C-543/17 komissio v Belgia (2019), kohta 59. 
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esittämistä, mutta sen voidaan katsoa olevan erittäin suositeltavaa. Tätä tukee se, että jäsenvaltiot 

ja komissio ovat 28.9.2011 yhteistä poliittista lausumaa koskevassa tiedotteessa lausuneet EUT:n 

asiassa C-427/07 antamaan ratkaisuun viitaten, että tietojen, jotka  jäsenvaltiot  toimittavat  

komissiolle  direktiivien  saattamisesta  osaksi  kansallista  lainsäädäntöä  on  oltava  selviä  ja  

täsmällisiä  ja  niistä  on  ilmettävä  ristiriidattomasti,  millä  laeilla,  asetuksilla  ja  hallinnollisilla  

määräyksillä tai  muilla  kansallisen  lainsäädännön  säännöksillä  tai  tarvittaessa  kansallisten  

tuomioistuinten  oikeuskäytännöllä  jäsenvaltiot  katsovat  täyttäneensä  niille  direktiivissä  

asetetut  eri  vaatimukset.80 Samassa ratkaisussa EUT on korostanut notifiointivelvoitteen 

koskevan myös sellaisia kansallisia säännöksiä, jotka ovat  jo olleet olemassa ja joiden jäsenvaltio 

katsoo täyttävän direktiivin vaatimukset.81 Poliittisessa lausumassa jäsenvaltiot ovat sitoutuneet 

liittämään  täytäntöönpanotoimia  koskevaan  ilmoitukseen  selittäviä   asiakirjoja,   jotka   voivat   

olla   muodoltaan   vastaavuustaulukoita   tai   muita   samaan  tarkoitukseen  sopivia  asiakirjoja.82 

Siltä osin kuin tarvetta täsmällisille vastaavuuskuvauksille on, ovat Euroopan   parlamentti,   

neuvosto   ja   komissio antaneet poliittisen lausuman 2011/C 369/03, jossa on määritelty tapa, 

miten tällaisesta tarpeesta ilmoitetaan direktiivissä. Valittu tapa on määrämuotoinen ilmoitus 

direktiivin johdanto-osassa:83 

Jäsenvaltiot  ovat  selittävistä  asiakirjoista  28  päivänä  syyskuuta  2011  annetun  

jäsenvaltioiden  ja  komission  yhteisen  poliittisen  lausuman  mukaisesti  sitoutuneet  

perustelluissa  tapauksissa  liittämään  ilmoitukseen  toimenpiteistä,  jotka  koskevat  

direktiivin  saattamista  osaksi  kansallista  lainsäädäntöä,  yhden  tai  useamman  asiakirjan,  

joista  käy  ilmi  direktiivin  osien  ja  kansallisen  lainsäädännön  osaksi  saattamiseen  

tarkoitettujen  välineiden  vastaavien  osien  suhde.  Tämän  direktiivin  osalta  lainsäätäjä  

pitää  tällaisten  asiakirjojen  toimittamista  perusteltuna. 

Täsmällisellä notifioinnilla tavoitellaan myös sitä, että kansallisista säännöksistä tiedotettaessa 

mahdolliset direktiivimääräysten laajentavat määräykset, mukaan lukien edellä käsitellyt 

 

80 Tiedote selittävistä asiakirjoista 2011 ja C-427/07 komissio v Irlanti (2009), kohta 107. 
81 C-427/07 komissio v Irlanti (2009), kohta 108: Sitä paitsi vaikka direktiivin saattaminen osaksi kansallista 

oikeusjärjestystä voitaisiin varmistaa kansallisen oikeuden ennestään voimassa olevilla säännöillä, tämä ei vapauta 

jäsenvaltioita niiden ehdottomasta velvollisuudesta ilmoittaa kyseisistä säännöistä komissiolle, jotta tämä voi arvioida 

sitä, ovatko ne direktiivin mukaisia. 
82 Tiedote selittävistä asiakirjoista 2011. 
83 Lausuma selittävistä asiakirjoista 2011. 
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kustomointisäännökset, ilmenisivät ja erottuisivat varsinaisista implementointisäännöksistä 

vaivattomasti.84 

Maksuviivästysdirektiivin tapauksessa vastaavuustaulukoita tai täsmällisiä selvityksiä ei ole 

ilmaistu edellä mainitulla tavalla, vaan sen resiittiosan kohdassa 39 todetaan: 

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten sopimuksen (16) 34 kohdan mukaisesti 

jäsenvaltioita rohkaistaan laatimaan itselleen ja unionin edun vuoksi taulukoita, joissa 

esitetään mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja sen osaksi kansallista lainsäädäntöä 

saattamista varten hyväksyttyjen toimenpiteiden vastaavuus, ja julkistamaan ne, 

Tällaista taulukkoa maksuviivästysdirektiivin ja kansallisen lain välillä ei ole tehty, mikä osaltaan 

selittää direktiivin horjuvaa soveltamista. Implementointilakien esitöistä voidaan johtaa 

suurimmalle osalle direktiivimääräyksistä kansallisen lain vastine, mutta vastaavuuksia ei ole 

esitetty järjestelmällisesti siten, että kansallisen lain soveltaminen direktiivin mukaisesti olisi 

vaivatonta ja yksiselitteistä. 

 

 

 

 

84 Sopimus paremmasta lainsäädännöstä 2016, kohta 43: ”Jos jäsenvaltiot saattaessaan direktiivejä osaksi kansallista 

lainsäädäntöä päättävät lisätä elementtejä, jotka eivät millään tavoin liity kyseiseen unionin lainsäädäntöön, tällaiset 

lisäykset olisi tehtävä tunnistettaviksi joko täytäntöönpanosäädöksessä tai -säädöksissä taikka niihin liittyvissä 

asiakirjoissa.” 
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4. Maksuviivästysdirektiivi, sen implementoimisessa tehdyt kansalliset 

lainsäädäntöratkaisut ja niiden arviointi 

4.1. Käytetyt implementoimismenetelmät 

Maksuviivästysdirektiivin implementoimisessa on pääasiallisesti käytetty 

transformaatiomenetelmää ja vähäisessä määrin tätä tukevaa transkriptiomenetelmää, kun tiettyjä 

direktiivin sanamuotoja on siirretty sellaisenaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Merkittävä osa 

direktiivin määräyksistä on jätetty nimenomaisesti implementoimatta, kun Suomessa voimassa 

olevan lainsäädännön on katsottu jo täyttävän direktiivin vaatimukset. Tämän tutkielman kannalta 

mielenkiintoisimpia tarkastelun kohteita ovat transformaatiomenetelmällä uudelleensanoitettujen 

direktiivimääräysten vertailu direktiivin tavoitteisiin, sekä voimassa olleiden kansallisten 

säännösten tulkinnan muutos siltä osin kuin direktiiviä edeltänyt tulkintatapa ja oikeuskäytäntö 

eivät vastaa direktiivin tavoitetta. 

4.2. Huomioita lakien esitöistä 

Maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanemiseen liittyvät kansalliset lakimuutokset on esitelty 

hallituksen esityksessä HE 57/2012 vp eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten 

maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi 

laeiksi. Esitys käsittää paitsi maksuviivästysdirektiivin implementointityöt myös samaan aikaan 

toteutetun merkittävän pääasiassa kuluttajaperintään liittyvän lakiuudistuksen. Vaikka esityksen 

ensimmäiseksi tavoitteeksi on kirjattu maksuviivästysdirektiivin kansallinen täytäntöönpano, on 

esityksen substanssista valtaosa kohdistettu perintälain uudistamiseen siten, että lain säännökset 

silloista tehokkaammin varmistaisivat hyvän perintätavan noudattamisen ja estäisivät 

kohtuuttoman suurten perintäkulujen perimisen velalliselta. Lisäksi esityksessä on puututtu myös 

vilpilliseen ja harhaanjohtavaan toimintaan elinkeinoelämässä.85 Säädöshankkeiden niputtaminen 

siten, että yksittäisessä esityöasiakirjassa samanaikaisesti on käsitelty maksuviivästysdirektiivin 

velkojan etuja pakottavasti turvaavia seikkoja ja velallisen suojaan liittyviä direktiivistä 

johtumattomia seikkoja, voi kuitenkin hämärtää säädettävien lakien direktiivin tavoitteiden 

turvaavaa luonnetta. Hallituksen esityksestä voi nimittäin saada sen mielikuvan, että muutokset 

 

85 HE 57/2012 vp, s. 13. 
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velallisen hyväksi johtuvat direktiivistä, sillä näitä täytäntöönpanon ulkopuolisia muutoksia ei ole 

selvästi yksilöity sellaisiksi. Menettelyssä on näin ollen havaittavissa sellaisia piirteitä, joita edellä 

kappaleissa 3.7.1 ja 3.7.2 on käsitelty. Direktiivistä johtuvia määräyksiä on vaikea poimia lakien 

esitöistä ja vaikuttaa siltä, että riittävän syväluotaavaa analyysia direktiivin vaikutuspiirissä 

olevien lakien osalta ei ole tehty. Erityisesti pimentoon on jäänyt muuttamattomien 

implementointisäännösten tahdonvaltaisuuden arviointi. 

Hallituksen esityksessä on selvästi todettu direktiivin vähimmäisharmonisoiva luonne ja 

vähimmäissääntelyn suunta velkojalle turvattujen etujen varmistamisessa. Esityksessä on myöskin 

toistettu keskeiset direktiivistä johtuvat käsitteet ja niiden määrittelyt.86 Esityksessä myöskin 

asianmukaisesti viitataan unionin tuomioistuimen maksupäivän määräytymistä määrittelevään 

ennakkoratkaisuun asiassa C-306/06 todeten, että Suomen viemävelkaperiaatteeseen nojautuva 

lainsäädäntö vastaa pääosin direktiivin säännöstä maksupäivän määräytymisen sekä 

viivästyskoron maksuvelvollisuuden syntymisen osalta.87 

Maksuviivästysdirektiivi on implementoitu säätämällä uusi velkojien hyväksi pakottava 

maksuehtolaki, joka sisältää keskeisimmät direktiivin edellyttämät uudet säännökset. Merkittävä 

osa direktiivin määräyksistä on kuitenkin vaihtelevalla tavalla siroteltu muihin lakeihin niiden 

säännöksiä direktiivin vuoksi muuttaen tai olemassa oleviin säännöksiin esitöissä ainoastaan 

viitaten. Muutettuja säännöksiä sisältyy muun ohella perintälakiin, korkolakiin (633/1982) ja 

sopimusehtolakiin. Tämän lisäksi maksuviivästysdirektiiviin vaikuttavia säännöksiä on muun 

muassa maksupalvelulaissa, velkakirjalaissa ja kauppalaissa, sekä muutamissa 

sopimustyyppikohtaisissa erityislaeissa, joiden käsittely tässä tutkielmassa on rajattu ulos. 

Yhteistä muille luetelluille laeille on se, että ne ovat tahdonvaltaisia joko kaikilta osin tai ainakin 

velkojan vahingoksi. Tämän dispositiivisuuden analysointi ja sen käyttäytyminen direktiivin 

päämäärän mukaisessa tulkinnassa on keskeisessä roolissa tutkielmassa. 

 

86 HE 57/2012 vp, s. 5. 
87 HE 57/2012 vp, s. 6. 
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4.3. Kansallisen oikeuskulttuurin ja velvoiteoikeudellisen käytännön ilmeneminen 

direktiiviä implementoitaessa 

Sopimussuhteessa heikomman osapuolen suojaaminen on keskeinen oikeusperiaate Suomessa ja 

myös Euroopassa. Tämä ilmenee erityisesti kuluttajansuojassa, vakuutussopimuksissa, 

vuokrasuhteissa ja myöskin elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia rajoittavissa säännöksissä. 

Tavallisimmin heikomman osapuolen suojaaminen toteutetaan rajoittamalla vahvemman 

osapuolen sopimusvapautta. Osapuolten asemaa toisiinsa nähden arvioidaan etenkin taloudellisten 

seikkojen perusteella.88 Myös saatavien perinnässä tavallisesti velallisen katsotaan olevan 

heikomman osapuolen asemassa, mikä ilmenee perintälain säännöksistä esimerkiksi 

velvollisuutena korvata vain kohtuulliset perintäkulut, velvollisuus pidättyä tratan käyttämisestä 

tietyissä tilanteissa sekä hyvän perintätavan noudattamisvelvoitteena kulujen korvattavuuden 

edellytyksenä. 

Maksuviivästysdirektiivi velkojan vähimmäissuojan turvaavana sääntelyinstrumenttina taas lähtee 

liikkeelle siitä näkökulmasta, että velkoja on lain nojalla pakottavaa suojaa vaativa heikompi 

osapuoli riippumatta siitä, mikä sopimusosapuolten keskinäinen taloudellinen tasapaino on. Tätä 

lähtökohtaa voidaan näkemykseni mukaan perustella sillä, että koostaan huolimatta velallinen 

viime kädessä päättää, milloin se suorittaa velvoitteensa, eli velan maksamisen. Tästä huolimatta 

asetelma, jossa aikaisemmin vahvemmaksi osapuoleksi mielletty sopijapuoli määritellään 

heikommaksi, on haasteellinen. 

Maksuviivästysdirektiivin implementoimislakien esitöissä todetaan, että: 

[d]irektiivistä johtuvat sopimusvapauden rajoitukset kaupallisissa sopimuksissa ja oikeus 

saada suoraan maksuviivästyksen perusteella vakiomääräinen korvaus perintäkuluista ovat 

ratkaisuja, jotka poikkeavat Suomen velvoiteoikeudellisen lainsäädännön peruslähtökohdista. 

Niiden soveltamisalaa ei ole perusteltua kansallisesti laajentaa direktiivin soveltamisalaa 

ulommaksi. Direktiivin täytäntöönpanoa koskevalta osalta esityksen lähtökohtana on tämän 

vuoksi se, että voimassa olevaan lainsäädäntöön ei tehdä muutoksia laajemmin kuin direktiivin 

täytäntöönpano välttämättä edellyttää.89 

 

88 Annola ym. 2004–2021, I LÄHTÖKOHDAT > 3. Siviilioikeuden yleiset periaatteet > Heikomman suoja. 
89 HE 57/2012 vp, s. 13. 
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Toteamuksesta ilmenee kansallinen tavoite tehdä lainsäädäntöön vain sellaisia muutoksia, joita 

direktiivin täytäntöönpano välttämättä edellyttää. Toteamus konkretisoi edellä kappaleessa 3.2 

esille nostetun jännitteen EU-oikeuden suhteellisuusperiaatteen ja kansallisen 

implementointilainsäädännön välillä. Tässä esimerkissä direktiivin määräykset on valittu 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti siten, että ne vähiten rajoittavat jäsenvaltioiden 

itsemääräämisoikeutta. Toisaalta Suomi on katsonut määräyksien puuttuvan niin voimakkaasti 

paikallisen velvoiteoikeuden peruslähtökohtiin, ettei implementoimissääntelyä ole haluttu ulottaa 

vähääkään direktiivin ulkopuolelle. Toisin sanoen sääntelyssä liikutaan erittäin ohuella langalla, 

jossa pyritään yhdistämään kaksi täysin vastakkaista näkemystä. Lainsäädäntöteknisesti tässä 

korostuu jäsenvaltion velvollisuus toteuttaa sääntely niin pakottavasti, ettei direktiivin tavoite 

vaarannu lainsoveltamistilanteissa sääntelyn antaman liikkumavaran vuoksi. Ohuella langalla on 

siis pysyttävä. 

Esimerkinomaisesti esille nostettava kansallisen oikeuden, tosiasiallisen käytännön ja direktiivin 

välinen jännite koskee maksupäivän määräytymistä. Maksuviivästysdirektiivin implementoinnin 

esitöistä edellä viitatulla tavalla ilmenee, että Suomen oikeudessa pääsääntönä noudatetaan 

viemävelkaperiaatetta. Tämä ei kuitenkaan tosiasiallisesti pidä paikkaansa, sillä valtaosa yritysten 

keskinäisestä ja yritysten ja viranomaisten välisestä maksuliikenteestä tapahtuu maksupalvelulain 

sääntelemällä tavalla pankkisaatavien siirtoihin perustuvassa menettelyssä, eli tutummin 

tilisiirtoina. Tätä seikkaa pidän tutkielmassa notorisena. Tilisiirtojen osalta maksun oikea-

aikaisuus määräytyy maksupalvelulain 81 ja 82 §:n mukaisesti, eli maksu on suoritettu 

pääsääntöisesti silloin, kun tilisiirron rahamäärä on kirjattu saajan palveluntarjoajan tilille. Tästä 

pääsäännöstä on kuitenkin mahdollista poiketa maksajan ja maksunsaajan välisellä sopimuksella 

tai omaksumalla käytännöllä taikka kauppatavan tai muun velvoittavan tavan johdosta. 

Tilisiirtojen tapauksessa varsin yleistä onkin se, että maksu Suomessa katsotaan oikea-aikaisesti 

suoritetuksi jo silloin, kun sen määrä on veloitettu maksajan tililtä. Käytännössä siis Suomessa 

noudatetaan noutovelkaperiaatetta toisin, kuin hallituksen esityksestä ilmenee. Valmistelutöissä ei 

kuitenkaan ole lainkaan käsitelty Suomessa tosiasiallisesti noudatettavaa yritysten keskinäistä 

sekä yritysten ja viranomaisten välistä käytäntöä. 

Tämä seikka ilmenee muun ohella siitä, että Suomessa SEPA standardiin on tehty kansallinen 

lisäys, jolla maksutapahtumiin on mahdollista liittää nk. acceptance date -tieto. Tämä tieto on se 

päivämäärä, jona maksun rahamäärä on veloitettu maksajan pankkitililtä riippumatta siitä, mihin 
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aikaan päivästä veloitus on tapahtunut taikka onko veloitus tapahtunut viikonloppuna tai muuna 

sellaisena päivänä, jolloin pankkien välinen rahaliikenne ei toimi. Tätä standardilisäystä 

käsittelevässä Finanssialan Keskusliiton kuvauksessa kotimaista maksutapaa kuvataan toteamalla, 

että Suomessa vallitsevan käytännön mukaan nimenomaan rahamäärän veloittaminen on määräävä 

päivämäärä maksun oikea-aikaisuuden ja viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamisen 

kannalta.90  

Maksupalvelulain esitöissä lain 82 §:n osalta on todettu, että tällä tilisiirto- ja 

suoraveloitusmaksuja koskevalla erityissäännöksellä täydennetään esimerkiksi velkakirjalaissa ja 

kauppalaissa säädettyä yleistä viemävelkaperiaatetta. Esitöiden mukaan säännöstä kuitenkin 

sovelletaan vain, jollei toisin säädetä, minkä lisäksi se on tahdonvaltainen. Pykälän soveltaminen 

saattaa estyä myös osapuolten aikaisemmin omaksuman käytännön tai myös vallitsevan 

pankkitavan johdosta.91 

Vaikuttaa siten siltä, että lainsäädännöstä ilmenevällä ja lakien esitöissä todetulta 

viemävelkaperiaatteen pääsäännöllä on varsin vähäinen merkitys käytännön rahaliikenteessä, joka 

tosiasiallisesti nojautuu pankkikäytännöstä ilmenevään noutovelkaperiaatteeseen. Tämä osaltaan 

selittää direktiivin tulkintaongelmia, kun direktiivistä voimakkaasti ilmenevä 

viemävelkavaatimuksen pakottavuus on ristiriidassa vakiintuneen kansallisen tavan kanssa. 

Käytännön ja säännösten kollisio saattaa nimittäin hyvinkin ohjata myös oikeudellista 

ratkaisutoimintaa siten, että tulkintavaihtoehdoista valitaan parhaiten vallitsevaa kansallista 

toimintatapaa tukeva vaihtoehto, joka voi hyvinkin olla ristiriidassa maksuviivästysdirektiivin 

tavoitetta tukevan vaihtoehdon kanssa. Tämän estäminen tulisi estää jo lainsäädäntövaiheessa 

riittävän pakottavilla säännösvalinnoilla. 

Edellä on viitattu maksuviivästysdirektiivin implementoimisen yhteydessä tehtyihin 

lakimuutoksiin, joissa viemävelkaperiaatteen kanssa ristiriitaisia vuokrasuhteisiin liittyviä 

noutovelkasäännöksiä muutettiin viittaamaan maksupalvelulain 82 §:ään. Kun 

noutovelkaperiaatteen salliva sopiminen, käytäntö tai tapa johtuvat nimenomaan 

 

90 Finanssialan Keskusliitto 2016, s. 1. Huomionarvoista tässä on alan keskusjärjestön julkaisun ajankohta lähes 3,5 

vuotta maksuviivästysdirektiivin voimaantulon jälkeen. Toteamus on indisio siitä, ettei maksuviivästysdirektiiviä ole 

saatettu Suomessa voimaan niin, että sääntelyn kohteet olisivat tietoisia direktiivin niille turvaavista oikeuksista. 
91 HE 169/2009 vp, s. 88–89. 
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maksupalvelulain 82 §:n määräyksistä, vaikuttavat nämä muutokset tässä valossa käytännössä 

hyödyttömiltä. 

Suomessa harjoitettua kansallista käytäntöä ja sen juurtuneisuutta kuvastavat myös Suomen 

unionin tuomioistuimelle nimenomaan maksupäiväkysymystä koskevassa 01051 Telecom -

tapauksessa esittämät huomautukset. Tuomiosta ilmenee, että Suomen hallitus on käsittelyvuonna 

2007 katsonut, että silloin voimassa ollut, relevantilta sisällöltään nykyisen kanssa samanlainen 

maksuviivästysdirektiivi 2000/35 olisi jättänyt jäsenvaltioiden lainsäädännölle merkittävää 

liikkumavaraa sen määrittelemiseksi, mitä pidetään hetkenä, jona pankkisiirtona suoritettua 

maksua on pidettävä ajoissa suoritettuna.92 Edelleen Suomen hallitus on huomautuksessaan 

katsonut, että sellainen tulkinta, jonka mukaan vasta rahamäärän kirjaaminen velkojan tilille 

katsottaisiin oikea-aikaiseksi maksusuoritukseksi johtaisi siihen, että velallinen joutuisi 

kohtuuttomalla tavalla kantamaan riskin, joka liittyy pankkitoimien käsittelyaikoihin.93 EU-

tuomioistuimen ratkaisu oli  Suomen kannan vastainen.94 Myös markkinaoikeus on katsonut 

noutovelkaperiaatteen olevan vakiintunut käytäntö Suomessa, jota osoittaa muun ohella julkisten 

hankintojen sopimusehtojen laatiminen yhteistyössä julkishallinnon ja elinkeinonharjoittajien 

edunvalvontajärjestöjen kanssa.95 Voitaneen siten perustellusti väittää, että kotimainen 

asennoituminen maksun oikea-aikaisuuteen liittyviin kysymyksiin on varsin velallismyönteinen ja 

lähtökohtaisesti siis direktiivin velkojamyönteisten päämäärien kanssa ristiriitainen. 

Thomson on käsitellyt tätä vastaan hangoittelun ilmiötä artikkelissaan, jossa menettelylle on 

annettu nimi takaovivastustus (opposition through the back door). Tällä kuvataan toimintatapaa, 

jossa direktiivin transpositio tahallaan laiminlyödään tai suoritetaan muutoin väärin, jotta 

vältyttäisiin jäsenvaltiolle epämieluisasta sääntelystä. Vaikka artikkelissa viitataan sääntelyyn, 

jota jäsenvaltio vastustaa sen säätämisvaiheessa, voitaneen väittää, että sama ilmiö voi esiintyä 

myöhemminkin jäsenvaltion vastustaessa direktiivin muussa EU:ssa hyväksyttyä tulkintalinjaa. 

Thomson on tutkimuksessaan päätynyt toteamaan, että mukautumattomuus direktiivimääräyksiin 

on varsin harvinaista ja tilanne on tutkimuksen valossa usein päinvastainen. Useat jäsenvaltiot, 

joilla näyttäisi olevan aihetta vastustaa direktiivimääräyksen voimaantuloa, pyrkivätkin 

 

92 C-306/06 01051 Telecom (2008), kohta 19. 
93 C-306/06 01051 Telecom (2008), kohta 29. 
94 Eurooppatiedotuksen julkaisuja Nro 124/2009, s. 10–11. 
95 MAO:276/20, ei lv., kohta 32 ja siinä viitattu kohta 4. 
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noudattamaan sitä jopa paremmin kuin sääntelyratkaisua puolustaneet jäsenmaat. Tämä vaikutus 

korostuu tilanteissa, joissa komissio tukee direktiivimääräystä aktiivisesti. Toisaalta jäsenvaltiot, 

joilla on aihetta välttää direktiivimääräyksen täytäntöönpanoa ovat kolme kertaan 

todennäköisempiä vastustamaan direktiivimääräystä transponoimalla direktiivin väärin tilanteissa, 

joissa komissio ei tue sääntelyä.96 

4.4. Maksuehtolaki 

Maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanon kannalta keskeinen säädös on maksuehtolaki, joka sen 

esitöiden mukaan on säädetty nimenomaan maksuviivästysdirektiivin täytäntöön panemiseksi. 

Lainvalmistelun lähtökohtien ja menettelyn ymmärtämisen kannalta tässä yhteydessä on 

hyödyllistä kiinnittää huomiota käytettyyn sanamuotoon, jonka mukaan nimenomaan 

maksuehtolailla on ollut tarkoitus implementoida maksuviivästysdirektiivi. Tämä toteamus auttaa 

ymmärtämään jäljempänä käsiteltyjä ongelmakohtia, jotka liittyvät pitkälti nimenomaan muiden 

kuin maksuehtolain tulkintaan.97 

Maksuehtolain 1 ja 2 § sisältävät direktiivistä johtuvat soveltamisalarajoitukset. Maksuehtolaki on 

sen 3 §:ssä todetulla tavalla velkojan hyväksi pakottavaa lainsäädäntöä. Tämä määräys tukee 

maksuviivästysdirektiivin minimidirektiiviluonnetta, jonka tarkoituksena on siis harmonisoida 

velkojien suojan vähimmäistaso unionissa. Velkojien suojaaminen yleisenä käsitteenä sopii edellä 

todetulla tavalla kuitenkin jokseenkin huonosti kansalliseen oikeuskulttuuriimme, jossa tutumpana 

ominaisuutena on tavallisesti ollut heikomman sopimusosapuolen suojaaminen. Laki on kuitenkin  

sanamuotonsa mukaisesti kaikkien elinkeinonharjoittajavelkojien hyväksi pakottavaa, eikä lain 

tasolle ole ymmärrettävistä syistä voitu tuoda ainoastaan pk-yrityksiä hyödyntäviä määräyksiä. 

Maksuviivästysdirektiivin ei muutoinkaan voida katsoa tavoittelevan ainoastaan pk-yritysten 

kilpailukyvyn parantamista, vaan direktiivin lainsäädäntömääräyksillä on pyritty tuomaan näille 

toimijoille enemmän hyötyä kuin suurille toimijoille, jotka jo oman markkina- ja 

neuvotteluvoimansa ansiosta voivat saavuttaa vastaavia tavoitteita. 

Maksuehtolain 4 ja 5 § sisältävät määräykset hankintayksikkövelallisen ehdottomasta 

enimmäismaksuajasta, sekä elinkeinoharjoittajavelallisen enimmäismaksuajasta, joka voidaan 

 

96 Thomson 2010, s. 591–592. 
97 HE 57/2012 vp, s. 1. 
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nimenomaisella sopimisella ohittaa. Lain 5 §:n osalta on keskeistä tiedostaa, että kansallinen 

säännös elinkeinonharjoittajien välisestä enimmäismaksuajasta on ankarampi kuin direktiivin 

määräys. Pykälän alkuperäinen enintään 60 päivän maksuaika vastasi direktiivin määräystä, mutta 

sitä on sittemmin muutettu 30 päivään. Muutoksen taustalla on ollut tarve lyhentää entisestään ja 

kiinnittää elinkeinonharjoittajien huomiota pitkiin maksuaikoihin.98 Kansallisen lain ja direktiivin 

erilaisella ja nimenomaan velkojan kannalta edullisemmalla sisällöllä on merkitystä, kun lain 

tulkinnalle haetaan tulkinta-apua direktiivistä. Tätä seikkaa tarkastellaan jäljempänä. 

Maksuehtolain 8 §:ssä säädetään lain vastaisten ehtojen tehottomuudesta. Pykälän 1 momentin 

mukaan sopimusehdot, joiden mukaan viivästyskorkoa ei voida periä, ovat kategorisesti 

tehottomia. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikkövelallisen ollessa kysymyksessä 

tehottomia ovat myös ehdot, joiden mukaan velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle 

alempaa kuin korkolain 4 a §:n 1 momentin mukaan määräytyvää viivästyskorkoa. Pykälän 3 

momentissa taas määrätään, että sopimusehto, joka poikkeaa perintälain 10 ja 10 e §:n 

määräyksistä presumoidaan tehottomaksi. 

Maksuehtolain 9 §:ssä säädetään kohtuuttomien sopimusehtojen sovittelusta viittaussäännöksellä 

oikeustoimilakiin. Pykälän sisältö on ongelmallinen sikäli kuin sitä tulkitaan kansallisen 

kohtuuttomuuskäsitteen valossa direktiivistä johtuvan kohtuuttomuuskäsitteen sijaan. Myös tähän 

seikkaan palataan tuonnempana. 

Lain 10 §:ssä määrätään siitä menettelystä, jota noudatetaan 8 ja 9 §:ssä tarkoitetun tehottoman 

sopimusehdon käytön kieltämisessä. Tällä säännöksellä on merkitystä arvioitaessa 

markkinaoikeuden toimivallan laajuutta. 

4.5. Velkakirjalaki 

Myös velkakirjalain 3 §:n 1 momentti mainitaan esitöissä nimenomaan viemävelkaperiaatteen 

kontekstissa ja yhtenä tätä periaatetta tukevana säännöksenä. Säännöksen mukaan jollei 

maksupaikkaa ole määrätty, suoritettakoon maksu velkojan asunnossa. Jos hän harjoittaa kauppaa 

tai muuta liikettä, on maksu suoritettava hänen liikehuoneistossaan. Tämä säännös on analoginen 

edellä käsitellyn kauppalain 48 §:n 1 momentin kanssa ja niin ikään sisältää tahdonvaltaisen 

 

98 HE 356/2014 vp, s. 2–3. 
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komponentin, jonka mukaan maksupaikasta voidaan myös sopia toisin. Toisin sanoen säännös 

mahdollistaa myös sopimisen siitä, että jokin muu tapahtuma kuin rahamäärän vallintaan saaminen 

katsotaan velan maksuksi. Myöskään velkakirjalain viemävelkaperiaatteen tahdonvaltaisuutta ei 

ole käsitelty maksuviivästysdirektiivin implementoimistöissä. 

Velkakirjalaki sisältää myös nk. pyhäpäiväpitenemissäännöksen, jonka noudattaminen on varsin 

hyvin vakiintunut kotimaisessa maksutavassa. Velkakirjalain 5 §:n 2 momentin (958/1999) 

mukaan jos eräpäivä tai maksuajan viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 

vapunpäivä taikka joulu- tai juhannusaatto, maksu saadaan suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä 

sen jälkeen. Sama on voimassa, jos eräpäivä tai viimeinen maksupäivä on päivä, jona pankkien 

yleisesti keskinäisissä maksuissaan käyttämät maksujärjestelmät eivät säädöskokoelmassa 

julkaistavan Suomen Pankin ilmoituksen mukaan ole Euroopan keskuspankin tai Suomen Pankin 

tekemän päätöksen vuoksi käytössä. Tämä pyhäpäiväpitenemissäännös on lain esitöiden mukaan 

sillä tavoin tahdonvaltainen, että sopijapuolet voivat sopia eräpäivän siirtymisestä myös toisin, 

esimerkiksi siten, että eräpäivä siirtyy lainmukaista eräpäivää edeltäväksi arkipäiväksi.99 

Tätä velkakirjalain säännöstä ja sen vaikutusta maksuviivästysdirektiivin johdosta säädettyihin 

pakottaviin säännöksiin ei ole analysoitu direktiivin implementoimistöissä. Etenkin 

viranomaisvelallisten kanssa tehtävissä sopimuksissa lain sallima 30 päivän enimmäismaksuaika 

on varsin yleinen ja sitä käytetään muun ohella julkisten hallintojen yleisissä sopimusehdoissa 

oletusarvoisena paperilaskujen eräpäivänä.100 Kun sopimuksen mukainen maksuaika on 30 päivää 

ja laskuja tavanomaisesti kirjoitetaan arkipäivisin tarkoittaa tämä sitä, että laskuista keskimäärin 

vähintään 40% osuu velkakirjalain pyhäpäiväpitenemissäännöksen osoittamalle päivälle, eli 

lauantaille tai sunnuntaille. Velkakirjalain 5 §:n 2 momentin mukaan tällöin maksu saadaan 

suorittaa seuraavana arkipäivänä, eli tavallisesti maanantaina. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että 

maksuaika tosiasiallisesti muodostuu 31–32 päivän pituiseksi, eli maksuehtolain 4 §:n 1 momentin 

pakottavan säännöksen ja direktiivin 4 artiklan 3. kohdan vastaiseksi. Tätä velkakirjalain ja 

maksuehtolain ristiriitaa ei ole lainkaan käsitelty maksuehtolain esitöissä, mutta tässä tutkielmassa 

se on keskeisessä roolissa. 

 

99 HE 52/1999 vp, s. 5. 
100 JYSE 2014 Tavarat, s. 11. 
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4.6. Maksuviivästysdirektiivin 1 artikla 

Maksuviivästysdirektiivin 1 artiklan 1 kohdasta ilmenee direktiivin muodollinen tavoite, eli 

kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjunta. Kaupallisten toimien käsite 

määritellään 2 artiklan 1 kohdassa, jonka mukaan näillä tarkoitetaan yritysten tai yritysten ja 

viranomaisten välisiä toimia, jotka johtavat tavaroiden toimittamiseen tai palvelujen 

suorittamiseen korvausta vastaan. Taustalla ovat selvimmin johdanto-osan kohdasta 2 ilmenevä 

luotollisen myynnin pääsääntö, kohdasta 3 ilmenevä yritysten maksuvalmiutta, taloushallintoa, 

kilpailukykyä ja kannattavuutta haittaava pitkien maksuviivästysten yleisyys, kohdasta 5 ilmenevä 

tasapuolinen ja yhdenmukainen menettely kotimaan sisäisissä ja sisäkaupan kauppasuhteissa, sekä 

kohdasta 6 ilmenevä pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaympäristön parantaminen. 

Näistä direktiivin tavoitteita kuvaavista seikoista on aiheellista panna merkille nimenomaan pk-

yritysten kilpailukyvyn parantamista koskeva tavoite, joka voidaan ymmärtää siten, että direktiivin 

ensisijaiseksi tavoitteeksi ei voida ymmärtää suurten yritysten tai julkishallinnon yksiköiden 

taloudellisen aseman parantaminen, vaan mieluumminkin velkojan asemassa olevien pk-yritysten 

suojaaminen maksuhaluttomilta sopijakumppaneilta. Pk-yritysten suojaa korostetaan johdanto-

osan kohdassa 23, jossa viranomaisten rahoituksellinen vakaus nostetaan perusteeksi sille, miksi 

nimenomaan pk-yritysten asemaa pyritään sääntelyllä parantamaan. 

Luotollisen myynnin pääsääntö on mainittu direktiivin säätämisen taustatekijäksi myös komission 

ehdotuksessa direktiiviksi, missä yhteydessä maksuajan lähteeksi on nostettu sopimuksen ja lain 

ohella myös laskulla ilmoittaminen, joka poikkeaa kansallisesta käytännöstä, jonka mukaan 

laskulla maksuajan ilmoittaminen yksipuolisena toimenpiteenä ei velvoita velallista.101 

4.7. Maksuviivästysdirektiivin 2 artikla 

Direktiivin 2 artiklassa ovat direktiivissä käytettyjen käsitteiden määritelmät. Tämän tutkielman 

kannalta keskeisiä käsitteitä ovat artiklan alakohdan 4 maksuviivästyksen, alakohdan 5 

viivästyskoron, alakohdan 6 lakisääteisen viivästyskoron ja alakohdan 8 erääntyneen määrän 

käsitteet. Huolimatta siitä, että käsitteet sinällään vaikuttavat varsin itsestään selviltä, on niiden 

tulkinta tähänastisessa kansallisessa oikeuskäytännössä ollut horjuvaa. Vaikka direktiivistä 

 

101 KOM(2009), s. 3. 
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johtuvaa maksuviivästyksen käsitettä on käsitelty lakien esitöissä, ei tätä käsitettä ole toistettu tai 

siihen viitattu implementoimissäännöksissä. Kun maksuviivästysdirektiivin alalla käsiteltävissä 

asioissa maksuviivästykselle on annettava se merkityssisältö, joka sillä on direktiivissä, olisi käsite 

selkeyden vuoksi tullut selvästi siirtää kansalliseen implementointilainsäädäntöön. 

Direktiivin kontekstissa maksuviivästyksellä tarkoitetaan maksua, jota ei suoriteta sopimukseen 

tai lakiin perustuvan maksuajan kuluessa, kun direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tai 4 artiklan 1 

kohdassa säädetyt ehdot täyttyvät. Jäljempänä käsitelty kotimainen oikeuskäytäntö osoittaa, että 

Suomessa tuomioistuimet katsovat, ettei kysymys ole maksuviivästyksestä vaikka lasku 

maksetaan eräpäivän jälkeen, jos osapuolten kauppatapaan on kuulunut viivästyskoron perimättä 

jättäminen vähäisten viivästysten osalta. 

Viivästyskorolla taas tarkoitetaan lakisääteistä viivästyskorkoa tai yritysten välillä sovittua 

korkoa, jollei direktiivin 7 artiklasta muuta johdu. Lakisääteisellä viivästyskorolla sitä vastoin 

tarkoitetaan viivästyskorkoa, jonka määrä vastaa viitekorkoa korotettuna vähintään kahdeksalla 

prosenttiyksiköllä ja erääntyneellä määrällä tarkoitetaan pääomaa, joka olisi pitänyt maksaa 

sopimukseen tai lakiin perustuvan maksuajan kuluessa ja johon sisältyvät laskussa tai vastaavassa 

maksuvaatimuksessa eritellyt sovellettavat verot, tullit tai maksut. 

Näistä käsitteistä ainoastaan 6 alakohdan mukainen viivästyskorko, joka siis on kahdeksalla 

prosentilla korotettu viitekorko, on pantu täytäntöön nimenomaisilla täytäntöönpanotoimilla, eli 

säätämällä uusi korkolain 4 a §. Sitä vastoin maksuviivästyksen tai erääntyneen määrän käsitteitä 

ei ole määritelty kansallisessa lainsäädännössä. Näillä käsitteillä on kuitenkin keskeinen merkitys 

arvioitaessa maksun oikea-aikaisuutta direktiivin soveltamisalalla. Käsitteiden merkityssisältö 

tulee tämän vuoksi direktiiviä sovellettaessa hakea nimenomaan direktiivistä, eikä kansallisesta 

oikeuskäytännöstä. Viivästyskoron käsite vaikuttaisi päällisin puolin vastaavan korkolain 

viivästyskoron käsitettä. Keskeistä tässä yhteydessä on kuitenkin huomata, että viivästyskoroksi 

ei direktiivin määritelmän mukaan lainkaan katsota korkoa, joka ei ole samalla myös direktiivin 7 

artiklan mukainen. Toisin sanoen kohtuuttoman alhainen viivästyskorko ei ole direktiivin 

tarkoittama viivästyskorko. 
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4.8. Maksuviivästysdirektiivin 3 artikla, yritysten väliset kaupalliset toimet 

4.8.1. 3 artiklan 1 kohta, oikeus viivästyskorkoon ja koron maksuvelvollisuuden alkamisen 

yleissäännös 

Direktiivin 3 artiklassa määritellään, mitä kansallisilla säännöksillä on tullut saavuttaa yritysten 

välisten toimien sääntelyn alalla. Artiklan 1 kohdassa jäsenvaltioille on asetettu velvoite varmistaa 

se, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon kun velkoja on täyttänyt sopimukseen ja lakiin 

perustuvat velvoitteensa, eikä velkoja ei ole saanut erääntynyttä määrää ajoissa. Tämä oikeus 

syntyy suoraan maksuviivästyksen perusteella, eikä siis edellytä maksumuistutuksen tai vastaavan 

ilmoituksen lähettämistä velalliselle. Velallinen voi vapautua viivästyskoron 

maksuvelvollisuudesta vain, jos viivästys ei johdu hänestä. Tarkasteltaessa säännöstä direktiivissä 

määriteltyjen käsitteiden valossa havaitaan, että oikeus lakisääteiseen tai osapuolten sopimuksen 

mukaiseen kohtuulliseen viivästyskorkoon tulee syntyä välittömästi siinä vaiheessa, kun pääomaa, 

joka olisi pitänyt maksaa sopimukseen tai lakiin perustuvan maksuajan kuluessa, ei ole maksettu 

ajoissa. 

Tämän määräyksen sisältö voidaan johtaa direktiivin resitaalin kohdasta 17, jonka mukaan 

velallisen maksu olisi katsottava viivästyneeksi siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, 

kun velkojalla ei ole velan määrää vastaavaa summaa käytettävissään eräpäivänä. Direktiivissä 

siten eräpäivä yksiselitteisesti sidotaan viimeiseksi ajanhetkeksi, jolloin maksu voidaan suorittaa 

ilman viivästysseuraamuksia. 

Unionin tuomioisuin on 01051 Telecom -tapauksessa katsonut, että erääntyneen summan on oltava 

kirjattu eräpäivänä velkojan tilille, jotta viivästyskorkojen periminen pankkisiirtona suoritetusta 

maksusta estyy tai lakkaa.102 Viitattu tuomio liittyy nykyisellä maksuviivästysdirektiivillä 

kumottuun direktiiviin 2000/35/EY, mutta voimassa olevan direktiivin 13 artiklan 2 kohdan 

mukaan viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään kuitenkin viittauksina nykyiseen direktiiviin 

vastaavuustaulukon mukaisesti. Vastaavuustaulukosta voidaan todeta, että viittaus kumotun 

maksuviivästysdirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, johon tuomio liittyy, vastaa viittausta 

voimassa olevan direktiivin 3 artiklan 1 kohtaan. 

 

102 C-306/06 01051 Telecom (2008), kohta 32 ja tuomiolauselma. 
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Tämä maksun oikea-aikaisuuteen liittyvä direktiivin varsin yksiselitteinen ja unionin 

tuomioistuimen vahvistava maksamisen käsite on noteerattu direktiivin täytäntöönpanolakien 

esitöissä. Hallituksen esityksessä on viitattu maksupalvelulain (290/2010) 82 §:ään, kauppalain 

(355/1987) 48 §:ään ja velkakirjalain (622/1947) 3 §:ään. Hallituksen esityksessä nämä säännökset 

on tunnistettu tahdonvaltaisiksi, mutta tätä tahdonvaltaisuuden merkitystä direktiivin 

pakottavuuden kontekstissa ei ole arvioitu. Esityksessä tosin todetaan, että poikkeukset 

viemävelkaperiaatteesta ovat ristiriidassa direktiivin kanssa niiltä osin kuin säännökset koskevat 

sellaisia maksuja, jotka suoritetaan korvauksena direktiivissä tarkoitetuista kaupallisista toimista, 

minkä toteamuksen yhteydessä tarve lakimuutoksille on tunnistettu maan, asuinhuoneiston ja 

liikehuoneiston vuokraa sekä vakuutussopimuksia sääntelevien lakien osalta.103 

Hallituksen esityksen mukaisesti maanvuokralain (258/1966) 8 §:ää, asuinhuoneiston 

vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 35 §:ää ja liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 

(482/1995) 28 §:ää on muutettu siten, että niissä noutovelkaperiaatteen sijasta sovelletaan 

kuitenkin maksupalvelulain 82 §:ää, jos vuokranantaja on elinkeinonharjoittaja ja vuokralainen on 

elinkeinonharjoittaja tai maksuehtolain 2 §:ssä tarkoitettu hankintayksikkö.104 

Maksupalvelulakiin ei ole tehty muutoksia maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanemisen 

yhteydessä, vaikka lakia on käsitelty direktiiviä implementoitaessa.105 Keskeiset maksupalvelulain 

säännökset ovat lain 81 ja 82 §, joista jälkimmäisen mukaan maksajan katsotaan täyttäneen 

suoritusvelvoitteensa maksunsaajalle silloin, kun maksu sitoo maksupalvelulain 81 §:n nojalla 

sivullisia, jollei toisin säädetä tai maksajan ja maksunsaajan välisestä sopimuksesta tai 

omaksumasta käytännöstä taikka kauppatavasta tai muusta tavasta, jota on pidettävä maksajaa ja 

maksunsaajaa sitovana, johdu muuta. Maksupalvelulain 81 §:n mukaan maksu sitoo sivullisia, kun 

maksunsaajan palveluntarjoaja, eli siis tavallisesti pankki, on saanut tarvittavat tiedot 

maksutapahtuman rahamäärän maksamiseksi maksunsaajan maksutilille ja kun lisäksi joko 

maksutapahtuman rahamäärä on maksettu maksunsaajan palveluntarjoajan tilille tai maksunsaajan 

palveluntarjoajan asettamat maksutapahtuman katetta koskevat ehdot ovat muutoin täyttyneet. 

 

103 HE 57/2012 vp, s. 6–7. 
104 HE 57/2012 vp, s. 80–84. 
105 HE 57/2012 vp, s. 7. 
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Maksu sitoo sivullisia kuitenkin aina, kun maksutapahtuman rahamäärä on maksettu 

maksunsaajan maksutilille. 

Nämä maksupalvelulain määräykset on tunnistettu jossain määrin ongelmallisiksi 

maksuviivästysdirektiivin kontekstissa, koska säännöksistä ensinnäkin johtuu se, että velkoja voi 

vapautua suoritusvelvollisuudestaan tilanteessa, jossa maksun rahamäärä ei vielä ole velkojan 

vallinnassa. Rahamäärän vallintaan saamista pidetään nimittäin maksuviivästysdirektiivissä ja sen 

tulkinnassa lähes ehdottomana edellytyksenä. Tätä maksupalvelulain ominaisuutta ei kuitenkaan 

ole pidetty direktiivin kannalta ongelmallisena, koska saman lain 49 §:ssä (898/2017) määrätään 

maksunsaajan palveluntarjoajan velvollisuuksista suhteessa maksunsaajaan. Kysymyksessä siis 

tavallisimmin on velkojan ja sen pankin välisestä suhteesta. Lain 49 §:n 1 momentin mukaan 

maksunsaajan palveluntarjoajan on maksettava maksutapahtuman rahamäärä maksunsaajan 

maksutilille välittömästi saatuaan sen tililleen. Jos maksunsaajalla ei ole palveluntarjoajan pitämää 

maksutiliä, maksunsaajan palveluntarjoajan on samassa ajassa asetettava maksutapahtuman 

rahamäärä maksunsaajan käytettäväksi. 

Toisin sanoen, koska velkojan pankin on suoritettava saamansa rahamäärä välittömästi velkojan 

tilille, ei tässä rahansiirron vaiheessa voi tapahtua sellaista viivästystä, josta velkoja olisi 

vastuussa. 

Ongelmallisempi seikka on se, että maksupalvelulain 82 § sisältää määräyksen siitä, että 

sopimusosapuolet voivat joko nimenomaisesti tai konkludenttisesti sopia siitä, että maksajan 

suoritusvelvoite täyttyy myös muutoin kuin rahamäärän kirjaamisella velkojan tilille. Kansallisen 

lain mukaan velan rahamäärän vallintaan saaminen ei siten ole välttämätön edellytys velvoitteen 

lakkaamiselle. Tähän tahdonvaltaisuuteen ei maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanotöissä ole 

otettu kantaa. 

Näiden noutovelkaperiaatteesta muutettujen säännösten osalta on keskeistä huomata, että 

muutoksen jälkeenkin viittaus maksupalvelulain 82 §:ään mahdollistaa lähtökohtaisesti 

viemävelkaperiaatteesta poikkeavan sopimisen tai käytännön noudattamisen, mikä vaikuttaa 

ongelmalliselta direktiivin ehdottoman määräyksen kannalta. Näyttäisi siis lähtökohtaisesti siltä, 

että maksupäivän määräytymistä ei ole kansallisella sääntelyllä määritelty niin yksiselitteisesti, 

kuin mitä direktiivissä on edellytetty. De lege ferenda -näkökulmasta tarkasteltuna jo tässä 

yhteydessä vaikuttaisi perustellulta todeta, että kansallisen lain selkeyden kannalta 



 

 

56 

maksupalvelulain 82 §:ää olisi tullut muuttaa siten, ettei maksuehtolain soveltamisalalla 

suoritusvelvoitteen täyttäminen ole mahdollista muutoin, kuin siirtämällä rahamäärä velkojan 

vallintaan. Maksupalvelulain 82 §:n määräys ”– –, jollei toisin säädetä tai maksajan ja 

maksunsaajan välisestä sopimuksesta tai omaksumasta käytännöstä taikka kauppatavasta tai 

muusta tavasta, jota on pidettävä maksajaa ja maksunsaajaa sitovana, johdu muuta.” on niin 

epämääräinen ja laaja, ettei sen perusteella voitane väittää, että velkojan oikeus viivästyskorkoon 

on maksuviivästysdirektiivin 3 artiklan 1. kohdan mukaisella tavalla varmistettu riittävät 

pakottavalla ja yksiselitteisellä tavalla. Kun maksuviivästysdirektiivin määritelmää 

maksuviivästyksestä ei liioin ole implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön vaikuttaa siltä, että 

oikea-aikaisen maksun käsitettä ja viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamispäivää ei ole pantu 

täytäntöön direktiivin edellyttämällä tavalla riittävän pakottavasti. 

4.8.2. 3 artiklan 3 kohta., tarkemmat määräykset viivästyskoron alkamispäivästä 

Artiklan 3 kohdassa ovat tarkemmat määräykset siitä, mistä lähtien viivästyskorkoa on 

maksettava. Tämän kohdan soveltaminen riippuu sanamuotonsa mukaan 1 kohdan edellytysten 

täyttymisestä. Toisin sanoen tilanteen pitää olla se, että velkoja on täyttänyt sopimukseen ja lakiin 

perustuvat velvoitteensa, muttei ole saanut erääntynyttä määrää ajoissa vallintaansa velallisesta 

johtuvasta syystä. 

Artiklan 3 kohdan a) alakohta koskee sopimuksia, joissa on määrätty maksupäivä tai maksuaika. 

Tämän alakohdan mukaan velkojalla tulee olla oikeus viivästyskorkoon sopimuksessa määrättyä 

maksupäivää tai maksuajan päättymistä seuraavasta päivästä lukien. Ensimmäinen päivä, jolta 

viivästyskorkoa on direktiivin mukaan maksettava, on siten eräpäivää seuraava päivä. Myös tämän 

alakohdan määräykset tukevat tulkintaa, jonka mukaan eräpäivä tai maksuajan viimeinen päivä 

ovat viimeiset ajankohdat, jolloin velan määrä voidaan suorittaa ilman, että direktiivin mukaan 

syntyy velvollisuus maksaa viivästyskorkoa. 

Täytäntöönpanolakien esitöissä a) alakohdan osalta on käsitelty korkolain 5 §:n 1 momenttia, 

jonka mukaan jos velan eräpäivä on velallista sitovasti ennalta määrätty, viivästyskorkoa on 

maksettava eräpäivästä lukien. Esitöiden mukaan tämä säännös vastaa direktiivin määräystä koron 
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maksuvelvollisuuden alkamisesta.106 Tämä seikka on todettu myös aikaisemman 

maksuviivästysdirektiivin esitöissä, joiden mukaan vakiintuneen tulkinnan mukaan viivästyskoron 

maksuvelvollisuus alkaa korkolain 5 §:ssä tarkoitetuissa veloissa eräpäivän jälkeisenä päivänä ja 

6 §:ää sovellettaessa lainkohdassa mainitun määräajan kuluttua.107 Esitöissä on sitä vastoin jossain 

määrin tulkinnanvaraisesti käsitelty sitä, mikä merkitys on korkolain sen 2 §:n 1 momentin 

mukaan määräytyvästä tahdonvaltaisuudella. Lain tahdonvaltaisuus vaikuttaa ongelmalliselta, kun 

artiklan 3 kohdan lainsäädäntömääräyksen sanamuoto  ”– –  jäsenvaltioiden on huolehdittava – –

” on ehdoton, eikä anna mahdollisuutta poiketa tarkoituksesta velkojan vahingoksi. 

Velvollisuus maksaa korkoa määräytyy korkolain mukaan, jollei muuta johdu velallisen 

sitoumuksesta tai kauppatavasta taikka toisin ole säädetty. Korkolakiin on 

maksuviivästysdirektiivin implementoinnin seurauksena lisätty uusi 4 a §, jonka mukaan 

maksuehtolain soveltamisalalla olevassa viivästyksessä viivästyskorko on yhden prosenttiyksikön 

korkeampi, kuin muissa tapauksissa. Tästä korosta ei voida hankintayksikkövelallisen tapauksessa 

poiketa, eikä koronmaksuvelvollisuutta voida elinkeinonharjoittajavelallisen kohdalla sulkea pois. 

Keskeiset tulkinnanvaraisuudet liittyvät korkolain osalta siihen, mitä tarkoitetaan 

koronmaksuvelvollisuuden poissulkemisella ja tarkoitetaanko lakisääteisellä viivästyskorolla 

korkoa määrällisesti vai kaikkia sen maksamisvelvollisuuteen liittyviä seikkoja. 

Korkolain tahdonvaltaisuutta on käsitelty lain esitöissä, joissa nimenomaisesti todetaan, että 

ehdotettu maksuehtolain 8 §:n 1 momentti estää sellaisen sopimusehdon käyttämisen, jonka 

mukaan velkojalla ei ole oikeutta viivästyskorkoon.108 Säännöksen tuonnempana käsiteltävästä 

soveltamiskäytännöstä kuitenkin ilmenee, että enemmän painoarvoa on saanut esitöistä ilmenevä 

maksuehtolain 8 §:n 1 momenttia koskeva perustelu, jonka mukaan pakottavuus koskee vain 

tilanteita, joissa viivästyskorkoa ei voida lainkaan periä. 

Alakohdassa b) käsitellään tilanteita, joissa sopimuksessa ei ole määrätty eräpäivää tai 

maksuaikaa. Näissä tilanteissa oikeus viivästyskorkoon on 30 kalenteripäivän kuluttua laskun 

vastaanottamisesta tai jos tästä ei ole varmuutta, 30 kalenteripäivän kuluttua hyödykkeen 

 

106 HE 57/2012 vp, s. 7. 
107 HE 232/2001 vp, s. 28–29. 
108 HE 57/2012 vp, s. 42. 
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vastaanottamispäivästä. Mikäli lasku otetaan vastaan hyödykettä ennen, lasketaan 30 

kalenteripäivän maksuaika hyödykkeen vastaanottamisesta. 

Esitöissä b) alakohdan määräyksiä peilataan korkolain 6 §:n 1 momentin määräykseen, jonka 

mukaan jollei eräpäivää ole velallista sitovasti ennalta määrätty, viivästyskorkoa on maksettava 

siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut siitä päivästä, jona velkoja lähetti velalliselle laskun tai 

muutoin vaati määrätyn rahamäärän suorittamista. Velallinen ei kuitenkaan ole velvollinen 

maksamaan viivästyskorkoa ajalta ennen laskun tai vaatimuksen saapumista hänelle. Tämä 

korkolain säännös esitöiden mukaan johtaa velkojan kannalta edullisempaan lopputulokseen, kun 

merkitsevä hetki maksuajan alkamisen kannalta on laskun lähettäminen direktiivissä mainitun 

vastaanottamisen sijaan. Hallituksen esityksestä ei kuitenkaan ilmene, millä tavoin 3 kohdan b) 

alakohdan ii) alakohdan mukainen määräys suhteutuu korkolain kysymyksessä olevaan 

säännökseen. Kansallisesta sääntelystä vaikuttaisi nimittäin puuttuvan määräys, joka mahdollistaa 

viivästyskoron perimisen tilanteessa, jossa laskun vastaanottamisesta on epäselvyyttä ja jossa 

direktiivin mukaan pitäisi voida käyttää hyödykkeen vastaanottamista maksuajan alkamisen 

kannalta merkityksellisenä tekijänä.109 

Laskun lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvää problematiikkaa on käsitelty jo aikaisemman 

maksuviivästysdirektiivin implementoinnin yhteydessä tehdyissä esitöissä. Jo tuolloin on päädytty 

katsomaan, että kansallisen lain laskun lähettämiseen perustuva säännös on velkojan kannalta 

edullisempi, kuin vaikeammin näytettävä laskun vastaanottaminen. Tästä huolimatta esitöissä on 

kuitenkin todettu, että viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkaminen edellyttäisi sitä, että 

velallinen on saanut laskun.110 Tähän seikkaan on viitattu myös nykyistä direktiiviä täytäntöön 

pantaessa.111 Kansallinen sääntely vaikuttaa siten asettuvan sille kannalle, että epäselvyys laskun 

vastaanottamisessa johtaisi viivästyskoron maksuvelvollisuuden estymiseen, mikä vaikuttaa 

ongelmalliselta direktiivin määräyksen kanssa, kun direktiivistä on johdettavissa määräys siitä, 

ettei laskun saaminen välttämättä ole tarpeellista viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamisen 

kannalta, kun velallinen hyödykkeen saatuaan voi kuitenkin olettaa maksuajan päättyvän 

direktiivin perusteella viimeistään 30 päivän kuluttua tästä. 

 

109 HE 57/2012 vp, s. 7–8 ja HE 232/2001 vp, s. 28. 
110 HE 232/2001 vp, s. 28. 
111 HE 57/2012 vp, s. 8. 



 

 

59 

Myöskään b) alakohdan esitöissä ei ole otettu kantaa korkolain tahdonvaltaisuuden merkitykseen 

asiassa ja siten vaikuttaisi lähtökohtaisesti mahdolliselta myös sellainen tulkinta, jonka mukaan 

velallisen sitoumus, kauppatapa taikka toisin säätäminen voisi johtaa direktiivin vastaiseen 

viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamiseen. 

4.8.3. 3 artiklan 5 kohta, enimmäismaksuaika ilman nimenomaista sopimusta 

Artiklan 5 kohdassa määrätään siitä enimmäismaksuajasta, jota voidaan elinkeinonharjoittajien 

välillä soveltaa konkludenttisissa sopimuksissa. Kohdassa määrätään siitä, että 60 päivää 

pidemmistä maksuajoista on sovittava nimenomaisesti, eivätkä maksuajat saa nimenomaisesta 

sopimisestakaan huolimatta muodostua 7 artiklan tarkoittamalla tavalla velkojan kannalta selvästi 

kohtuuttomiksi. Tämä määräys on pantu täytäntöön maksuehtolain 5 §:llä, mutta määräystä on 

kansallisesti tiukennettu 1.5.2015 siten, että maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä 

kauppasuhteissa voi ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Suomi on tämän 

säännöksen osalta päättänyt soveltaa velkojien kannalta direktiiviä edullisempaa sääntelyä, joka 

minimidirektiivin ollessa kysymyksessä onkin mahdollista. Tällä seikalla voi olla merkitystä 

arvioitaessa maksuviivästysdirektiivin tulkintavaikutusta tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittajien 

välisen sopimuksen maksuaika asettuu kansallisen säännöksen vastaisesti yli 30 päivään, muttei 

kuitenkaan direktiivin määräämää 60 päivää pidemmäksi. 

4.9. Maksuviivästysdirektiivin 4 artikla, yritysten ja viranomaisten väliset kaupalliset 

toimet 

4.9.1.  4 artiklan 1 kohta, oikeus viivästyskorkoon ja koron maksuvelvollisuuden alkamisen 

yleissäännös 

Maksuviivästysdirektiivin 3 ja 4 artiklat ovat monelta osin keskenään saman kaltaiset, mutta niiden 

välillä on joitakin keskeisiä eroja. Direktiivin 4 artiklan 1 kohta muistuttaa vastinpariaan, eli 3 

artiklan 1 kohtaa, mutta siinä on olennainen ero. Siinä missä yritysten välillä viivästyskoron 

maksuvelvollisuus alkaa, kun erääntynyttä määrää ei ole saatu ajoissa, eli eräpäivää tai maksuajan 

viimeistä päivää seuraavana päivänä, on viranomaisvelallisten viivästyskoron 

maksuvelvollisuuteen liitetty lisämääräyksiä. 

Viranomaisvelallisten tapauksessa viivästyskoron maksuvelvollisuudella on samat keskeiset 

edellytykset, eli velkojan on pitänyt täyttää sopimukseen ja lakiin perustuvat velvoitteensa, mistä 
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huolimatta velkoja ei ole saanut erääntynyttä määrää ajoissa velallisesta johtuvasta syystä. Näiden 

lisäksi viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamisen ajankohdaksi on määritelty 3, 4 tai 6 

alakohdasta ilmenevä enimmäismaksuaika. Vaikuttaa siltä, että nämä määräykset voidaan yhtäällä 

tulkita siten, että viranomaisvelallinen ei direktiivin määräysten mukaan välttämättä ole 

velvollinen maksamaan direktiivin perusteella viivästyskorkoa, jos maksuaika on lyhyempi, kuin 

direktiivissä määrätty enimmäismaksuaika. Toisaalta direktiivistä johtuu, että viivästyskoron 

maksuvelvollisuus syntyy näiden enimmäismaksuaikojen jälkeen siinäkin tilanteessa, että 

osapuolet olisivat direktiivin vastaisesti sopineet sanottuja enimmäismaksuaikoja pidemmistä 

maksuajoista. Kun näitä määräyksiä verrataan elinkeinonharjoittajasopijapuolten välisiin 

määräyksiin havaitaan, että yritysvelallisen kannalta viivästyskoron alkamisen kannalta 

merkityksellistä on ainoastaan osapuolten välisen sopimuksen sisältö, jonka enimmäismaksuaikaa 

sinällään rajoitetaan tätä enimmäismaksuaikaa kuitenkaan viivästyskoron absoluuttiseen 

alkamishetkeen sitomatta. 

Keskeistä tämän kohdan osalta on myös huomata velkojan oikeus nimenomaan lakisääteiseen 

viivästyskorkoon, joka on määritelty direktiivin 2 artiklan 6) kohdassa siten, että se on 

yksinkertainen viivästyskorko, jonka määrä vastaa viitekorkoa korotettuna vähintään kahdeksalla 

prosenttiyksiköllä. Kysymys tämän määrittelyn osalta on se, tarkoitetaanko lakisääteisen 

viivästyskoron käsitteellä vain laissa määriteltyä korkoa määrällisesti, vai ulottuuko käsite myös 

muihin lain määräyksiin viivästyskorosta. Jos nimittäin määritelmän ymmärrettäisiin käsittävän 

myös laista johtuvat viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamiseen liittyvät määräykset, 

kaventaisi tämä korkolain ongelmallista tahdonvaltaisuutta. Hallituksen esityksessä määritelmän 

on kuitenkin ymmärretty liittyvän vain koron määrään, mikä sinällään vaikuttaa oikealta arviolta 

direktiivin määritelmän sanamuoto huomioiden.112 

Esitöissä muilta osin viitataan samoihin kansallisiin jo voimassa oleviin säännöksiin, kuin 3 

artiklan vastaavassa kohdassa. Toisin sanoen esitöissä on katsottu, että korkolain 5 §:n 1 momentti 

ja 6 §:n 1 momentti riittäisivät panemaan direktiivin määräykset täytäntöön. Koska nämä 

säännökset ovat tahdonvaltaisia, on kuitenkin mahdollista, että viivästyskoron alkamisen 

ajankohdasta  sopiminen katsottaisiin kansallisen lainsäädännön valossa mahdolliseksi. 

Viranomaisvelallisen tapauksessa kysymykseen tällöin tulee maksuviivästysdirektiivin 

 

112 HE 57/2012 vp, s. 8. 
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vertikaalisen välittömän vaikutuksen arviointi kansallista lakia tulkittaessa. Tämä velallisen 

asemasta riippuva erilainen suhtautuminen kansallisen lain tulkintaan ja direktiivin määräysten 

vaikutukseen on keskeistä arvioitaessa tämän tutkielman tutkimuskysymyksiä, joita käsitellään 

jäljempänä. 

Myös tämän artiklan 2. kohdassa määrätään tarkemmin viivästyskoron korkokausista, jotka eivät 

ole tämän tutkielman kannalta olennaisia. 

4.9.2. 4 artiklan 3 kohta, maksuajan enimmäiskesto 

Viranomaisvelallisen maksuajan enimmäiskeston määräykset direktiivissä ovat pitkälti vastaavat, 

kuin yritysvelallisen vastaavat määräykset, joista on määrätty direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa. 

Keskeinen ero viranomaisvelallisen kohdalla on se, että viranomaisvelallisen ollessa kyseessä, 

viivästyskoron alkamista ei ole sidottu sopimuksessa määrättyyn maksupäivään tai siinä määrätyn 

maksuajan päättymispäivään, kuten on määräys 3 artiklan 3 kohdan a) alakohdassa. Myös 

viranomaisvelallisen tapauksessa oikeus viivästyskorkoon on 30 kalenteripäivän kuluttua laskun 

vastaanottamisesta tai jos tästä ei ole varmuutta, 30 kalenteripäivän kuluttua hyödykkeen 

vastaanottamispäivästä. Mikäli lasku otetaan vastaan hyödykettä ennen, lasketaan 30 

kalenteripäivän maksuaika hyödykkeen vastaanottamisesta. 

Toisin kuin yritysvelallisen tapauksessa viranomaisvelallisen maksuaikaa ei ole kansallisessa 

lainsäädännössä sidottu laskun lähettämiseen, vaan tässä tapauksessa määräykset velallisen 

kannalta edullisemmista käytännöistä on säädetty maksuehtolain 4 §:ään, joka sisällöltään vastaa 

direktiivin 4 artiklan 3 kohdan a) alakohtaa.113 

Kansallisen lain tulkinnan kannalta on aiheellista nostaa esille se, että direktiiviä tältä osin 

implementoitaessa ei ole otettu kantaa siihen, mikä merkitys säädetyllä enimmäismaksuajalla on 

viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamiseen. Toisin sanoen laissa ei ole määritelty 

yksiselitteisesti sitä, että enintään sallitun maksuajan ylittymisestä pakottavasti seuraa velvollisuus 

suorittaa viivästyskorkoa, minkä nimenomaisen määräyksen puuttuminen on aiheuttanut 

horjuvuutta laintulkinnassa, mitä jäljempänä käsitellään eräiden oikeustapausten valossa. 

 

113 HE 57/2012 vp, s. 27. 
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Lisämääräyksenä b) alakohdassa on se, ettei laskun vastaanottamispäivästä ei voida sopia 

velallisen ja velkojan välillä. Tätä määräystä ei kuitenkaan ole lain esitöissä käsitelty ja vaikuttaa 

siltä, ettei tällaista määräystä ole otettu kansalliseen lainsäädäntöön. Näin ollen kansallinen 

lainsäädäntö näyttäisi mahdollistavan sen, että elinkeinonharjoittajavelkoja ja 

viranomaisvelallinen voisivat sopia niistä käytännöistä, joita sovelletaan laskun tai sitä vastaavan 

muun maksuvaatimuksen vastaanottamispäivästä. Tässäkin yhteydessä direktiivin määräysten 

välitön vaikutus on olennaisessa roolissa. 

Artiklan 4 ja 6 kohta liittyvät pidennettyyn maksuaikaan, jota voidaan soveltaa 

elinkeinonharjoittajien kaltaisella tavalla toimivien viranomaisten sopimussuhteissa ja 5 kohdassa 

säädetään menettelystä hyväksymis- ja tarkastusmenettelyssä. Nämä seikat eivät ole tämän 

tutkielman kannalta olennaisia.  

Direktiivin 5 artiklassa taas rinnastetaan maksueriin liittyvät maksut muihin maksuihin, millä 

seikalla ei myöskään ole merkitystä tutkimuskysymysten kannalta. 

4.10. Maksuviivästysdirektiivin 6 artikla, perintäkulujen korvaaminen 

Direktiivin 6 artiklassa säädetään velallisen velvollisuudesta korvata velkojalle viivästyneestä 

maksusta aiheutuneet kulut. Artiklan 1 kohdassa velallisen velvollisuus suorittaa velkojalle 40 

euron suuruinen kiinteä summa sidotaan 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun viivästyskoron 

maksuvelvollisuuden syntymiseen. Tätä jossain määrin sopimussakkoluonteisen vakiokorvauksen 

maksuvelvollisuutta ei ole sisältynyt kansalliseen lainsäädäntöön ennen maksuviivästysdirektiivin 

täytäntöönpanoa.114 Tämän vuoksi velvollisuus on pantu täytäntöön tuolloin uudella perintälain 

10 e §:llä, jonka mukaan jos maksuehtolain 1 §:ssä tarkoitettu maksu on viivästynyt siten, että 

velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, velkojalla on oikeus saada velalliselta 40 euroa 

vakiokorvauksena perintäkuluista. Velkojalla on tällöin oikeus saada korvausta 10 §:ssä 

tarkoitetuista perintäkuluista vain siltä osin kuin niiden määrä ylittää vakiokorvauksen määrän. 

Direktiivin 6 artiklan 1 ja 3 kohdat on trasformaatiomenetelmän avulla muotoiltu uudelleen 

perintälain edellä mainittuihin pykäliin. Sen sijaan 6 artiklan 2 kohdan määräys siitä, että kiinteä 

 

114 HE 57/2012 vp, s. 9–10. 
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40 euron summa on maksettava, ilman että maksumuistutus on tarpeen, on jätetty kokonaan 

implementoimatta. Lain esitöissä todetaan, että: 

Suomen lainsäädäntöön ei sisälly direktiivin edellyttämää säännöstä velvollisuudesta maksaa 

vähintään 40 euron suuruinen kiinteä korvaus perintäkuluista. Muilta osin voimassa oleva 

lainsäädäntö täyttää direktiivin 6 artiklan vaatimukset.115 

Perintälain 10 e §:n esitöissä vakiokorvausoikeuden syntymisestä todetaan, ettei sen saaminen 

edellytä maksumuistutuksen lähettämistä tai sen näyttämistä, että velkoja olisi tosiasiallisesti 

ryhtynyt toimenpiteisiin saatavan perimiseksi, mutta tätä määräystä ei ole otettu lain 

sanamuotoon.116 

Vakiokorvauksen maksuvelvollisuuden syntymisen kannalta keskeistä on siis velvollisuus 

suorittaa viivästyskorkoa. Jos viivästyskorkoa ei ole suoritettava, ei lain tai myöskään direktiivin 

sanamuodon mukaan myöskään vakiokorvaus voi tulla maksettavaksi. Näin ollen 

viivästyskorkoon liittyvä problematiikka ja tulkinnanvaraisuudet on ratkaistava ennen kuin 

voidaan tarkastella sopimusehtoja, joilla vaikutetaan suoraan vakiokorvaukseen. Tältä osin on 

huomattava perintälain 10 e §:n esitöiden maininta siitä, että viivästyskoron maksuvelvollisuus 

määräytyy lähinnä korkolain säännösten perusteella. Tässäkin viittaus tahdonvaltaiseen 

korkolakiin aiheuttaa päänvaivaa, kun toisaalta taustalla on maksuehto- ja perintälain 

kaksisuuntainen pakottavuus vakiokorvauksen osalta, sekä direktiivin ehdottomat määräykset. 

Lisäksi asiaan vaikuttaa se, mitä tulkinta- tai muita vaikutuksia direktiivillä on yhtäällä yksityisten 

välisissä oikeustoimissa ja toisaalta yksityisen ja viranomaisvelallisen välisessä suhteessa. 

Keskeistä vakiokorvauksen maksamisen kannalta on myös EUT:n Gambietz -tapauksessa lausuma 

seikka, jonka mukaan maksuviivästysdirektiivin 6 artiklan tarkoituksena on taata korvaus 

velkojalle aiheutuneista perintäkuluista silloin, kun viivästyskorko tulee maksettavaksi tämän 

direktiivin mukaisesti.117 Näin ollen sitä, milloin viivästyskorko tulee maksettavaksi kansallisen 

lainsäädännön mukaan ei ole olennaista, joskin myös sen maksuvelvollisuuden tulisi olla 

direktiivin soveltamisalalla direktiivin kanssa yhdenmukainen. 

 

115 HE 57/2012 vp, s. 10. 
116 HE 57/2012 vp, s. 39–40. 
117 C-131/18 Gambietz (2019), kohta 15. 
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Perintälain 10 ja 10 e § ovat maksuehtolain 8 §:n 3 momentin mukaan lähtökohtaisesti pakottavia, 

eikä niiden määräyksistä voida poiketa, ellei poikkeamiselle ole perusteltua syytä. Lain 10 §:n 1 

momentissa säädetään velallisen velvollisuudesta korvata perinnästä velkojalle aiheutuvat 

kohtuulliset kulut. Lain 10 e §:llä on pantu täytäntöön maksuviivästysdirektiivistä johtuva 

velkojan oikeus 40 euron suuruiseen vakiokorvaukseen, jonka velallinen on velvollinen 

suorittamaan, jos tämän maksu on viivästynyt niin, että myös viivästyskorkoa on suoritettava. 

Näihin pykäliin liittyvä lähtökohtainen indispositiivisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että 

sopimuksella ei voida poiketa näistä velkojan turvaksi säädetyistä seikoista, jollei sopimukseen 

samalla sisälly jotakin vastaavaa kulujenkorvausmekanismia.118 

Edellisessä maksuehtolakia käsittelevässä alakohdassa viitattiin kansalliseen heikompaa osapuolta 

suojaavaan kansalliseen oikeuskulttuurin ominaisuuteen. Perintälain kontekstissa tämä ilmenee 

perintälain 2 §:stä, jonka mukaan perintälain säännöksistä ei saa poiketa velallisen vahingoksi. 

Tarkasteltaessa edellä mainittuja 10 ja 10 e §:ää havaitaan kahden pakottavan lain ei niinkään 

kollisio, vaan enemmänkin lähikosketus. Kun perintälain mukaan velallisen vahingoksi näistä 

sopiminen on kielletty ja maksuehtolain 3 §:n ja 8 §:n 3 momentin mukaan velkojan vahingoksi 

sopiminen on kielletty, ei perintäkulujen korvaamisen osalta maksuehtolain soveltamisalalla ole 

liikkumavaraa. Tämä seikka on nostettu esille perintälain 10 e §:n esitöissä, joissa nimenomaisesti 

todetaan, ettei vakiokorvauksen määrästä voida poiketa velallisen vahingoksi taikka siten, ettei 

vakiokorvauksen määrää vähennettäisi muutoin korvattavaksi tulevista perimiskuluista.119 

 

4.11. Maksuviivästysdirektiivin 7 artikla, kohtuuttomat sopimusehdot ja sopimattomat 

menettelyt 

4.11.1. 7 artiklan kohta 1, kohtuuttomien ja sopimattomien menettelyjen kielto ja määrittely 

Direktiivin määräyksen mukaan jäsenvaltioiden on tullut säätää siitä, että maksupäivää tai -aikaa, 

viivästyskorkoa tai perintäkulujen korvaamista koskevaa selvästi kohtuutonta tai sopimatonta 

sopimusehtoa tai -menettelyä joko ei voida panna täytäntöön tai että se antaa oikeuden vaatia 

 

118 HE 57/2012 vp, s. 27–28. 
119 HE 57/2012 vp, s. 39–40. 
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vahingonkorvausta. Kohtuuttomuusarviointi on tämän yleislausekkeen mukaisesti tarkoitus tehdä 

kokonaisarviona, jossa asiaan vaikuttaa muun muassa selvä poikkeaminen hyvästä liiketavasta 

kunniattomasti ja vilpillisesti, sopimuksen kohteena olevan hyödykkeen luonne sekä siitä, onko 

velallisella objektiivista syytä poiketa lakisääteisestä viivästyskorosta, direktiivissä säädetyistä 

enimmäismaksuajoista tai vakiokorvauksesta. 

Nykyisen maksuviivästysdirektiivin määräys kohtuuttomista sopimusehdoista on saman kaltainen, 

kuin aikaisemman maksuviivästysdirektiivin. Vanhan maksuviivästysdirektiivin 

täytäntöönpanotöissä todettiin, että oikeustoimilain 36 §:n tarkoittama sovittelumahdollisuus 

riittää täyttämään tuolloiset direktiivin vaatimukset.120 Nykyisen maksuviivästysdirektiivin 

täytäntöönpanolakien esitöissä viitataan aikaisempiin esitöihin ja todetaan, ettei asiaa ole 

perusteltua arvioida toisin.121 Koska nykyisessä maksuviivästysdirektiivissä varsinaisiin 

sopimusehtoihin rinnastetaan sopimuskäytännöt, on nimenomainen määräys tästä otettu 

maksuehtolain 1 §:n 2 momenttiin.122 Kohtuuttomuuden arvioimiseen liittyvät seikat ja 

kansallisessa lainsäädännössä käytetyt sanamuodot vaikuttavat siihen, millä tavalla direktiivi 

tosiasiallisesti vaikuttaa kansallista lainsäädäntöä tulkittaessa. Näitä tulkintaongelmia käsitellään 

jäljempänä. 

4.11.2. 7 artiklan kohta 2, viivästyskoron perimisoikeuden poissulkeminen 

Direktiivin 7 artiklan 2 kohdan mukaan sopimusehto tai menettely, jonka mukaan viivästyskorkoa 

ei voida periä, on 1 kohtaa sovellettaessa katsottava selvästi kohtuuttomaksi tai sopimattomaksi. 

Tällä määräyksellä näin ollen rajoitetaan kansallisessa lainkäytössä tehtävää kohtuullisuuden 

arviointia siten, että viivästyskoron perimisoikeuden pois sulkemisen ollessa kysymyksessä 

mitään erillistä tarkastelua menettelyn kohtuullisuudesta ei tarvitse tai saa suorittaa. Kun 

lakisääteinen viivästyskorko ja siten myös viivästyskorko edellä kuvatulla tavalla ymmärretään 

määrällisiksi käsitteiksi, tarkoittaa tämä sitä, että koron saavuttaessa 0 %:n tason, ei sitä voida 

tämän kohdan kontekstissa periä menettelyn ollessa siten selvästi kohtuutonta tai sopimatonta. 

 

120 HE 232/2001 vp, s. 15. 
121 HE 57/2012 vp, s. 10–11. 
122 HE 57/2012 vp, s. 26. 
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Tämä direktiivin kohta on implementoitu maksuehtolain 8 §:n 1 momentilla, jonka 

yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että: 

– – säännös koskee vain sopimusehtoa, jonka mukaan viivästyskorkoa ei voida 

lainkaan periä. Jos elinkeinonharjoittajien välillä on sovittu lakisääteistä 

viivästyskorkoa alemmasta viivästyskorosta, sopimusehdon kohtuullisuutta 

arvioidaan 9 §:n mukaisesti oikeustoimilain 36 §:n nojalla. Jos velallinen on 

hankintayksikkö, sovelletaan käsillä olevan pykälän 2 momenttia.123 

Hallituksen esityksessä tätä direktiivin artiklaa tarkastellaan myös korkolain yhteydessä erityistä 

huomiota kiinnittäen siihen, että korkolain lähtökohtaisesta tahdonvaltaisuudesta huolimatta 

ehdotettu maksuehtolain 8 §:n 1 momentti estää sellaisen sopimusehdon käyttämisen, jonka 

mukaan velkojalla ei ole oikeutta viivästyskorkoon.124 

Tarkasteltaessa näitä esitöistä ilmeneviä toteamuksia voidaan tehdä päätelmä, jonka mukaan 

määrällisesti 0 %:n suuruinen viivästyskorkoehto on sellainen, joka maksuehtolain 8 §:n 1 

momentilla on määrätty tehottomaksi. Tämä ilmenee perustelukappaleen rakenteesta, jossa ensin 

käsitellään tilannetta, jossa viivästyskorkoa ei voida lainkaan periä, jonka jälkeen siirrytään 

käsittelemään tilannetta, jossa on sovittu määrällisesti lakisääteistä viivästyskorkoa alemmasta 

korosta. 

Tähänastisessa alempien oikeusasteiden oikeuskäytännössä ongelmaksi on muodostunut 

maksuehtolain 8 §:n 1 momentin yksityiskohtaisten perustelujen maininta siitä, että säännös 

koskee vain sopimusehtoa, jonka mukaan viivästyskorkoa ei voida lainkaan periä. Tämä toteamus 

voitaneen nimittäin ymmärtää myös siten, että jos viivästyskoron maksuvelvollisuutta ei ole 

kokonaan suljettu pois, ei menettely ole säännöksen vastaista. Toisin sanoen, jos viivästyskorkoa 

saa periä esimerkiksi vasta viivästyksen jatkuttua kuukauden, ei koron perimisoikeutta ole 

kokonaan estetty. Kun otetaan huomioon maksuehtolain ja maksuviivästysdirektiivin sanamuodot, 

ei tällainen tulkinta kuitenkaan vaikuta mielekkäältä. Koska alemmat oikeusistuimet ovat 

kuitenkin tällaiseen tulkintaan päätyneet, on tulkinnan oikeellisuutta aiheellista analysoida 

tutkielmassa. Kysymys on siten siitä, onko viivästyskoron perimisoikeuden poissulkeminen osalta 

 

123 HE 57/2012 vp, s. 27. 
124 HE 57/2012 vp, s. 42. 
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viivästyspäivistä sallittua vai ei, eli toisin sanoen kysymys on viivästyskoron maksuvelvollisuuden 

alkamishetken dispositiivisuudesta ja siitä, onko tällainen tahdonvaltaisuus 

maksuviivästysdirektiivin tarkoituksen mukaista. 

4.11.3. 7 artiklan 3 kohta, presumptio perimiskulujen poissulkemisen kohtuuttomuudesta 

Artiklan 3 kohdassa määrätään, että sopimusehto tai menettely, jonka mukaan perintäkuluista ei 

voi saada korvausta 6 artiklan mukaisesti, on 1 kohdan soveltamiseksi oletettava selvästi 

kohtuuttomaksi tai sopimattomaksi. Kielto on muutoin analoginen 2 kohdan viivästyskorkoa 

koskevan määräyksen kanssa keskeisen eron ollessa se, että direktiivissä tarkoitettu 

perimiskulujen korvaamisvelvollisuus sinällään voidaan perustellun syyn käsillä ollessa sulkea 

pois. Kielto ei siten ole samalla tavoin ehdoton, kuin viivästyskoron perimisoikeuden 

poissulkemisen kielto. Tämä kohta on pantu täytäntöön maksuehtolain 8 §:n 3 momentilla. Tämän 

säännöksen mukaan sopimusehto, jonka mukaan velkojalla ei ole oikeutta korvaukseen 

perintäkuluista perintälain 10 ja 10 e §:n mukaisesti, on tehoton, jollei ehdon käyttämiseen ole 

perusteltua syytä. Tätä lainkohtaa on esitöissä perusteltu toteamalla perustellun syyn tarkoittavan 

esimerkiksi sitä, että sopimuksessa on sovittu jostakin toisen tyyppisestä seuraamuksesta 

maksuviivästysten varalta. Näyttötaakka tällaisen syyn pätevyydestä on siihen vetoavalla.125 

Artiklan 4 ja 5 kohdat liittyvät menettelyihin, joilla selvästi kohtuuttomien sopimusehtojen ja 

selvästi sopimattomien menettelyjen käytön jatkaminen voidaan kieltää. Nämä seikat eivät ole 

tämän tutkielman kannalta keskeisiä. 

4.12. Maksuviivästysdirektiivin 8 artikla, avoimuus ja tietoisuuden lisääminen 

Direktiivin 8 artikla käsittelee jäsenvaltioiden velvollisuutta tiedottaa direktiivistä johtuvista 

oikeuksista. Artiklan 1 kohta on selkeimmin jäsenvaltioita velvoittava ja sen mukaan 

jäsenvaltioiden on varmistettava tästä direktiivistä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien 

avoimuus, muun muassa julkistamalla sovellettava lakisääteinen viivästyskorko. Muut artiklan 

kohdat ovat jäsenvaltioiden kannalta enemmän harkinnanvaraa jättäviä. Tätä artiklaa on 

hallituksen esityksessä käsitelty käytännössä yksinomaan sen 1 kohdan osalta, jonka seurauksena 

 

125 HE 57/2012 vp, s. 27–28. 
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on säädetty korkolain uusi 12 a §.126 Ottaen huomioon tässä tutkielmassa käsiteltävät 

tulkinnanvaraisuudet ja maksuviivästysdirektiiviin liittyvä epätietoisuus, on tämän artiklan 

määräys tietoisuuden lisäämisestä aiheellista huomata seikkana, jonka noudattaminen olisi 

saattanut vähentää esille nousseita ongelmia. 

4.13. Yhteenveto 

Kaikkiin edellä käsiteltyihin implementointisäännöksiin liittyy tulkinnanvaraisuutta siitä, voivatko 

velkoja ja velallinen sopia toisin maksupäivän määräytymisestä, perintäkuluista ja maksuajoista. 

Sääntelyn sanamuotoihin ja tulkintaan lainkäytössä vaikuttaisi liittyvän tietoinen tai tiedostamaton 

tavoite tulkita maksuviivästysdirektiiviä kansallisen tavan mukaisesti (homeward trend). 

Kansallisilla lainvoimaa vailla olevilla alempien tuomioistuinten ratkaisuilla vaikuttaisi olevan 

Ajos -tapauksen ja sitä seuranneen Højesteretin ratkaisun127 kaltaisia piirteitä olkoonkin, että Ajos 

-tapauksessa kysymyksessä on ollut contra legem -tilanne horisontaalisessa asetelmassa, jossa EU-

tuomioistuimen ratkaisua on pyydetty nimenomaisesti käsillä olevaan asiaan. Tulkitessaan 

kansallisia säännöksiä kotimaiset tuomioistuimet ovat ratkaisseet riitoja 01051 Telecom -

tapauksen128 vastaisesti, vaikka tämä ennakkoratkaisu antaa varsin yksiselitteiseltä vaikuttavan 

vastauksen säännösten tulkintaan. 

 

 

 

126 HE 57/2012 vp, s. 11–12 ja 42. 
127 C-441/14 Ajos (2016) ja Højesteret 15/2014. 
128 C-306/06 01051 Telecom (2008). 
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5. Direktiivien tulkinta ja jäsenvaltioiden tuomioistuimien rooli EU-oikeuden 

toimeenpanossa 

5.1. Jäsenvaltion tuomioistuimet Euroopan unionin tuomioistuimina 

Euroopan unionin oikeudella ei ole kansallisten oikeusjärjestelmien kaltaista keskitettyä 

mekanismia, jolla unionin oikeuden tehokkuus turvataan ja toimeenpannaan. EUT:n tuomioiden 

täytäntöönpano viime kädessä lepää kansallisten tuomioistuimien ja hallinnollisen koneiston 

varassa ja kansallisten tuomioistuinten rooli unionin lainsäädännön eturintamassa onkin 

tiedostettu jo pitkään. 129 EU:n kehittyessä yksityisiä ja jäsenvaltioita velvoittavaksi ja oikeuksia 

niille luovaksi järjestelmäksi on ollut tarpeen luoda oikeusjärjestelmä, joka vie unionin oikeuden 

kansallisesti käytäntöön. Kansallisten tuomioistuinten rooli unionin oikeutta soveltavina 

tuomioistuimina on ollut luonnollinen järjestely, kun kansalliset tuomioistuinjärjestelmät ovat jo 

olleet paikoillaan jäsenvaltioiden oikeudellisessa ympäristössä, niillä on ollut toimivalta ja 

kansalaisten hyväksyntä toiminnalleen. Lisäksi jäsenvaltiot ovat luontevasti kantaneet 

tuomioistuinlaitoksista aiheutuneet kustannukset.130 

Tässä roolissa jäsenvaltioiden tuomioistuimia ja tuomareita pidetään EU-oikeudelle keskeisen 

tärkeinä paikallistasolle sijoitettuina Euroopan unionin tuomioistuimina ja tuomareina, joiden 

tehtävänä on soveltaa unionin oikeutta riippumatta sen mahdollisesta kohtaamasta kansallisesta 

päätöksenteon tai lainsäädännön muodossa kohtaamasta vastustuksesta.131 Viimekätinen vastuu 

unionin oikeuden toteutumisesta on siten yksittäisellä asian ratkaisevalla jäsenvaltion tuomarilla, 

jonka tulee huolehtia asian lainmukaisesta ratkaisemisesta ja unionin oikeuden toteutumisesta, kun 

asialla on liityntä yhteisön oikeuteen. 

EUT:n valta suhteessa jäsenvaltioiden tuomioistuimiin eroaa siitä toimeenpanovallasta, joka 

kansallisilla tuomioistuimilla on suhteessa niiden lainkäyttöpiirissä oleviin oikeussubjekteihin. 

Siinä missä kansallisen tuomioistuimen tai muutoksenhakutuomioistuimen tuomio on 

pakkotoimin täytäntöönpantavissa, ei EUT:llä ole samanlaista työkalua suhteessa jäsenvaltioiden 

viranomaisiin. EUT:n lainkäyttö suhteessa jäsenvaltioiden tuomioistuimiin on enemmänkin 

 

129 de Witte ym. 2016, s. 68. 
130 Maher 1994, s. 242. 
131 de Witte ym. op. cit., s. 1. 
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argumentatiivista, unionin oikeuden ylikansallisuutta, tehokkuutta, oikeusvarmuutta ja yksilön 

oikeuksia korostavaa. Erityisesti tehokkuus on keskeisessä roolissa EUT:n tuomioissa ilmentyen 

tehokkaana sekundääri- ja primäärisen oikeuden, sekä eurooppaoikeudellisten periaatteiden 

toteutumisena.132 EUT:n asema siten muistuttaa sellaisen perustuslakituomioistuimen toimintaa, 

jonka antamat ratkaisut eivät ole välittömästi täytäntöönpantavia, vaan ’ainoastaan’ toimivaltaisia 

tuomioistuimia ohjaavaa. 

Riippumatta siitä, miten vakuuttavasti EUT onnistuu laatimaan tuomionsa, on EU-oikeuden 

toteutuminen viime kädessä riippuvaista siitä, miten kansalliset tuomioistuimet ymmärtävät 

asemansa Euroopan unionin hajautettuina ’alioikeuksina’. Jäsenvaltioiden tuomioistuimien 

korostunut rooli ainoina Euroopan unionin oikeutta toimeenpanevina oikeuksina on siten yhtäällä 

kansalliset oikeuskulttuurit ja paikalliset toimintatavat huomioivina instansseina vahvuus, jolla 

unionin oikeus on mahdollista saattaa tehokkaasti voimaan jokaisessa jäsenvaltiossa. Toisaalta 

tämä asema on unionin oikeuden keskeinen heikkous, koska järjestelmän tehokkuus riippuu 

pitkälti siitä, miten hyvin jäsenvaltioiden tuomioistuimet ja muut lain käyttäjät mieltävät roolinsa 

nimenomaan Euroopan unionin tuomioistuimina. Kun huomioidaan kansallisissa 

tuomioistuimissa ja hallintoprosesseissa ratkaistavien asioiden määrä on ilmeistä, että 

kappalemääräisesti merkittävällä määrällä on liityntä unionin oikeuteen. Mikäli nämä ainoat 

unionin toimeenpanevaa oikeutta harjoittavat jäsenvaltioiden viranomaiset eivät riittävällä tavalla 

miellä soveltavansa unionin oikeutta, jää se keskeisiltä osiltaan toteutumatta. 133 Vuonna 2008 

toteutetun tutkimuksen mukaan suomalaisista tuomareista lähes 30% ei tuntenut EUT:n 

ennakkoratkaisumenettelyä lainkaan ja hieman yli 10% tunsi menettelyn hyvin. Nämä seikat 

viittaavat siihen, että kotimaisissa tuomioistuimissa EU-oikeuden soveltamiskyky on ollut tuolloin 

puutteellista.134  

5.2. EUT:n ennakkoratkaisut kansallisten tuomioistuimien toimintaa ohjaavina 

oikeusohjeina 

Unionin oikeus muodostuu edellä todetusti primäärisestä ja sekundäärisestä oikeudesta sekä hyvin 

keskeiseltä osaltaan EUT:n oikeuskäytännöstä. EUT:n oikeuskäytännön keskiössä ovat 

 

132 de Witte ym. 2016, s. 68–69. 
133 Ibid, s. 106. 
134 Euroopan parlamentti 2008, s. 20. 
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ennakkoratkaisut, jotka kiistatta sitovat ennakkoratkaisun pyytänyttä tuomioistuinta, sekä samaa 

asiaa käsittelevää muutoksenhakutuomioistuinta. Koska EUT:n ratkaisuissa on kysymys 

perussopimuksilla perustetusta tuomioistuimesta, jolle sopimuksilla on siirretty toimivaltaa, on 

EUT:n ennakkoratkaisuilla katsottava olevan myös yleisesti jäsenvaltioita sitova vaikutus. Tämä 

ilmenee mm. EUT:n Köbler -tapauksessa antamasta ratkaisusta, jonka mukaan yhteisön oikeuden 

rikkominen on riittävän ilmeinen, jos kyseistä päätöstä tehtäessä on jätetty selvästi noudattamatta 

yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä.135 

Euroopan unionin tuomioistuin ohjaa siis kansallisten tuomioistuinten toimintaa antamalla SEUT 

267 artiklan tarkoittamia ennakkoratkaisuja kysymyksissä, jotka koskevat perussopimusten 

tulkintaa taikka unionin toimielimen, elimen tai laitoksen säädöksen pätevyyttä tai tulkintaa. Kun 

EUT omassa oikeuskäytännössään määrittelee unionin oikeuden rikkomiseksi tämän 

oikeuskäytännön vastaisen menettelyn, on EUT:n rooli oikeuden muodostajana näkemykseni 

mukaan varsin ilmeistä, eikä kysymyksessä näin ollen ole pelkästään kasuistinen oikeuden sisällön 

esille nostaminen yksittäisessä tapauksessa. Tosiasiassa ennakkoratkaisut eivät näin ollen ole 

kansallisen tuomioistuimen toimintaa ohjaavia, vaan paremminkin vahvasti velvoittavia normeja, 

joiden rikkominen saattaa johtaa jäsenvaltion vahingonkorvausvastuun syntymiseen tai 

rikkomusmenettelyn kohteeksi joutumiseen. 

Velvollisuus pyytää EUT:n ennakkoratkaisua on sellaisella kansallisella tuomioistuimella, jonka 

päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta. Muilla kansallisilla 

tuomioistuimilla on oikeus saattaa ennakkoratkaisukysymys ratkaistavaksi, jos se katsoo, että 

kysymys on ratkaistava, jotta se voi antaa päätöksen. EUT:n antama ennakkoratkaisu ei näin ollen 

ole pääasiaratkaisu riitakysymyksessä, vaan ’ainoastaan’ ohje kansalliselle tuomioistuimelle siitä, 

miten EUT:lle esitetty oikeudellinen ongelma on kansallisessa tuomioistuimessa ratkaistava EU- 

ja kansallisen oikeuden suhteen.136 Huolimatta tästä luonteestaan, velvoittaa annettu 

ennakkoratkaisu vahvasti sen esittänyttä kansallista tuomioistuinta ja samaa asiaa käsitteleviä 

muutoksenhakutuomioistuimia. Tämän lisäksi ennakkoratkaisulla on yleisesti oikeudellista 

ratkaisutoimintaa vahvasti ohjaava vaikutus unioninlaajuisesti. Ennakkoratkaisut pääsääntöisesti 

velvoittavat ex tunc, eli ratkaisun vaikutus alkaa ratkaisun kohteena olevan eurooppaoikeudellisen 

 

135 Ojanen 2016, s. 209–210 ja C-224/01 Köbler (2003) kohta 56. 
136 Raitio & Tuominen 2020, s. 174. 
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säännöksen voimaantulosta, eikä siis ennakkoratkaisun antohetkestä. Ennakkoratkaisuun voidaan 

siis vedota kaikissa säädöksen sääntelypiirissä olevissa asioissa riidan syntyajankohdasta 

riippumatta.137 

Velvollisuus ennakkoratkaisun pyytämiselle on ainoastaan ylimmällä tuomioistuimella, jonka 

antama päätös on välittömästi antamisensa jälkeen lainvoimainen ja johon ei siis voida 

säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin hakea muutosta. Ylimääräinen muutoksenhaku ei ole 

seikka, joka on merkityksellinen tässä. Säännöksellä pyritään estämään se, ettei yhteisön 

oikeussääntöjen kanssa ristiriidassa olevaa lainsäädäntöä pääse syntymään jäsenvaltioissa.138 

Viimesijaisen tuomioistuimen käsitettä on käsitelty EU-tuomioistuimen C-99/00 Lyckeskog -

tapauksessa, jossa Ruotsin Hovrätten för Västra Sverige esitti EU-tuomioistuimelle. Asiassa 

ennakkoratkaisukysymyksenä nimenomaan oli se, onko viimesijainen tuomioistuin se, jonka 

päätökseen voidaan aina hakea muutosta vai sellainen tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi asian 

saattaminen saattaa edellyttää valitusluvan saamista. EU-tuomioistuin katsoi, että 

valituslupajärjestelmän olemassaolo ei tarkoita sitä, että viimesijainen tuomioistuin olisi se, jonka 

käsiteltäväksi asian saattaminen ei edellytä valituslupaa. Kun valitusluvan saamisen yhtenä 

perusteena on se, että luvan myöntäminen lain soveltamisen ohjaamisen kannalta on tärkeää, on 

tämä riittävä tae myös Euroopan yhteisön oikeussääntöjen tulkinnan kannalta ja tällä menettelyllä 

ei vaaranneta sitä,  että yhteisön oikeutta sovellettaisiin oikein ja tulkittaisiin yhtenäisesti kaikissa 

jäsenvaltioissa.139 Vastakohtaispäätelmän perusteella jos valitusluvan saaminen ei olisi tällä 

perusteella mahdollista, ei viimesijainen tuomioistuin voisi olla valituslupatuomioistuin. 

Tilanne on hyvin samankaltainen Suomessa, jossa korkeimman oikeuden lisäksi valitusluvan 

kaltainen seulontamenettely on käytössä hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmän muodossa. 

Mikäli tulkinta olisi ollut se, että viimeinen rajoitukseton muutoksenhakuinstanssi on SEUT 

267(3):n tarkoittama viimesijainen tuomioistuin, olisi tämä Suomen tapauksessa tarkoittanut 

käräjäoikeuksia ja hallinto-oikeuksia useimmissa tapausryhmissä.  

 

137 Raitio & Tuominen 2020, s. 183. 
138 Ibid, s. 174. 
139 C-99/00 Lyckeskog (2002), kohdat 13–19. 
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Access to justice näkökulmasta tarkasteltuna velvollisuuden ulottaminen korkeimpiin 

oikeusasteisiin voi toki olla ristiriidassa artiklan tavoitteen kanssa. Yhteisön oikeussääntöjen 

kanssa ristiriidassa olevaa oikeuskäytäntöä pääsee käytännössä nimittäin syntymään, jos 

kansalliset tuomioistuimet eivät ratkaise asioita unionin oikeuden mukaan, mutta tästä kärsineellä 

riidan osapuolella ei ole taloudellisia tai muita mahdollisuuksia tosiasiallisesti riitauttaa ratkaisua. 

Ennakkoratkaisupyyntövelvollisuuden ulottaminen viimeiseen tuomioistuimeen voi näin ollen 

olla unionin oikeuden toteutumisen tavoitteen kanssa ristiriitaista. De lege ferenda ja 

prosessitaloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna oikeuskäytäntöä vailla olevissa kysymyksissä 

velvollisuus tulisi kansallisella sääntelyllä tai tuomioistuinlaitoksen sisäisellä ohjeistuksella laskea 

alemmas, jolloin epäselvissä oikeuskysymyksissä jo alempi tuomioistuin voisi olla velvoitettu 

pyytämään ennakkoratkaisua. Alempien tuomioistuinten haluttomuus pyytää ennakkoratkaisua 

voi selittyä myöskin menettelyyn liittyvän osaamisen tai resurssien puutteesta.140 

Viimesijaista tuomioistuinta määriteltäessä voidaan käyttää abstraktin teorian mukaista 

näkökulmaa, jolloin oikeusastehierarkia määrittää artiklan tarkoittaman tuomioistuimen. 

Konkreettisen teorian mukaan viimesijainen tuomioistuin määräytyy käsillä olevan tapauksen 

ominaisuuksien mukaan.141 Dispositiivisessa asiassa mielenkiintoinen olisi tilanne, jossa 

osapuolet oikeudenkäynnin aikana tai etukäteen sopisivat siitä, etteivät ne tule valittamaan 

alemman tuomioistuimen ratkaisusta. Voitaisiinko tällöin riidan osapuolten toimesta pakottaa 

alempi tuomioistuin pyytämään ennakkoratkaisua? EU-tuomioistuin on Lyckeskog -tapauksessa 

asettunut konkreettisen teorian kannalle toteamalla, että mahdollisuus läpäistä valituslupaseula on 

riittävä vyöryttämään viimesijaisuuden korkeimmalle oikeudelle silloin, kun valitusluvan 

myöntämisedellytyksiin sisältyy lain soveltamisen ohjaamisperuste. 

Viimesijainen tuomioistuin saa jättää valitusluvan pyytämättä käytännössä kolmessa tapauksessa: 

1. tulkintakysymyksellä ei ole merkitystä asian ratkaisemisen kannalta; 2. asia on ratkaistavissa 

tuomioistuimen aikaisemman ratkaisukäytännön perusteella (acte éclairé); ja 3. EU-säännös on 

tulkinnallisesti selvä ja yksiselitteinen (acte clair). Oikeusvarmuuden kannalta vaaranpaikka on 

 

140 ks. de Witte ym. 2016, s. 58–62. Kyselytutkimus on toteutettu Puolan alempien tuomioistuinten keskuudessa, eikä 

siten ole verrannollinen tilanteeseen Suomessa. Tutkimus kuitenkin antaa aihetta kysyä, voivatko vastaavat seikat 

vaikuttaa kotimaisten alempien tuomioistuinten varsin vähäiseen ennakkoratkaisupyyntömäärään. Ks. saman 

suuntaisesti Ojanen 2016, s. 245–246. 
141 Raitio & Tuominen 2020, s. 177. 
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acte éclairé, jota voitaisiin käyttää takaovena ennakkoratkaisupyynnön pyytämättä jättämiselle. 

Tämän vuoksi tätä kieltäytymisperustetta tulisi soveltaa pidättyvästi olkoonkin, että virheellisesti 

toiminut viimesijainen tuomioistuin saattaa menettelyllään avata loukatulle asianosaiselle 

mahdollisuuden saada vahingonkorvausta jäsenvaltiolta.142 

Viimesijaisuuden käsitettä tulisi näkemykseni mukaan soveltaa konkreettisen teorian 

näkökulmasta siten, että yksittäisessä asiassa tuomioistuimen harkintaan velvollisuuden osalta 

jäisi se, miten todennäköistä asiassa on se, että sinällään käsillä olevaa valitusmahdollisuutta 

käytetään. Kun alemmalla tuomioistuimella on mahdollisuus pyytää ennakkoratkaisu, tulisi tämä 

mahdollisuus käsittää velvollisuutena silloin, kun tapauksen olosuhteet antavat aihetta epäillä 

tämän tuomioistuimen jäävän tosiasialliseksi viimesijaiseksi tuomioistuimeksi. Tämän 

näkemyksen omaksuminen hovioikeuksissa voisi parantaa niiden ratkaisujen laatua ja ohjata 

tehokkaammin ja nopeammin myös käräjäoikeuksien toimintaa. Oikeusvarmuuden ja access to 

justice -näkökulmasta tämä niin ikään olisi perusteltua. 

Tässä tutkielmassa maksuviivästysdirektiivin tulkintaesimerkkejä on käräjä-, hovi- ja 

markkinaoikeuksista, joista yksikään ei ole katsonut aiheelliseksi pyytää EUT:n ennakkoratkaisua 

käsillä olevasta oikeuskysymyksestä siitä huolimatta, että asiat ovat selvästi liittyneet 

maksuviivästysdirektiivin ja kansallisen lain väliseen jännitteeseen tilanteessa, jossa 

riidanalaisesta kysymyksestä ei ole kansallista oikeuskäytäntöä. 

Maksuviivästysdirektiivin implementoimisen ja kansallisen tähän liittyvän lainsäädännön 

tulkinnan kannalta keskeisiä ennakkopäätöksiä ovat C-306/06 01051 Telecom, C-122/18 komissio 

v Italia, C-555/14 IOS Finance ja C-131/18 Gambietz, jotka siis edellä todetulla tavalla 

velvoittavat jäsenvaltioita niin voimakkaasti, että ennakkoratkaisuista ilmenevien oikeusohjeiden 

vastainen menettely voi tarkoittaa jäsenvaltion rikkovan EU-oikeutta korvausvelvollisuuden 

synnyttävällä tavalla. 

 

142 Raitio & Tuominen 2020, s. 178–179. 
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5.3. Kansallisen tuomioistuimen toimintaa ohjaavat eurooppaoikeudelliset periaatteet 

5.3.1. EU-oikeuden etusija ja tulkintavaikutus 

EU-oikeuden etusija kansallisen oikeuden ristiriitatilanteessa on lähtöisin EUT:n 

oikeuskäytännöstä, jossa se ensimmäistä kertaa muotoiltiin Costa v ENEL -tapauksen143 

yhteydessä. EUT on argumentoinut etusijaperiaatetta ensinnäkin pacta sunt servanda -

näkökulmasta toteamalla, että etusija johtuu niistä perussopimuksista ilmenevistä velvoitteista, 

joihin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet siirtäessään toimivaltaa itseltään unionille. Tässä yhteydessä 

on muodostettu autonominen unionin oikeusjärjestelmä, joka on keskeinen osa kunkin 

jäsenvaltion oikeusjärjestelmää. Toinen argumentti on ollut toiminnallinen, jonka mukaan unioni 

ei voisi toimia ja saavuttaa perussopimusten mukaisia tavoitteita, jollei etusijaperiaatetta olisi. 

Kolmannen tasavertaisuusargumentin mukaan ei voida sallia EU-oikeuden erilaista 

velvoittavuutta eri jäsenvaltiossa. Viimeinen argumentti on liittynyt siihen, että unionin oikeuden 

tulisi ottaa etusija riippumatta kansallisen säännöksen voimaantuloajankohdasta, sillä muutoin 

EU-oikeuden toteutuminen olisi sattumanvaraista ja riippuvaista unionin säännöksen jälkeen 

säädetystä kansallisesta oikeudesta.144 EUT vahvisti etusijaperiaatteen olemassaolon 

riippumattomuuden kansallisen säännöksen voimaantulosta mm. Simmenthal -ratkaisussa.145  

Unionin oikeudelle annettu etusija on kaikkea EU-sääntelyä koskeva periaate, joka vaikuttaa tai 

sen pitäisi vaikuttaa tuomioistuimien laintulkintaan riippumatta siitä mekanismista, jolla EU-

säännöksen toteutuminen viime kädessä varmistetaan. EU-oikeuden ensisijaisuus mahdollistaa 

siis suoran sovellettavuuden periaatteen ja välittömän vaikutuksen olemassaolon. Tehokkaimmin 

ja selvimmin EU-oikeuden etusija toteutuu välittömän vaikutuksen tilanteissa, joissa unionin 

säännöstä voidaan suoraan soveltaa kansallisessa tuomioistuimessa olevassa asiassa.146 

Primäärisen EU-oikeuden ja sellaisenaan velvoittavien asetusten ja päätöksien tapauksessa EU-

oikeuden etusijan ja suoran sovellettavuuden yhteys on siten kiintein, kun asiassa ei käytännössä 

voi tulla sovellettavaksi kansallista lainsäädäntöä, ellei kansallista lainsäädäntöä nimenomaisesti 

edellytetä tällaisen EU-määräyksen voimaan tulon edellytykseksi.147 

 

143 C-6/64 Costa v. ENEL (1964). 
144 Craig & de Búrca 2020, s. 305. 
145 C-106/77 Simmenthal (1978), kohta 21. 
146 Raitio & Tuominen 2020, s. 241–242 ja Ojanen (2016), s. 86–87. 
147 Ibid, s. 241. 
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EU-oikeuden etusijaa ilmentää myös kansallisen tuomioistuimen prima facie velvollisuus pyrkiä 

poistamaan kansallisen ja EU-oikeuden jännite unionin oikeuden mukaiselle tulkinnalla.148 Tämän 

oikeusohjeen EUT on nostanut esille mm. Coloroll Pension Trustees -tapauksessa toteamalla, että: 

– – kansallisten tuomioistuinten tehtävänä on varmistaa perustamissopimuksen määräysten 

välittömästä oikeusvaikutuksesta yksityisille oikeussubjekteille johtuva oikeussuoja – –. Tätä 

tarkoitusta varten – – niiden tehtävänä on niille kansallisessa oikeudessa annetun 

harkintavallan rajoissa tulkita ja soveltaa asiaan sovellettavia valtionsisäisiä oikeussääntöjä 

niin, että ne ovat sopusoinnussa yhteisön oikeudessa asetettujen vaatimusten kanssa, ja 

jätettävä soveltamatta kaikkia yhteisön oikeuden kanssa ristiriidassa olevia kansallisia 

oikeussääntöjä, mikäli tällainen yhdenmukainen tulkinta on mahdotonta.149 

Tulkintavaikutuksella tarkoitetaan kansallisen tuomioistuimen ja viranomaisen velvollisuutta 

antaa kansallisen oikeuden säännöksille EU-oikeuden mukainen merkityssisältö, jolla 

mahdollistetaan kansallisen tuomioistuimen toimivallan käyttö unionin oikeuden tehokkaana 

toimeenpanijana. Tulkintavaikutuksen merkitys lisääntyy EU-säännöksen välittömän vaikutuksen 

puuttuessa ja tulkinnanvaraisuuden lisääntyessä.150 Sen merkitys siten lienee olennaisin tilanteissa, 

joissa direktiivi on pantu täytäntöön transformaation keinoin tai muutoin tulkinnanvaraisesti tai 

puutteellisesti. 

Tulkintavaikutuksen keskeinen sisältö voidaan määritellä niin, että kansallista oikeutta sekä 

direktiiviä tulkitaan kokonaisvaltaisesti siten, että kansallinen tuomioistuin huomioi koko 

kansallisen oikeuden ja pyrkii tekemään kaikki lain sallimat toimenpiteet, jotta kansallista lakia 

voitaisiin tulkita siten, että direktiivin tarkoitus ja SEUT 288 artiklan 3 kohdan vaatimus 

täyttyisivät.151 

5.3.2. Direktiivin välitön oikeusvaikutus 

Välittömän oikeusvaikutuksen käsite on muuttunut EU-oikeuskäytännön kehittyessä, eikä sitä 

enää ymmärretä yksinomaan EU-oikeuden kompetenssina tuottaa tuomioistuimessa 

vetoamiskelpoisia oikeuksia yksilöille oikeuksia vertikaalisessa tai horisontaalisessa suhteessa. 

 

148 Ojanen 2016, s. 87. 
149 C-200/91 Coloroll Pension Trustees (1994), kohta 29 ja siinä viitatut. 
150 Raitio & Tuominen 2020, s. 253–254. 
151 Ibid, s. 254–256. 
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Vertikaalisella suhteella tarkoitetaan yksityisen oikeutta vedota tuomioistuimessa EU-oikeuteen 

jäsenvaltiota tai sen viranomaista vastaan ja horisontaalisella oikeutta vedota unionin oikeuteen 

toista yksityistä vastaan. Tämä välittömän oikeusvaikutuksen ominaisuus on kuitenkin käsitteen 

keskiössä edelleen. Käsite on jalostunut kansallisen viranomaisen velvollisuudeksi vaatimuksesta 

tai ex officio suojata yksityisen unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia, ja velvollisuudeksi tukeutua 

EU-oikeuteen itsenäisenä säännöksenä eikä yksinomaan tulkintavaikutuksen kautta. Nämä 

toimenpiteet saattavat edellyttää unionin oikeuden kanssa ristiriitaisten kansallisten säännösten 

ohittamista, mikä erottaa välittömän oikeusvaikutuksen tulkintavaikutuksesta.152 

Euroopan unionin tuomioistuin on Van Gend en Loos -tapauksessa muotoillut välittömän 

vaikutuksen edellytykset todeten, että välitön vaikutus voi syntyä, jos eurooppaoikeudellinen 

normi on selvä, ehdoton ja absoluuttinen. Selvyydellä tässä tarkoitetaan normin yksiselitteisyyttä 

ja selkeyttä, ehdottomuudella sitä, ettei säännös edellytä kansallisia täytäntöönpanotoimia ja 

absoluuttisuudella sitä, ettei kansallisessa oikeudessa voida käyttää varaumia.153 Tämä välittömän 

vaikutuksen määritelmä on sittemmin tarkentunut EUT:n oikeuskäytännössä siten, että välittömän 

vaikutuksen syntymisen edellytyksenä on määräyksen sisällöllinen ehdottomuus ja riittävä 

täsmällisyys, sekä varauksettomuus.154 

5.3.3. Velvollisuus sivuuttaa ristiriitainen kansallinen säännös 

Mikäli kansallinen oikeus ei voi tulkinnankaan keinoin ratkaista kansallisen lain ja EU-säännöksen 

välistä ristiriitaa, on sen jätettävä ristiriitainen kansallinen säännös soveltamatta asiassa 

riippumatta siitä, onko sillä tämän mahdollistava kansalliseen oikeuteen perustuva oikeus, kuten 

EUT on todennut:155 

– – täysi vaikutus merkitsee sitä, että kansallisen tuomioistuimen on silloin, kun on kyse unionin 

oikeuden soveltamisalaan kuuluvasta kansallisesta säännöksestä, jonka se katsoo olevan 

ristiriidassa mainitun periaatteen kanssa ja jonka kyseisen periaatteen mukainen tulkinta 

osoittautuu mahdottomaksi, jätettävä kyseinen säännös soveltamatta – –156 

 

152 Ojanen 2016, s. 74. 
153 ks. Raitio & Tuominen 2020, s. 244–245 ja C-26/62 van Gend en Loos (1963). 
154 Craig & de Búrca 2020, s. 223–224 ja esim. C‑268/06 Impact (2008) kohdat 65–68. 
155 Raitio & Tuominen op. cit., s. 238–239 ja Ojanen op. cit., s. 88–89. 
156 C-555/07, Kücükdeveci (2010), kohdat 53 ja 59. 
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– – yhteisön oikeuden ensisijaisuus edellyttää sitä, että kansallisen tuomioistuimen on sen 

ratkaistavana olevassa oikeudenkäynnissä sovellettava yhteisön oikeutta ja jätettävä 

soveltamatta sen vastaisia kansallisia säännöksiä riippumatta kansallisen 

perustuslakituomioistuimen tuomiosta, jossa päätettiin lykätä näiden samojen, perustuslain 

vastaisiksi todettujen säännösten sitovan vaikutuksen päättymistä.157 

EU-säännöksen pätevyyttä ei siten voida milloinkaan arvioida kansallisen lain näkökulmasta, vaan 

kansallisen tuomioistuimen on sivuutettava ristiriitainen säännös kaikissa sellaisissa 

yksittäistapauksissa, joissa ristiriita kansallisen ja EU-säännöksen välillä syntyy. Toimenpide ei 

mitätöi kansallista säännöstä yleisesti, vaan ainoastaan tässä yksittäistapauksessa.158 

Myöskään kansallisen lain säännöksen tasolla ei ole merkitystä, vaan kansallinen ristiriitainen laki 

väistyy aina EU-säännöksen tieltä. Tämä koskee myös kansallista perustuslakia ja keskeisimpiä 

kansallisia oikeusperiaatteita siitä huolimatta, että jännite EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden 

välillä voi tästä johdosta kiristyä poikkeuksellisen paljon.159 Velvollisuus ohittaa ristiriitainen 

kansallinen säännös on pääasiaa ratkaisevalla tuomioistuimella, eikä se saa laiminlyödä tätä 

velvollisuutta sen vuoksi, että se pyytäisi tai odottaisi näiden kansallisten oikeussääntöjen 

poistamista lainsäädäntöteitse tai jollakin muulla perustuslain mukaisella tavalla.160 

Valtiosääntöoikeuden kannalta tarkasteltuna yritys löytää keino sivuuttaa unionin oikeuden kanssa 

ristiriidassa oleva säännös voisi äärimmillään löytyä myös perustuslain säännöksistä. Perustuslain 

1 §:n 3 momentin (1112/2011) mukaan Suomi on Euroopan unionin jäsen ja 106 §:n mukaan jos 

tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä 

ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle. 

Viitatulla 1 §:n 3 momentin yleisluontoisella toteamuksella on haluttu tuoda esille se erityinen 

merkitys, joka jäsenyydellä Suomelle on tiiviytensä ja laaja-alaisuutensa vuoksi.161 Säännös 

kuitenkin pitää epäsuorasti sisällään Suomen velvoitteen kunnioittaa tätä jäsenyyttä. Voitaneen 

siten argumentoida, että unionin, jolle Suomi on luovuttanut toimivaltaa, oikeuden vastaisen 

lainsäädännön ylläpitäminen voisi olla jopa perustuslain vastaista ja siten sellaisena ohitettavaa. 

 

157 C-314/08 Filipiak (2009), kohta 85. 
158 Craig & de Búrca 2020, s. 303. 
159 Ibid, s. 306 ja C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft, kohta 3. 
160 C-106/77 Simmenthal (1978), kohta 24. 
161 HE 60/2010 vp, s. 34. 
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Kansallisella tuomioistuimella on siten velvollisuus tutkia, voidaanko jännite kansallisen lain ja 

unionin lain välillä välttää tulkinnan keinoin, velvollisuus antaa suoraan sovellettavalle EU-

säännökselle etusija ja viime kädessä jätettävä kokonaan soveltamatta ristiriitaista kansallista 

säännöstä. Direktiivien kannalta keskeisen kysymyksen muodostaa niiden erilainen suora 

sovellettavuus horisontaalisessa ja vertikaalisessa suhteessa, jota käsitellään seuraavaksi. 

5.3.4. Direktiivin vaikutus horisontaalisessa suhteessa 

Kun kysymyksessä on kahden yksityisen osapuolen välisestä sopimuksesta, ei direktiivin 

määräyksiin voida kansallisessa tuomioistuimessa vedota suoraan niiden horisontaalisen 

välittömän vaikutuksen puuttumisen vuoksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö direktiiveillä 

olisi vaikutusta yksityisten välisessä asiassa.162 

Horisontaalisen välittömän vaikutuksen puuttumiseen liittyvä oikeuskäytäntö on alkanut 

yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisusta Marshall -tapauksessa, jossa direktiivien velvoittavuus 

vahvistettiin ainoastaan jäsenvaltioihin kohdistuvaksi siten, ettei yksityisten vastuulle voida 

sälyttää jäsenvaltion direktiivin virheellisestä implementoinnista aiheutuvia seurauksia.163 

Käytäntö on vahvistettu muun ohella Association de méditation sociale -tapauksessa, jossa 

Euroopan unionin tuomioistuin totesi, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan edes sellaista 

direktiivin säännöstä, joka on selkeä, täsmällinen ja ehdoton ja jolla pyritään myöntämään 

yksityisille oikeussubjekteille oikeuksia tai asettamaan heille velvollisuuksia, ei voida soveltaa 

sellaisenaan pelkästään yksityisten oikeussubjektien välisessä oikeudenkäynnissä.164 

Euroopan unionin tuomioistuin suhtautuu torjuvasti direktiivien välittömän horisontaalisen 

vaikutuksen tunnustamiseen.165 Tästä huolimatta, vaikkei direktiiveillä tai edes niiden 

yksiselitteisillä määräyksillä ole välitöntä vaikutusta yksityisten välisissä suhteissa, ei tämä 

tarkoita sitä että direktiivien määräykset jäisivät vaille merkitystä kansallisessa laintulkinnassa. 

Päinvastoin, direktiiveillä on Euroopan unionin perussopimuksista lainsäädännöllisen perustansa 

saava velvoittava tulkintavaikutus, jonka mukaan kansallisen tuomioistuimen on laintulkinnassaan 

pyrittävä direktiivin tavoitteen mukaiseen lopputulokseen. 

 

162 Tridimas, 2001, s. 328–332. 
163 C-152/84 Marshall (1986), kohta 48 ja Raitio & Tuominen 2020, s. 245 ja 250. 
164 C-176/12 Association de méditation sociale (2014), kohta 36. 
165 ks. esim. C-555/07, Kücükdeveci (2010), kohta 46 ja siinä viitatut. 
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Von Colson -tapauksessa tuomioistuin on ottanut kantaa kansallisen tuomioistuimen 

velvollisuuteen toteamalla: 

– – jäsenvaltioiden direktiivistä johtuva velvoite saavuttaa direktiivissä säädetty tavoite sekä 

niiden perustamissopimuksen 5 artiklaan [SEU 4 artikla] perustuva velvoite toteuttaa kaikki 

yleis- tai erityistoimenpiteet, jotka ovat aiheellisia tämän velvoitteen täyttämisen 

varmistamiseksi, kohdistuu kaikkiin jäsenvaltioiden julkisen vallan käyttäjiin eli myös 

tuomioistuimiin niiden toimivallan rajoissa. Tästä aiheutuu, että soveltaessaan kansallista 

lainsäädäntöä – –, kansallisen tuomioistuimen on tulkittava kansallista lainsäädäntöä 

direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti, jotta – – tarkoitettu tulos saavutettaisiin.166 

Mangold -tapauksessa, jossa vastakkain olivat kaksi jäsenvaltion yksityistä tahoa, EUT on 

katsonut, että: 

– – kansallisen tuomioistuimen, – –, tehtävänä on toimivaltansa rajoissa varmistaa yhteisön 

oikeudesta yksityisille oikeussubjekteille johtuva oikeussuoja ja taata yhteisön oikeuden täysi 

tehokkuus jättämällä soveltamatta kaikki sen kanssa mahdollisesti ristiriidassa olevat 

kansallisen lain säännökset.167 

Vaikkei jäsenvaltion yksityinen voi vedota direktiivin säännöksiin toista yksityistä vastaan, on 

jäsenvaltion tuomioistuimella velvollisuus siis jättää direktiivin kanssa ristiriitainen kansallinen 

säännös soveltamatta ja tulkita muutakin kansallista lakia direktiivin tavoitteen saavuttamiseksi. 

Direktiivin horisontaalinen vaikutus siten toteutuu tämän mekanismin avulla välillisesti. 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

määräykset ovat suoraan sovellettavaa oikeutta ja siten välittömästi vaikuttavia sekä 

horisontaalisesti että vertikaalisesti. Pakottavina säännöksinä ne ovat ristiriitatilanteessa 

kansallisiin säännöksiin nähden ensisijaisia ja yksityisellä onkin oikeus vedota suoraan 

perussopimusten säännöksiin ja siten välillisesti myöskin direktiiveihin niiden tavoitteiden 

saavuttamisen osalta. 

Edellisistä seuraa, että kansallisen tuomioistuimen on tarkoin huolehdittava siitä, että se EU-

oikeuden soveltamisalalla toimiessaan tarkastelee ensin käsillä olevaa EU-säännöstä vasta sen 

 

166 C-14/83 von Colson (1984), kohta 26. 
167 C-144/04 Mangold (2005), kohta 77. 
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jälkeen harkiten, miten kansallista lainsäädäntöä tulee tulkita EU-sääntelyn tavoitteen 

saavuttamisen varmistamiseksi. Vasta jos direktiivin päämäärää ei voida saavuttaa tulkinnan 

keinoin, tulee tarkastella sitä, onko direktiivillä välitön vaikutus ja mikä sen vaikutus tai 

vaikutuksen puute olisi yksityisten välisessä asiassa.168 

Käsitellessään direktiivien horisontaalista välitöntä vaikutusta EU-tuomioistuin on tämän 

vaikutuksen puuttumista perustellut viittaamalla direktiivien tulkintavaikutukseen sekä toisaalta 

jäsenvaltioiden vahingonkorvausvelvollisuuteen. Tätä seikkaa on käsitelty muun ohella edellä 

viitatussa Kücükdeveci -tapauksessa, jonka julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa on nostettu 

esille kolme välittömän vaikutuksen puuttumista lieventävää seikkaa. 

Näistä lieventävistä seikoista ensimmäinen on yhdenmukaisen tulkinnan periaate, jonka mukaan 

kansallisten tuomioistuinten on tehtävä kaikki toimivaltansa mahdollistamat toimet 

saavuttaakseen direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen osoittamat direktiivin tavoitteet. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kansallisten tuomioistuinten on otettava huomioon koko kansallinen oikeus ja 

sovellettava kansallisesti hyväksyttyjä tulkintatapoja tavalla, jolla varmistetaan direktiivin 

tehokkuus ja sillä tavoitellun päämäärän hyväksyminen.169 Tästä toteamuksesta ilmenee edellä 

käsitelty direktiivin määräysten tarkastelu koko laintulkintaprosessin ajan. Kansallisen 

tuomioistuimen on toisin sanoen ensin ymmärrettävä direktiivin tavoite ja tarkoitus ennen kuin se 

voi siirtyä kansallisen lain tarkasteluun. 

Toinen lieventävä seikka liittyy jäsenvaltion velvollisuuteen korvata yksityiselle asianosaiselle se 

vahinko, joka on johtunut direktiivin puutteellisesta täytäntöönpanosta. Tämän edellytyksenä on 

se, että direktiivin tarkoituksena on oltava direktiivin säännösten perusteella määritettävissä 

olevien oikeuksien antaminen yksityisille oikeussubjekteille. Lisäksi jäsenvaltiolle kuuluvan 

velvoitteen täyttämättä jättämisen ja aiheutuneen vahingon välillä on oltava syy-yhteys.170 Kun 

yksityisellä asianosaisella on oikeus saada valtiolta korvaus virheellisesti implementoidun 

direktiivin aiheuttamasta vahingosta, ei yksityisellä ole lähtökohtaisesti syytä vaatia samaa 

korvausta toiselta yksityiseltä asianosaiselta. Oikeusvarmuuden kannalta tarkasteltuna tämä on 

kuitenkin varsin epävarma reitti, sillä vahingonkorvausoikeuden syntyminen on riippuvainen 

 

168 C-262/97, Engelbrecht (2000), kohta 40. 
169 C-555/07 ratkaisuehdotus Kücükdeveci (2010), kohta 59. 
170 C‑378/07–C‑380/07 Angelidaki ym. (2009), kohta 202 ja C-555/07 ratkaisuehdotus Kücükdeveci (2010), kohta 62. 
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usean edellytyksen täyttymisestä siinä, missä direktiivin määräykset hyvinkin välittömän 

vaikutuksen omatessaan saattaisivat varmemmin tuottaa tavoitellun lopputuloksen. Toisaalta tällä 

menettelyllä ei saavuteta direktiivin päämäärää, vaan ainoastaan välillisesti sanktioidaan 

jäsenvaltiota direktiivin puutteellisesta täytäntöönpanosta. 

Kolmas, tosin olemassaololtaan tulkinnanvarainen lieventävä seikka on se, että yksityinen 

asianosainen voisi vedota kansallisessa tuomioistuimessa direktiivin kanssa ristiriitaisen 

säännöksen soveltamatta jättämiseen ilman, että direktiivin säännös tulisi sivuutetun säännöksen 

sijaan. Tällaisen exclusion without substitution -menettelyn tueksi ei kuitenkaan ole yksiselitteistä 

EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntöä.171 Unilever ja CIA Security International -tapauksissa EU-

tuomioistuin on katsonut, että kaupan esteitä poistavan direktiivin vastaisesti annettua teknistä 

määräystä ei voitu soveltaa yksityisten välisessä riidassa.172 Tarkasteltaessa 

maksuviivästysdirektiivin tavoitteita, voidaan havaita direktiivillä olevan saman suuntaisia 

tavoitteita. Euroopan parlamentti on mietinnössään nostanut esille sen, että kutakin 

maksuviivästysten lyhentymistä koskevaa päivää kohti voitaisiin Euroopan laajuisesti säästää 158 

miljoonaa euroa rahoituskustannuksissa ja tämän saavutetun lisäkassavirran avulla voitaisiin luoda 

Eurooppaan 6,5 miljoonaa uutta työpaikkaa.173 On siten ilmeistä, että maksuviivästysten 

torjunnalla on huomattava merkitys unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 

Mahdollisuutta sivuuttaa kansallinen direktiivin vastainen säännös ilman, että sen sijaan tulisi 

direktiivin säännös on mielenkiintoinen jäljempänä käsiteltävän tahdonvaltaisuusmääräyksen 

ohittamistilanteessa. Jos nimittäin menettely katsottaisiin unionin oikeuden mukaiseksi, voitaisiin 

direktiivin päämäärien kanssa ristiriitainen dispositiivisuusmääräys jättää soveltamatta ilman, että 

sen sijasta sovellettaisiin direktiivin määräyksiä. Sivuutetun säännöksen sijaan tulisi tässä 

tilanteessa kansallisen lain tahdonvaltaisuudesta puhdistettu säännös, joka siis sinällään vastaa 

direktiiviä. 

Direktiivi voi myös saada välittömän vaikutuksen kaltaisen vaikutuksen tilanteessa, jossa 

kansalliseen oikeuteen kuuluu mahdollisuus ohittaa kansallinen säännös, joka on ristiriidassa 

 

171 C-555/07 ratkaisuehdotus Kücükdeveci (2010), kohta 63–64 ja siinä viitatut C-443/98 Unilever (2000) ja C-194/94 

CIA Security International (1996). 
172 C-443/98 Unilever (2000), kohta 42 ja C-194/94 CIA Security International (1996), kohta 50. 
173 Euroopan parlamentti 2018, s. 8 kohta O. 
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toisen kansallisen oikeuden säännöksen kanssa. Tällöin kansallista oikeutta tulee myös 

direktiiviristiriitatilanteessa tulkita näitä samoja tulkintatapoja soveltaen direktiivin päämäärän 

saavuttamiseksi.174 Toisin sanoen kansallinen ristiriitainen säännös voi tulla ohitetuksi sen ollessa 

direktiivin kanssa ristiriidassa ja direktiivin määräys sen sijaan sovellettavaksi, jos kansallinen 

laintulkinta mahdollistaa tämän. Tätä ei voida kuitenkaan kutsua varsinaisesti direktiivin 

välittömäksi vaikutukseksi eurooppaoikeudellisessa mielessä, sillä kysymyksessä on kansallisesta 

oikeudesta lähtöisin oleva periaate. 

Vaikkei kansallisessa laissa olisi tällaista nimenomaista konfliktisäännöstä, voitaneen asiaa 

tarkastella myös lex superior tai lex specialis -näkökulmasta, jotka periaatteet sinällään ovat 

kotimaisessa oikeudessa sallittuja ristiriitatilanteiden ratkaisunormeja, ja jotka mahdollistavat 

kansallisen säännöksen syrjäyttämisen. Ne siten voisivat myös soveltua kansallisen ja direktiivin 

säännöksen ristiriitatilanteeseen. Tällöin käsitteellisesti pitäisi määritellä direktiivin säännökset 

kotimaisia ylemmän tasoisiksi säännöksiksi tai erityissäännöksiksi. Tällainen luonnehdinta ei 

vaikuta kovinkaan vaikeasti hyväksyttävältä. 

Kansallisen lain direktiivimyönteinen tulkinta ei kuitenkaan voi johtaa selvästi kansallisen lain 

vastaiseen tulkintaan. Tämä contra legem -tulkinnan kielto muodostaa siis tulkinnan rajan sen 

suhteen, kuinka pitkälle kansallista lainsäädäntöä voidaan tulkinnan keinoin taivuttaa.175 Contra 

legem -tulkinnan kielto perustuu myös eurooppaoikeudellisiin oikeusvarmuuden ja taannehtivan 

lainsäädännön kiellon periaatteisiin.176 

SEU 4(3) ja SEUT 288(3) artiklan säännökset ovat viitatun oikeuskäytännön valossa riittävän 

yksiselitteisiä luomaan välittömän vaikutuksen ja ovat siten suoraan sovellettavaa oikeutta. 

Voitaneen siten väittää, että kun tämän estämänä kansalliset tuomioistuimet eivät saa tehdä 

direktiivin tavoitteen vastaista ratkaisua, on direktiivilläkin välittömän vaikutuksen piirteitä myös 

horisontaalisuhteissa. Se, halutaanko tätä kutsua välilliseksi tulkintavaikutukseksi vai välittömäksi 

vaikutukseksi tuntuu rajanvedon häilyvyyden johdosta enemmänkin makukysymykseltä tai 

periaatteelliselta kannanotolta. 

 

174 C-397/01–C-403/01 Pfeiffer ym. (2004), kohta 116. 
175 C-579/15 Popławski (2017), kohta 33 ja siinä viitatut. 
176 ks. esim. C-80/86 Kolpinghuis Nijmegen (1988), kohta 14 ja C‑268/06 Impact (2008), kohta 100 ja muut niissä 

mainitut. 
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5.3.5. Direktiivin vaikutus vertikaalisessa suhteessa 

Kun vastapuolena on jäsenvaltion viranomainen, on sopimussuhteessa soveltamiskelpoiset 

säännökset keskeisellä tavalla erilaiset kuin yksityisten välisessä horisontaalisuhteessa. Siinä 

missä direktiiveillä ei ole välitöntä horisontaalista vaikutusta, niillä nimittäin on tiettyjen 

edellytystä täyttyessä välitön vertikaalinen vaikutus.  

Direktiivit on osoitettu jäsenvaltioille, joiden velvollisuutena on edellisissä luvuissa kuvatulla 

tavalla varmistaa niiden päämäärien toteutuminen. Tämän velvollisuuden laiminlyöminen voi 

johtaa siihen, että myös direktiivin määräykset saavat yksityisen ja jäsenvaltion vertikaalisessa 

suhteessa välittömän vaikutuksen. Unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään todennut, ettei 

SEUT 288 artiklan määräyksiä voida tulkita siten, että asetusten välitön vaikutus johtaisi siihen, 

etteivät direktiivit tai muut säännökset voisi saada välitöntä vaikutusta. Päinvastoin, tällaisen 

välittömän vaikutuksen puuttuminen olisi ristiriidassa direktiivin velvoittavuuden tavoitteen 

kanssa tämän tavoitteen vaarantavalla tavalla. Kun kansalliset tuomioistuimet voivat saattaa 

yhteisön päätösten tulkintaa koskevan kysymyksen unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi seuraa 

tästä se, että yksityiset voivat vedota myös näihin muihin säännöksiin EU-tuomioistuimen 

velvollisuudeksi jääden säännöksen tapauskohtaisen välittömän vaikutuksen tutkimisen.177 

Direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita, joille se on osoitettu, saavuttamaan kansallisin 

täytäntöönpanotoimin direktiivin päämäärän. Toisin kuin asetus, se ei siis ole sellaisenaan 

sovellettavaa oikeutta, vaan direktiivin päämäärä tulee tulkinnan keinoin ensin pyrkiä 

saavuttamaan kansallisen lain avulla. Vasta jos tämä ei ole mahdollista, voi direktiivi saada 

välittömän vaikutuksen vertikaalisessa suhteessa. Tällöinkin edellytyksenä on se, että määräaika 

direktiivin täytäntöönpanemiselle on kulunut, mikä sinällään on ymmärrettävää tämän 

määräpäivän heijastaessa sitä, milloin direktiivi viimeistään velvoittaa jäsenvaltiota. Tästä 

tulkintaa ohjaavasta menettelystä johtuu myös se, että direktiivi pitää olla niin virheellisesti 

implementoitu, ettei edes tulkinnan keinoin voida saavuttaa sen päämääriä, jotta kansallinen 

säännös voitaisiin ohittaa ja korvata direktiivin määräyksellä.178 

 

177 C-41/74 van Duyn (1974), kohta 12. 
178 C‑176/12 Association de médiation sociale (2014), kohta 31 ja siinä viitatut; Raitio & Tuominen 2020, s. 244–249. 
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6. Kansallinen laintulkinta maksuviivästysdirektiivin soveltamisalalla 

6.1. Johdanto maksuviivästysdirektiivin tulkintakäytännön arviointiin 

Tässä luvussa tarkastellaan yksityiskohtaisesti maksuviivästysdirektiivin ja sen 

implementoimiseen käytetyn lainsäädännön tulkintaa suomalaisissa alemmissa oikeusasteissa. 

Tarkoituksena on osoittaa käytännön esimerkkien avulla se, miten valitut lainsäädäntöratkaisut 

voivat aiheuttaa ongelmia lain tulkinnassa. Toisaalta arvioinnin tarkoituksena on esittää 

perusteltuja vaihtoehtoja sille, miten kansallinen tuomioistuin voisi toimivaltansa rajoissa päätyä 

myös paremmin direktiivin tarkoitusta vastaavaan lopputulokseen. Esimerkkien tarkoituksena on 

konkretisoida ne ongelmat, joita perusominaisuuksiltaan tahdonvaltaisen kansallisen sääntelyn 

käyttäminen pakottavien direktiivimääräysten täytäntöönpanokeinona aiheuttaa. Lisäksi 

tarkoituksena on osoittaa se, että EU-oikeuden teleologista tulkintaa hyödyntämällä ongelmalliset 

kansalliset säännökset on mahdollista tulkinnan keinoin muotoilla direktiivin kanssa 

yhteensopiviksi. 

Tarkastelun kohteena ovat maksupäivän määräytyminen, viivästyskoron maksuvelvollisuuden 

syntyminen ja maksuajan määräytyminen. 

6.2. Maksupäivän määräytyminen 

6.2.1. Direktiivin sanamuodot ja unionin tuomioistuimen tulkinta maksupäivästä 

Maksuviivästysdirektiivin johdanto-osan kohdassa 17 annetaan maksupäivän määräytymisen 

osalta varsin selkeä ohje, jonka mukaan velallisen maksu olisi katsottava viivästyneeksi siten, että 

velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, kun velkojalla ei ole velan määrää vastaavaa summaa 

käytettävissään eräpäivänä. Tämä resitaalissa ilmaistu tavoite on viety direktiivin artikloihin 

määräämällä 3 ja 4 artiklojen 1 kohdan b) alakohdassa viivästyskorosta siten, että velkojalla on 

tähän oikeus, jollei se ole saanut erääntynyttä määrää ajoissa. Määräyksen sanamuoto ei ole 

muuttunut direktiivistä 2000/35/EY, jossa yksityisiä ja viranomaisvelallisia ei eroteltu. Tämä 

saamisen käsite on keskeinen maksupäivän määräytymisen kannalta.  

Maksuviivästysdirektiivin 12 artiklan 3 kohdasta ilmenee säädöksen minimidirektiiviluonne, 

jonka mukaan jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai panna täytäntöön säännöksiä, jotka ovat 

velkojalle edullisempia kuin direktiivin noudattamiseksi on tarpeen. Edellisessä kappaleessa 
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viitattujen artiklojen 1 kohtien määräyksenä jäsenvaltioiden on tullut varmistaa viivästyskoron 

perimisoikeus näissä tilanteissa, eli harkintavaltaa ei tältä osin jäsenvaltioille ole annettu. 

Notorisena voidaan pitää sitä, että vasta velan määrän vallintaan saamisen katsominen velan 

suoritukseksi on velkojan kannalta edullisempaa, kuin jonkin sellaisen tapahtuman, jossa vallinta 

ei ole siirtynyt. 

Jo näistä direktiivin määräyksien sanamuodosta voidaan siten tehdä johtopäätös siitä, että 

maksupäiväksi on katsottava se päivä, jona velkoja on saanut velan määrän vallintaansa. Unionin 

tuomioistuin on tulkinnut edellistä maksuviivästysdirektiiviä jo aikaisemminkin viitatussa  01051 

Telecom -ratkaisussa. Asia on koskenut silloisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii 

alakohdan tulkintaa, jonka mukaan jäsenvaltioiden on tullut huolehtia siitä, että velkojalla on 

oikeus sopimusvelvoitteensa täytettyään viivästyskorkoon, mikäli velkoja ei ole saanut 

erääntynyttä määrää ajoissa.179 Tämä alkuperäisen maksuviivästysdirektiivin määräys on näin 

ollen ollut käytännössä identtinen nykyisen maksuviivästysdirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b) 

alakohdan kanssa. Nykyisen maksuviivästysdirektiivin 13 artiklan 2 kohdan viittausmääräyksen 

mukaan viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään vastaavuustaulukon mukaisina viittauksina 

nykyiseen direktiiviin ja tämän maksuviivästysdirektiivin liitteenä olevan taulukon mukaan 

käsitellyt kohdat vastaavat toisiaan. Viranomaisvelallista koskevan 4 artiklan 1 kohdan b) 

alakohdan määräys vastaa taas täysin 3 artiklan vastaavaa määräystä, joten oikeusohjeen voidaan 

ymmärtää koskevan kummankin saman sisältöisen määräyksen tulkintaa. 

EU-tuomioistuin on päätöksensä perusteluissa tarkastellut direktiivissä käytetyn ”saanut” -sanan 

merkitystä direktiivin eri kieliversioissa lisäksi todeten, ettei tätä sanavalintaa ole tehty 

sattumanvaraisesti, vaan kysymys on tietoisesta valinnasta.180 Tuomioistuin on lisäksi todennut, 

että tulkitsemalla saamisen käsitettä siten, että suorituksen oikea-aikaisuus toteutuu velallisen 

saadessa velan määrän vallintaansa, noudatetaan direktiivin ensisijaista velkojien suojaamiseen 

tähtäävää tavoitetta. Tämä perustuu siihen, että vain tämän tulkinnan avulla voidaan varmistua 

siitä, että suoritus on velkojan käytössä.181 Suomen hallitus on esittänyt huomautuksen siitä, että 

velallisen vastuulla ei tulisi olla pankkien välisen rahaliikenteen aiheuttamat maksuviivästykset. 

 

179 C-306/06 01051 Telecom (2008), tuomiolauselma. 
180 C-306/06 01051 Telecom (2008), kohta 22–25. 
181 C-306/06 01051 Telecom (2008), kohta 26. 
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Tuomioistuin on hylännyt tämän muun ohella Suomen esittämän väitteen menettelyn 

kohtuuttomuudesta velallisen kannalta sillä perusteella, että direktiivissä viivästyskoron 

maksuvelvollisuus on suljettu pois, jos viivästys ei johdu velallisesta. Kun pankkien välisen 

rahaliikenteen enimmäisajoista tavallisesti säädetään lailla, ovat tällaiset viiveet velalliselle 

ennakoitavia.182 

Näillä perusteilla tuomioistuin on päätynyt toteamaan, että erääntyneen määrän kirjaamispäivä 

velkojan tilille on ratkaiseva hetki sen arvioimiseksi, voiko velka johtaa viivästyskorkojen 

perimiseen.183 Tuomiolauselmana tuomioistuin on lausunut: 

Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 29.6.2000 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/35/EY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan 

ii alakohtaa on tulkittava niin, että siinä vaaditaan, että erääntyneen summan on oltava kirjattu 

eräpäivänä velkojan tilille, jotta viivästyskorkojen periminen pankkisiirtona suoritetusta 

maksusta estyy tai lakkaa. 

6.2.2. Kansallisen käytännön ja direktiivin konflikti yritysten välisessä kaupankäynnissä 

Edellisissä luvuissa on käsitelty kansallista pitkälti noutovelkaperiaatteeseen nojautuvaa 

maksutapaa sekä direktiivistä johtuvan viemävelkaperiaatteen velvoittavuutta. Kuten kansallisia 

säännöksiä ja direktiivin implementointia käsittelevissä luvuissa on esitetty, nojaa 

maksuviivästysdirektiivin 3 artiklan 1 ja 3 kohtien implementoiminen lain esitöiden mukaan 

käytännössä yksinomaan kauppalain 48 §:n 1 momentin ja velkakirjalain 3 §:n 1 momentin 

viemävelkasäännöksiin, sekä maksupalvelulain näitä täsmentäviin 82 §:n määräyksiin tilisiirron 

oikeusvaikutuksista. Viemävelkaperiaatteen pakottavuudesta ei ole säädetty kansallisesti, vaan 

direktiivin implementoiminen on tässä viitattujen tahdonvaltaisten säännösten varassa. Näin ollen 

vaikuttaisi mahdolliselta sellainen tulkinta, jonka mukaan maksuehtolain soveltamisalalla toimivat 

yksityiset sopijapuolet voisivat sopimusvapauteensa ja lakien dispositiivisuuteen vedoten sopia 

siitä, että viivästyskoron maksuvelvollisuuden maksamisen kannalta merkitsevää ei olisikaan se, 

milloin rahamäärä kirjataan velkojan tilille, vaan se, milloin määrä veloitetaan velallisen tililtä. 

Vaikka nimenomaista taikka konkludenttista sopimustakaan ei olisi, voisi velallinen vedota 

 

182 C-306/06 01051 Telecom (2008), kohta 30–31. 
183 C-306/06 01051 Telecom (2008), kohta 28. 
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viimekätisesti myös kansalliseen pankkitapaan, jonka mukaan noutovelkaperiaate on vallitseva ja 

yleisesti hyväksytty. 

Direktiivissä jäsenvaltioille on kuitenkin asetettu velvollisuus varmistaa se, että velkojalla on 

oikeus viivästyskorkoon, jos sillä ei ole velan määrää käytettävissään eräpäivänä. Näin ollen 

vaikuttaa ilmeiseltä, että käsillä on kansallisen lain ja direktiivin määräysten välinen konflikti ja 

selvitettävänä on se, kuinka vakava tämä konflikti on ja voidaanko kansallisen lain tulkinnan 

keinoin saavuttaa direktiivin päämäärä. 

Maksupäivän määräytymiseen liittyvässä asiassa kansallinen laki varsin selvästi antaa yksityisille 

sopijapuolille mahdollisuuden määrätä siitä, noudatetaanko velan maksussa nouto- vai 

viemävelkaperiaatetta vaiko jotain täysin muuta. Selkeyden vuoksi tässä käsitellään ainoastaan 

viemävelka- ja noutovelkaperiaatteita toistensa vastinpareina, sillä ne lienevät keskeisimmät 

suoritustavat. Maksupalvelulain 82 §:n osalta säännöksen tahdonvaltaisuus esitetään hierarkiselta 

vaikuttavan listan avulla, jossa poikkeaminen viemävelkaperiaatteesta on mahdollista 1) toisin 

säätämisen, 2) osapuolten välisen sopimuksen, 3) osapuolten omaksuman käytännön, 4) 

kauppatavan tai 5) muun osapuolia sitovan tavan johdosta. Velkakirjalain 3 §:n 1 momentissa 

tahdonvaltaisuus esitetään toteamalla: ”jollei maksupaikkaa ole määrätty”. Kauppalain osalta 

tahdonvaltaisuus on erillisessä kauppalain 3 §:ssä, jonka sisältö on identtinen maksupalvelulain 82 

§:n tahdonvaltaisuuslausekkeen kanssa. 

Mainituista poikkeamisvaihtoehdoista toisin säätäminen on tässä helpoimmin poissuljettavissa, 

sillä sellaiset nimenomaiset säännökset, jotka ovat poikenneet viemävelkaperiaatteesta on 

maksuviivästysdirektiivin implementoimisen yhteydessä muutettu siltä osin kuin ne koskivat 

maksuehtolain soveltamispiirissä olevia transaktioita. Jäljelle siten jäävät osapuolten  väliseen 

sopimukseen tai velvoittavaan käytäntöön perustuva menettely. Kysymys on siten siitä, voivatko 

sopimusosapuolet nimenomaisesti sopia tai ajautua tilanteeseen, jossa noutovelkaperiaate 

velvoittaisi velkojaa siitä huolimatta, että maksuviivästysdirektiivin määräys velvoittaa 

jäsenvaltioita viemävelkaperiaatteen noudattamisesta. 

Jotta näin ei olisi, täytyy kansallisesta laista johtaa pakottava määräys, joka estää sanotun kaltaisen 

sopimisen tai käytännön noudattamisen. Maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanenneista 

relevanteista säännöksistä ainoastaan maksuehtolaki on pakottavaa oikeutta. Maksuehtolain 8 §:n 

1 momentti taasen on ainoa kyseisen lain säännös, joka käsittelee viivästyskorkoa. Viivästyskoron 
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maksuvelvollisuuden pitäisi direktiivin mukaan olla erottamattomalla tavalla yhdistetty oikea-

aikaiseen maksuun. Kun maksuehtolaissa ei säädetä siitä, mikä katsotaan velan maksupäiväksi, on 

tämän momentin tulkinta käytännössä ainoa säännös, jolla direktiivin vastainen sopiminen voidaan 

estää olemassa olevaa pakottavaa säännöstä soveltamalla. Momentin sanamuodon mukaan: 

Sopimusehto, jonka mukaan velkojalla ei ole oikeutta viivästyskorkoon, on tehoton. 

Jotta tätä määräystä voitaisiin käyttää maksupäivän viemävelkaperiaatteeseen sitomiseen ja 

direktiivin mukaisen päämäärän saavuttamiseen, tulisi sen tulkinta olla: ”sopimusehto, jonka 

mukaan velkojalla ei ole oikeutta viivästyskorkoon tilanteessa, jossa velkojalla ei ole velan määrää 

käytettävissään eräpäivänä, on tehoton.” Kysymys on siten siitä, voidaanko tämä pakottava 

säännös laajentavan tulkinnan keinoin saattaa tällaiseen muotoon. 

Tulkintaa vastaan puhuu ensinnäkin se, että säännös käsittelee viivästyskoron 

maksuvelvollisuutta, kun taas maksupäivän määräytyminen siitä huolimatta, että käsitteillä on 

selkeä yhteys,  on kokonaan eri asia. Viivästyskoron maksuvelvollisuus riippuu siitä, onko maksu 

suoritettu oikea-aikaisesti ja oikea-aikaisuuden taas tässä kontekstissa määrittelee se, onko 

kysymyksessä viemä- vai noutovelkaperiaatteeseen sidottu sopimus tai käytäntö. Toisin sanoen 

ensin pitää viemä- tai noutovelkaperiaatetta noudattaen määritellä, onko maksu suoritettu oikeassa 

ajassa, jonka jälkeen voidaan vasta kysyä, onko velkojalla oikeus viivästyskorkoon. 

Maksuehtolain 8 §:n 1 momenttia näin ollen sovelletaan vasta sen jälkeen, kun maksun oikea-

aikaisuus on tarkistettu. Toinen tulkintaa vastaan puhuva seikka on se, että menettelyllä poiketaan 

varsin paljon lain sanamuodosta ja samalla poistetaan muista viitatuista laeista johtuva 

tahdonvaltaisuus, jolla puututaan varsin voimakkaasti osapuolten väliseen nimenomaisesti 

säädettyyn sopimusvapauteen. Tällä säännöksellä ei myöskään esitöiden mukaan ole 

implementoitu direktiivin 3 artiklan 1 kohdan määräystä, vaan ainoastaan 7 artiklan 2 kohta.184 

Toisaalta tulkinnan puolesta puhuu se, että maksuehtolain esitöissä on varsin hyvin tunnistettu 

viemävelkaperiaatteen velvoittavuus direktiivin soveltamisalalla olevissa maksuissa. Voidaan 

siten ajatella, että lainsäätäjän tarkoituksena on nimenomaan ollut säätää tehottomiksi sellaiset 

menettelyt, jotka poikkeavat viemävelkaperiaatteesta. Unionin tuomioistuin on Pfeiffer -

tapauksessa katsonut, että kansallisella tuomioistuimella on korostunut velvollisuus tulkita 

 

184 HE 57/2012 vp, s. 27. 
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direktiivin sanamuodon ja tavoitteen mukaisesti sellaista kansallista lainsäädäntöä, jolla on pantu 

täytäntöön direktiivin yksityisille myöntäviä oikeuksia. Tämä velvollisuus korostuu, koska tällöin 

jäsenvaltioille on annettu mahdollisuus täyttää kaikki sille kyseisestä direktiivistä aiheutuvat 

velvollisuudet täytäntöönpanoon liittyvää harkintavaltaa käyttäessään.185 Maksuehtolain 

sanamuotoa laajentava tulkinta olisi tästä näkökulmasta tarkasteltuna perusteltu. Koska 

maksupäivän määräytyminen viemävelkaperiaatteen mukaan on täysin lain mukainen 

menettelytapa, ei tulkinnalla myöskään tältä osin mennä lähelle contra legem -rajaa. Lain 

vastaiseksi ei voitane katsoa sitä, että sopimusvapautta rajoitettaisiin direktiivin tavoitteiden 

saavuttamisen turvaamiseksi. Ottaen huomioon direktiivin sanamuodot ja päämäärä, ei 

viemävelkaperiaatteeseen nojautuva tulkinta myöskään vaikuta direktiivin merkityksen 

ylipainottamiselta velkojan eduksi, mikä seikka ilmenee myös kansallisesta 

lainvalmisteluaineistosta, jossa nimenomaan velkojan vähimmäissuojan määritteleminen on 

tunnistettu tavoitelluksi päämääräksi.186 

Toinen tulkinnallinen lähestymistapa olisi katsoa viemävelkaperiaatesäännökset pakottaviksi 

itsessään, joka perustuisi maksuviivästysdirektiivin implementoimislakien esitöistä ilmeneviin 

varsin yksiselitteisiin kannanottoihin sanottujen säännösten direktiivistä johtuvasta velvoittavasta 

luonteesta.187 Myös tämä tulkinta, jossa nimenomaisesti tahdonvaltaiseksi säädetty säännös 

katsotaan pakottavaksi esitöissä esitettyjen kannanottojen ja direktiivin tulkintavaikutuksen 

vuoksi, poikkeaa lain sanamuodon mukaisesta tulkinnasta. Yhteisöjen tuomioistuin on Marleasing 

-tapauksessa katsonut, että direktiivin tulkintavaikutus ulottuu myös direktiivin 

voimaantulohetkellä voimassa olleeseen lainsäädäntöön, jota on tulkittava direktiivin 

mukaisesti.188 Wagner Miret -tapauksessa tuomioistuin on niin ikään katsonut, että kansallisen 

tuomioistuimen on lähdettävä siitä oletuksesta, että jäsenvaltion tarkoituksena on ollut noudattaa 

täysimääräisesti sille kyseisestä direktiivistä johtuvia velvoitteita ja erityisesti sovellettava 

direktiivien mukaisen tulkinnan periaatetta silloin, kun jäsenvaltio on katsonut, että kansallisen 

oikeuden jo olemassa olevat säännökset vastaavat direktiivissä asetettuja vaatimuksia.189 Näin 

ollen, koska lainsäätäjä on katsonut olemassa olevat viemävelkasäännökset riittäviksi 

 

185 C-397/01–C-403/01 Pfeiffer ym. (2004), kohta 110–115. 
186 HE 57/2012 vp, s. 5. 
187 HE 57/2012 vp, s. 6–7.  
188 C-106/89 Marleasing (1990), kohta 8 ja 13. 
189 C-334/92, Wagner Miret (1993), kohta 20–21. 
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täytäntöönpanosäännöksiksi, on niitä viitatun EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännön valossa 

tulkittava siten, että ne ovat direktiivin edellyttämällä tavalla pakottavia myös yksityisten välisessä 

kaupankäynnissä. Tahdonvaltainen säännös tältä osin muuttuu direktiivin tulkintavaikutuksen 

johdosta pakottavaksi. Kysymys tältä osin on siitä, onko kansallisella tuomioistuimella 

mahdollisuus tulkinnan keinoin tehdä lain puitteissa tällainen Pfeiffer -tapauksen edellyttämä 

toimenpide, jolla nimenomainen tahdonvaltainen säännös tulkitaan pakottavaksi ilman selkeää 

tähän oikeuttavaa säännöstä.190 

Kansallisessa oikeuskäytännössä korkein oikeus on esimerkiksi lääkelain 3 §:n 2 momenttia ja 

lääkedirektiivin 1 artiklan 2 kohdan b alakohtaa tulkitessaan todennut, että kansallisen lain 

sanamuodon mukainen tulkinta voidaan ohittaa, kun tällainen tulkinta on ristiriidassa unionin 

tuomioistuimen tulkinnan kanssa.191 Analogisesti kun unionin tuomioistuin on lausunut 

ennakkoratkaisunaan viivästyskoron alkamisesta nykyisen maksuviivästysdirektiivin 3 ja 4 

artiklan 1 kohtia tulkittaessa, on vastaavalla tavalla tulkittava kansallista säännöstä siten, ettei 

viivästyskoron alkamishetkestä sopia toisin siitä huolimatta, että lain sanamuoto voisi sallia 

tällaisenkin tulkinnan. Tämä ratkaisu antaa kansallisen oikeusohjeen siitä, missä määrin lain 

sanamuodosta voidaan tulkinnan keinoin poiketa direktiivin tavoitteen saavuttamiseksi.192 

Viimeisenä vaihtoehtona on maksuehtolain 9 §:n kohtuuttomuussäännöksen soveltaminen 

noutovelkamääräykseen tai -käytäntöön. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomattava, että 

direktiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on tullut säätää, että maksupäivää tai -

aikaa, viivästyskorkoa tai perintäkulujen korvaamista koskevaa sopimusehtoa tai menettelyä joko 

ei voida panna täytäntöön tai että se antaa oikeuden vaatia vahingonkorvausta, jos sopimusehto on 

selvästi kohtuuton tai menettely on selvästi sopimaton velkojaa kohtaan. Maksuehtolain 9 §:stä, 

jolla tämä direktiivin kohta on pantu täytäntöön, on jäänyt pois keskeinen maininta maksupäivän 

kohtuuttomuudesta 9 §:n kuuluessa: 

Maksuaikaa, hyväksymis- tai tarkastusmenettelyn kestoa, viivästyskorkoa tai perintäkulujen 

korvaamista koskevan kohtuuttoman sopimusehdon sovitteluun sovelletaan 

varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (228/1929) 36 §:ää 

 

190 C-397/01–C-403/01 Pfeiffer ym. (2004), kohta 119. 
191 KKO 2016:35, kohta 21. 
192 ks. myös KKO 2005:145, kohta 19. 
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Onkin ymmärrettävä, että maksuehtolain 9 §:n maksuajalla tarkoitetaan sekä direktiivissä 

ilmaistua maksupäivää että -aikaa. 

Direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa nimenomaisesti määrätään siitä, että sopimusehto tai menettely, 

jonka mukaan viivästyskorkoa ei voida periä, on 1 kohtaa sovellettaessa katsottava selvästi 

kohtuuttomaksi tai sopimattomaksi. Artiklojen määräyksiä yhdisteltäessä direktiivissä siten 

selvästi määritellään kohtuuttomaksi tai sopimattomaksi sellainen ehto, jonka mukaan 

viivästyskorkoa ei voida periä tilanteessa, jossa velkojalla ei ole velan määrää vallinnassaan 

eräpäivänä. Kansallisesti maksuehtolakia sovellettaessa tulee kohtuuttomuudelle antaa se 

merkityssisältö, joka käsitteelle on annettu direktiivissä. Muunlainen tulkinta kuten se, että 

kohtuuttomuutta arvioitaisiin ainoastaan vakiintuneiden kansallisten oikeustoimilakiperusteisten 

käytäntöjen avulla ei täytä edellä viitattua vaatimusta siitä, että jäsenvaltioiden tuomioistuinten on 

pyrittävä kaikin laillisin keinoin direktiivin päämääriin. Kansallisen kohtuuttomuuden käsitteen 

korvaaminen direktiivin antamalla merkityssisällöllä ei riko kansallista lakia, vaan asettaa 

kohtuuttomuuden arviointimenettelylle ainoastaan eri mitta-asteikon. 

Kohtuuttomuusarvioinnin lopputuloksena direktiivin tarkoittamalla tavalla kohtuuttoman 

sopimusehdon sijaan tulisi esitöidenkin mukaan maksuehto-, korko- tai muun lain tahdonvaltainen 

säännös,193 jotka sellaisenaan näyttäisivät edellä käsitellyllä tavalla vastaavan direktiivin 

määräyksiä. Tällä tulkintatavalla kohtuuttomuusmääräystä voitaisiin käyttää siten, että 

dispositiivisesta säännöksestä de facto tehtäisiin pakottava. Toisin sanoen katsomalla velkojan 

vahingoksi tapahtuva poikkeaminen kansallisen lain tahdonvaltaisista säännöksistä direktiivin 

päämäärän vastaisesti aina kohtuuttomaksi, voidaan tulkinnan keinoin saavuttaa direktiivin 

päämäärä. 

Maksuviivästysdirektiivi on tältä osin pantu täytäntöön varsin tulkinnanvaraisella ja siten 

epäonnistuneella tavalla. Maksuviivästysdirektiivin määräykset ovat selkeitä ja yksiselitteisiä, 

mutta niitä ei ole kyetty tuomaan kansalliseen sääntelyyn yhtä täsmällisesti. Puutteet oltaisiin voitu 

ja voidaan edelleenkin korjata varsin vähäisillä määräyksillä, eli nimenomaisesti maksupäivän 

pakottavuus toteamalla. 

 

193 HE 57/2012 vp, s. 28. 
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Esitetyistä tulkintavaihtoehdoista viimeisin, kohtuuttomuuteen rakentuva tulkinta vaikuttaa 

parhaiten tarkoitukseen sopivalta tavalta lähestyä ongelmaa. Varsinaiseen tutkimuskysymykseen 

tulee näin ollen vastata, että yritysten välisessä maksuehtolain alaisessa kaupankäynnissä 

maksupäivästä ei voida sopia viemävelkaperiaatteesta poiketen, koska se on maksuehtolain 9 §:n 

tarkoittamalla tavalla velkojan kannalta kohtuutonta. 

6.2.3. Kansallisen käytännön ja direktiivin konflikti yrityksen ja viranomaisen välisessä 

kaupankäynnissä 

Maksupäivään liittyvä kansallisen lain ja direktiivin välinen konflikti on samalla tavalla esillä 

yritysten ja viranomaisten välisessä suhteessa, koska kansallisessa laissa sopijan tyyppi ei vaikuta 

sovellettaviin säännöksiin. Näin ollen lähtötilanne on tässä sama, kuin luvussa 6.2.2 kuvattu. 

Tahdonvaltaisuuteen liittyvää tulkinnanvaraisuutta oikeuskäytännössä heijastaa 

markkinaoikeuden ratkaisun 276/20 perusteluissa esitetyt kannanotot. Markkinaoikeus on 

ratkaisussaan käsitellyt maksupalvelulain 82 §:ää varsin kattavasti ja päätynyt ratkaisussaan sille 

aikaisemmin tässä tutkielmassakin todetulle kannalle, että kyseinen säännös on 

tahdonvaltainen.194 Myös markkinaoikeus on tämän jälkeen siirtynyt tarkastelemaan 

viemävelkaperiaatteesta poikkeavan sopimusehdon kohtuuttomuutta todeten, että 

maksuviivästysdirektiivin taustalla on huoli merkittävien maksuviivästysten esiintymisestä, eikä 

maksujen oikea-aikaisuudesta muutaman päivän aikajänteellä.195 Tämän vuoksi huomioiden 

käytännön vakiintuneisuus Suomessa ja se, että tällaisen sopimuksellisen asiantilan taloudellinen 

merkitys eli viivästyskoron saamatta jääminen lyhyeltä ajalta on velan määrään suhteutettuna 

varsin vähäinen, on markkinaoikeus katsonut noutovelkaperiaatteen sallituksi yksityisen ja 

viranomaisen välisessä kaupankäynnissä.196 Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan tästä 

markkinaoikeuden päätöksestä, jonka kuvauksessa korkein oikeus mainitsee keskeiseksi 

oikeuskysymykseksi sen, miten kohtuuttomuutta tulee arvioida maksuviivästysdirektiivin 

soveltamisalalla.197 

 

194 MAO:276/20, ei lv., kohta 28–29. 
195 MAO:276/20, ei lv., kohta 31. 
196 MAO:276/20, ei lv., kohta 32. 
197 VL 2021:38. 
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Tämän tutkielman aiheena ei ole arvioida markkinaoikeuden lainvoimaa vailla olevaa ratkaisua 

oikeuslähdenäkökulmasta, mutta konfliktin käsillä olon konkretisoimiseksi ratkaisusta on 

aiheellista nostaa esille muutamia seikkoja. Ensiksikin vaikuttaa siltä, että markkinaoikeus on 

tulkinnut direktiivin tarkoitusta siten, että sääntelyllä on pyritty karsimaan ainoastaan pitkiä 

maksuviivästyksiä. Tämä vaikuttaa ristiriitaiselta, koska direktiivin 1 artiklassa sääntelyn 

tarkoitukseksi esitetään kaikkien maksuviivästysten torjuminen erityisesti pk-yritysten eduksi. 

Lisäksi direktiivin johdanto-osan 12 toteamus tavoitteesta täsmälliseen, eikä vain täsmällisempään 

maksukulttuuriin, osoittaa sääntelyn tosiasiallista tarkoitusta. Kysymyksessä on myös velkojan 

hyväksi säädetty vähimmäisdirektiivi, eikä jäsenvaltiot saa ylläpitää menettelyjä, jotka johtaisivat 

velkojan kannalta direktiivissä turvattua huonompaan lopputulokseen. 

Markkinaoikeus on arvioinut sopimusehdon kohtuuttomuutta todeten, että viivästyskoron 

saamatta jääminen yhdeltä tai korkeintaan muutamalta päivältä on velan määrään suhteutettuna 

varsin vähäinen, missä yhteydessä tuomioistuin on todennut arvioineensa kohtuuttomuutta sekä 

sopimusehtolain että maksuviivästysdirektiivin 7 artiklan 1 kohdan arviointiperusteiden valossa. 

Johtopäätös, jonka mukaan velkojan kannalta ei ole kohtuutonta viivästyskoron saamatta jääminen 

yhdeltä tai muutamalta päivältä vaikuttaa kuitenkin direktiivin sääntelyn vastaiselta. 

Markkinaoikeus ei ole lainkaan perustellut ratkaisuaan 7 artiklan 2 kohdan näkökulmasta, jonka 

mukaan viivästyskoron perintäoikeuden pois sulkeminen on aina katsottava kohtuuttomaksi, eikä 

myöskään arvioinut 01051 Telecom -ratkaisun merkitystä asiassa. Tulkintavaikutuksen kannalta 

olennaista on nimittäin huomioida unionin oikeus kokonaisuudessaan, eli myös unionin 

tuomioistuimen ratkaisut contra legem -tulkinnan kielto huomioiden.198 

Markkinaoikeuden tulkinta vaikuttaa direktiivin päämäärän vastaiselta myös sen vuoksi, että uutta 

maksuviivästysdirektiiviä säädettäessä vanhan maksuviivästysdirektiivin 6 artiklan 3 kohdan c) 

alakohdan määräys, jonka mukaan jäsenvaltiot ovat voineet jättää direktiivin soveltamisalan 

ulkopuolelle korkovaatimukset, jotka ovat suuruudeltaan alle viisi euroa, on komission ehdotuksen 

mukaisesti poistettu uudesta maksuviivästysdirektiivistä.199 Tämä muutos ja sen 

vaikuttamattomuus Suomen lainsäädäntöön on tunnistettu myös valtioneuvoston kirjelmässä 

 

198 Ks. esim C-105/03 Pupino (2005), erityisesti kohdat 43 ja 47. 
199 KOM(2009), s. 18. 



 

 

95 

eduskunnalle.200 Tarkasteltaessa direktiivin tavoitteita pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota niihin 

seikkoihin, jotka tämän kaltaisessa tilanteessa ovat olleet direktiivin muutoksen taustalla. Kun 

kysymyksessä on uudelleen laadittu tai muutettu direktiivi, antavat nimenomaan muutokset 

ohjeistusta siihen, mihin seikkoihin myös kansallisen lain tulkinnassa tulisi kiinnittää huomiota 

direktiivin voimaan tulon jälkeisessä laintulkinnassa. 

Tästäkin näkökulmasta tarkasteltuna konflikti kansallisen maksu- ja oikeuskäytännön sekä 

direktiivin määräysten välillä vaikuttaa ilmeiseltä. 

Kun velallisena on jäsenvaltion viranomainen, on sopimussuhteessa soveltamiskelpoiset 

säännökset kuitenkin keskeisellä tavalla erilaiset kuin yksityisten välisessä horisontaalisuhteessa. 

Siinä missä direktiiveillä ei ole välitöntä horisontaalista vaikutusta, niillä nimittäin on tiettyjen 

edellytystä täyttyessä välitön vertikaalinen vaikutus. Euroopan unionin tuomioistuin on Van Gend 

en Loos -tapauksessa muotoillut välittömän vaikutuksen edellytykset todeten, että välitön vaikutus 

voi syntyä, jos eurooppaoikeudellinen normi on selvä, ehdoton ja absoluuttinen. Selvyydellä tässä 

tarkoitetaan normin yksiselitteisyyttä ja selkeyttä, ehdottomuudella sitä, ettei säännös edellytä 

kansallisia täytäntöönpanotoimia ja absoluuttisuudella sitä, ettei kansallisessa oikeudessa voida 

käyttää varaumia.201 

SEUT 288 artiklassa määritellään ne säädöstyypit, joita unionin toimielimet hyväksyvät 

käyttäessään unionin toimivaltaa. Näitä säädöstyyppejä ovat asetukset, direktiivit ja päätökset, 

sekä toimielinten antamat suositukset ja lausunnot. Artiklan 2–5 kohdat kuvaavat näiden 

säädöstyyppien velvoittavuutta seuraavasti: 

Asetus pätee yleisesti. Se on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan 

kaikissa jäsenvaltioissa. 

Direktiivi velvoittaa saavutettavaan tulokseen nähden jokaista jäsenvaltiota, jolle se on 

osoitettu, mutta jättää kansallisten viranomaisten valittavaksi muodon ja keinot. 

Päätös on kaikilta osiltaan velvoittava. Jos siinä nimetään ne, joille se on osoitettu, se 

velvoittaa ainoastaan niitä. 

 

200 U 39/2009 vp, s. 2. 
201 ks. Raitio & Tuominen 2020, s. 244–245 ja C-26/62 van Gend en Loos (1963). 
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Suositukset ja lausunnot eivät ole sitovia. 

Säännöksestä ilmenee asetusten ja direktiivien keskeinen ero eli se, etteivät asetuksen määräykset 

vaadi kansallisia täytäntöönpanotoimia siinä missä direktiivi on jäsenvaltioille osoitettu 

lainsäädäntömääräys, jonka ominaispiirre on kansallisten täytäntöönpanotoimien 

välttämättömyys. Direktiivit on osoitettu jäsenvaltioille, joiden velvollisuutena on edellisissä 

alaluvuissa kuvatulla tavalla varmistaa niiden päämäärien toteutuminen. Tämän velvollisuuden 

laiminlyöminen voi johtaa siihen, että myös direktiivin määräykset saavat yksityisen ja 

jäsenvaltion vertikaalisessa suhteessa välittömän vaikutuksen. Unionin tuomioistuin on 

oikeuskäytännössään todennut, ettei SEUT 288 artiklan määräyksiä voida tulkita siten, että 

asetusten välitön vaikutus johtaisi siihen, etteivät direktiivit tai muut säännökset voisi saada 

välitöntä vaikutusta. Päinvastoin, tällaisen välittömän vaikutuksen puuttuminen olisi ristiriidassa 

direktiivin velvoittavuuden tavoitteen kanssa tämän tavoitteen vaarantavalla tavalla. Kun 

kansalliset tuomioistuimet voivat saattaa yhteisön päätösten tulkintaa koskevan kysymyksen 

unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi seuraa tästä se, että yksityiset voivat vedota myös näihin 

muihin säännöksiin EU-tuomioistuimen velvollisuudeksi jääden säännöksen tapauskohtaisen 

välittömän vaikutuksen tutkimisen.202 

Direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita, joille se on osoitettu, saavuttamaan kansallisin 

täytäntöönpanotoimin direktiivin päämäärän. Toisin kuin asetus, se ei siis ole sellaisenaan 

sovellettavaa oikeutta, vaan direktiivin päämäärä tulee tulkinnan keinoin ensin pyrkiä 

saavuttamaan kansallisen lain avulla. Vasta jos tämä ei ole mahdollista, voi direktiivi saada 

välittömän vaikutuksen vertikaalisessa suhteessa. Tällöinkin edellytyksenä on se, että määräaika 

direktiivin täytäntöönpanemiselle on kulunut, mikä sinällään on ymmärrettävää tämän 

määräpäivän heijastaessa sitä, milloin direktiivi viimeistään velvoittaa jäsenvaltiota. Tästä 

tulkintaa ohjaavasta menettelystä johtuu myös se, että direktiivi pitää olla niin virheellisesti 

implementoitu, ettei edes tulkinnan keinoin voida saavuttaa sen päämääriä, jotta kansallinen 

säännös voitaisiin ohittaa ja korvata direktiivin määräyksellä.203 

Vastaavalla tavalla kuin luvussa 6.2.2 on käsitelty, kansallinen lainsäädäntö näyttäisi 

mahdollistavan myös yksityisen ja viranomaisen välisessä sopimussuhteessa sen, että osapuolten 

 

202 C-41/74 van Duyn (1974), kohta 12. 
203 C‑176/12 Association de médiation sociale (2014), kohta 31 ja siinä viitatut; Raitio & Tuominen 2020, s. 244–249. 
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nimenomainen tai konkludenttinen sopiminen taikka kauppa- tai muu velvoittava tapa määrittelee 

sen, noudatetaanko sopimuksessa nouto- vai viemävelkaperiaatetta. Direktiivin päämäärän 

mukaiseen lopputulokseen on yksityisten välisessä sopimussuhteessa päädytty tulkitsemalla 

maksuehtolain 9 §:n kohtuuttomuussäännöstä siten, että direktiivin mukainen merkityssisältö 

kohtuuttomuudelle annettaessa, voidaan direktiivin tavoite saavuttaa tulkinnan keinoin. Tämä 

tulkinnallinen reitti on perusteltu, mutta siinä tilanteessa, että se ei toimisi, tulee tarkastella myös 

muita keinoja direktiivin tavoitteen saamiseksi, jotka soveltuvat viranomaisvelallisen ollessa 

kyseessä. Kohtuuttomuustulkinnan kohtaama vastatuuli yksityisen ja viranomaisen välisessä 

suhteessa on selvästi havaittavissa kappaleessa edellä viitatusta markkinaoikeuden ratkaisusta.204 

Toisin kuin yksityisten välisessä suhteessa velallisen ollessa jäsenvaltion viranomainen, 

direktiivin välitön vaikutus saattaa tulla kysymykseen, mikä mahdollistaisi vetoamisen suoraan 

direktiivin määräyksiin ristiriidan poistamiseksi. Tämän edellytyksenä on edellisessä alaluvussa 

kuvatulla tavalla se, että direktiivin täytäntöön panemiseksi määrätty aika on kulunut, direktiiviä 

ei ole pantu täytäntöön asianmukaisesti ja että direktiivin relevantit määräykset ovat riittävän 

selkeitä, täsmällisiä ja ehdottomia luodakseen välittömän vaikutuksen. 

Täsmällisyyden käsitettä EU-tuomioistuin on arvioinut muun ohella Association de médiation 

sociale -tapauksessa, jossa direktiivissä säädetty harkintavalta on kohdistunut työntekijöiden 

määrän laskentatapaan. Tämä harkintavalta ei ole kuitenkaan estänyt pitämästä ehdottomana 

määräystä siitä, että direktiivi koskee kaikkia työntekijöitä.205 Kun tätä toteamusta peilataan 

maksuviivästysdirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b) alakohdan määräykseen, jonka mukaan 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaupallisissa toimissa, joissa velallinen on viranomainen, 

velkojalla on oikeus lakisääteiseen viivästyskorkoon jos velkoja ei ole saanut erääntynyttä määrää 

ajoissa, voidaan tehdä päätelmä siitä, että määräys tältä osin on riittävän selkeä, täsmällinen ja 

ehdoton luodakseen välittömän vaikutuksen. Tätä päätelmää tukee direktiivin johdanto-osan 17 

kohdan maininta siitä, että velallisen maksu olisi katsottava viivästyneeksi siten, että velkojalla on 

oikeus viivästyskorkoon, kun velkojalla ei ole velan määrää vastaavaa summaa käytettävissään 

eräpäivänä. 

 

204 MAO:276/20, ei lv. 
205 C‑176/12 Association de médiation sociale (2014), kohta 34. 
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Euroopan unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään vahvistanut, että kansallisten 

tuomioistuinten on jätettävä soveltamatta kaikkia sellaisia kansallisia säännöksiä, jotka ovat 

ristiriidassa sellaisen unionin oikeuden säännöksen tai määräyksen kanssa, jolla on välitön 

oikeusvaikutus sen käsiteltäväksi saatetussa oikeusriidassa.206 

Maksuviivästysdirektiivin 12 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on tullut saattaa 1–8 ja 10 

artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 

viimeistään 16 päivänä maaliskuuta 2013. On siten selvää, että direktiivin täytäntöönpanemiselle 

määrätty aika on päättynyt. 

Edellä on päädytty siihen johtopäätökseen, että direktiivi on saatettu puutteellisesti voimaan, kun 

sen velvoittavat määräykset on viety kansalliseen lainsäädäntöön yksinomaan lain esitöistä 

ilmenevin viittauksin tahdonvaltaiseen sääntelyyn. Näin ollen voidaan todeta, että direktiiviä ei 

ole maksupäivän määräytymisen osalta saatettu asianmukaisesti voimaan. 

Seuraavaksi on siten arvioitava sitä, ovatko maksupäivän määräytymistä koskevat direktiivin 

määräykset riittävän selkeitä, täsmällisiä ja ehdottomia. Direktiivin johdanto-osan kohdassa 17 

todetaan, että viivästyskoron perintäoikeuden tulee syntyä, jos velkojalla ei ole velan määrää 

käytettävissään eräpäivänä. Tämä tavoite on kirjattu viranomaisvelallisten tapauksessa direktiivin 

4 artiklan 1 kohdan määräykseen: 

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaupallisissa toimissa, joissa velallinen on 

viranomainen, velkojalla on 3, 4 tai 6 kohdassa määritellyn ajan päätyttyä oikeus 

lakisääteiseen viivästyskorkoon ilman, että maksumuistutus on tarpeen, kun seuraavat 

edellytykset täyttyvät: 

a) velkoja on täyttänyt sopimukseen ja lakiin perustuvat velvoitteensa; ja 

b) velkoja ei ole saanut erääntynyttä määrää ajoissa, paitsi jos velallinen ei ole vastuussa 

viivästyksestä. 

Myös tässä direktiivin määräyksessä keskeistä on se, onko velkoja saanut vallintaansa erääntyneen 

määrän ajoissa, eli viimeistään eräpäivänä tai maksuajan viimeisenä päivänä. Tämä vallintaan 

saamisen käsite ja sen merkitys on vahvistettu edellä käsitellyssä 01051 Telecom -tapauksessa. 

 

206 C‑573/17 Popławski II (2019), kohta 61 ja siinä mainitut. 
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Voidaan siten todeta, että viemävelkaperiaate on riittävän selkeästi, täsmällisesti ja ehdottomasti 

tuotu esille direktiivin puheena olevassa kohdassa, jotta se voi saada välittömän vaikutuksen 

jäsenvaltion viranomaista vastaan. 

Edellä käsiteltyyn markkinaoikeuden ratkaisuun peilaten markkinaoikeus ei ole pyrkinyt 

noudattamaan direktiivin päämäärään tähtäävää tulkintatapaa, vaan pikemminkin ratkaisut asian 

kansalliseen sääntelyyn perustuen valikoiden direktiivistä tätä ratkaisua tukevia elementtejä. Tämä 

kansallisen lainsäädännön tarkastelutapa on omiaan vaikeuttamaan käsillä olevan asian 

kokonaisvaltaista tarkastelua sekä direktiivin että kansallisen sääntely-ympäristön kontekstissa. 

Vastaus tutkimuskysymykseen tulee näin ollen poikkeamaan siitä, miten markkinaoikeus on asian 

ratkaissut ja siihen tulee vastata, että yritysten ja viranomaisten välisessä maksuehtolain alaisessa 

kaupankäynnissä maksupäivästä ei voida sopia viemävelkaperiaatteesta poiketen ensisijaisesti, 

koska se on maksuehtolain 9 §:n tarkoittamalla tavalla kohtuutonta ja toissijaisesti sen vuoksi, että 

maksupäivä on yksiselitteisesti ja velvoittavasti määritelty maksuviivästysdirektiivin 4 artiklan 1 

kohdan b) alakohdassa siten, että se on päivä, jona velkoja on saanut velan määrän vallintaansa. 

Mikäli asiaa ei tulkinnan keinoin voida ratkaista direktiivin päämäärän mukaisesti, on direktiivillä 

tältä osin välitön vaikutus, johon yksityinen asianosainen voi vaatimuksensa perustaa kansallisen 

säännöksen sivuuttamiseksi. 

6.3. Viivästyskoron maksuvelvollisuus 

6.3.1. Kansallisen oikeuskäytännön ja direktiivin välinen jännite yritysten välisessä 

kaupankäynnissä viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamisen osalta  

Edellisessä pääluvussa on käsitelty maksupäivän määräytymistä ja siihen liittyvää kansallisen lain 

ja direktiivin välistä konfliktia. Tuossa yhteydessä kysymyksessä on nimenomaan konflikti, sillä 

kansallinen lainsäädäntö, jolla maksuviivästysdirektiivin pakottavat määräykset on pantu 

voimaan, on tahdonvaltaista. Kansallisen lain direktiivimyönteinen soveltaminen edellyttää 

tarpeettoman monimutkaista menettelyä, jonka lopputulos on kaiken lisäksi epävarma. Sen sijaan 

kansallisen lain perusteella ratkaistava kysymys siitä, miltä ajalta viivästyskorkoa on maksettava 

on enemmänkin jännitteisessä suhteessa direktiivin määräyksiin. 

Maksupäivän käsite liittyy siihen, milloin viivästyneen maksun tapauksessa velvollisuus suorittaa 

viivästyskorkoa päättyy tai onko ylipäätään kysymys maksuviivästyksestä. Tilisiirtoihin 
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perustuvassa maksamisessa noutovelkaperiaatetta sovellettaessa viivästyskoron 

maksuvelvollisuus päättyy, kun velan määrä veloitetaan velallisen tililtä ja viemävelkaperiaatetta 

sovellettaessa silloin, kun määrä kirjataan velkojan tilille. Vastaavalla tavalla määräytyy myös se, 

syntyykö velkojalle lainkaan oikeutta korkoon, eli onko velka maksettu oikea-aikaisesti. 

Kansallinen tahdonvaltainen viivästyskorkosääntely kuitenkin mahdollistaa sopimisen siitä, että 

korkoa ei lainkaan peritä tai se määrällisesti poikkeaa lakisääteisestä viivästyskorosta. Lisäksi 

sopimusvapauteen kuuluu, että osapuolet voivat sopia siitä, että viivästyskoron maksuvelvollisuus 

alkaa esimerkiksi vasta tietyn ajan kuluttua maksuviivästyksen alkamisesta.207 Tämän kansallisen 

säännöksen ongelmallisuus on tunnistettu jo maksuviivästysdirektiiviä koskevassa 

valtioneuvoston kirjelmässä eduskunnalle, jossa viivästyskoron poissulkemisen kohtuuttomuus on 

tunnistettu edellyttävän lainsäädäntömuutoksia.208 

Edellä on käsitelty maksupäivän käsitettä, jolla on kiinteä liityntä viivästyskoron 

maksuvelvollisuuden alkamiseen ja päättymiseen. Korkolain 5 §:n 1 momentissa säädetään 

velallisen velvollisuudesta maksaa viivästyskorkoa eräpäivästä lukien ja 6 §:n 1 momentissa siitä, 

että viivästyskorkoa on eräpäivän jäätyä sitovasti määräämättä maksettava 30 päivän kuluttua 

laskun lähettämisestä tai muun maksuvaatimuksen esittämisestä. Mikäli velan maksupäivä on 

sama kuin eräpäivä, ei viivästyskoron maksuvelvollisuus koskaan synny. Sen sijaan, jos 

maksupäivä on myöhäisempi, kuin eräpäivä, on kysymyksessä maksuviivästysdirektiivissä 

määritellystä maksuviivästyksestä sikäli kuin velkoja on täyttänyt sopimuksesta ja laista johtuvat 

velvoitteensa. 

Korkolaki edellä kuvatulla tavalla mahdollistaa sopimisen siitä, mistä lähtien viivästyskorkoa on 

suoritettava. Maksuviivästysdirektiivistä sitä vastoin voidaan johtaa pakottava määräys siitä, että 

viivästyskorkoa on maksettava koko maksuviivästyksen ajalta. Direktiivin johdanto-osan 17 

toteamus ja EU-tuomioistuimen 01051 Telecom -tapauksessa antama tulkintaohje varsin selvästi 

osoittavat, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b) alakohtaa tulee tulkita siten, että velkojalla on 

oikeus viivästyskorkoon eräpäivää seuraavasta päivästä lukien.209 Jäsenvaltioilla ei ole 

 

207 HE 109/1981 vp, s. 17. 
208 U 39/2009 vp, s. 3. 
209 C-306/06 01051 Telecom (2008) tuomiolauselma. 
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harkintavaltaa sen suhteen, että ne voisivat sallia kansallisessa oikeudessa jonkin velkojan 

kannalta epäedullisemman viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamisajankohdan. 

Maksuehtolain 8 §:n 1 momentin mukaan sopimusehto, jonka mukaan velkojalla ei ole oikeutta 

viivästyskorkoon, on tehoton. Tällä saman lain 3 §:stä johtuvalla velkojan hyväksi pakottavalla 

säännöksellä on implementoitu maksuviivästysdirektiivin 7 artiklan 2 kohta, jonka mukaan 

viivästyskoron poissulkevaa sopimusehtoa tai -käytäntöä on pidettävä aina kohtuuttomana ja 7 

artiklan 1 kohdan edellyttämällä tavalla täytäntöönpanokelvottomana. 

Pohjois-Savon käräjäoikeus on ratkaisussaan arvioinut viivästyskoron maksuvelvollisuuden 

alkamisajankohtaa maksuehtolain ja siten myös maksuviivästysdirektiivin soveltamisalalla 

olevassa tapauksessa. Perusteluissaan käräjäoikeus on viitannut maksuehtolain esitöihin sen 8 §:n 

1 momentin osalta todeten, että kysymyksessä olevaa lainkohtaa sovelletaan vain sopimusehtoihin 

tai -käytäntöihin, joiden mukaan oikeutta viivästyskorkoon ei ole lainkaan.210 Johtopäätöksenään 

käräjäoikeus on todennut, että velallisen ja velkojan välillä vuosia vallinneesta kauppatavasta, 

jonka mukaan vähäisistä viivästyksistä ei ole tarvinnut suorittaa viivästyskorkoa, on tullut 

osapuolia sitova. Koska velka on voitu maksaa kohtuullisessa ajassa eräpäivän jälkeen ilman 

viivästyskoron maksuvelvollisuutta, ei viivästyskoron maksuvelvollisuus ole kokonaan poistunut, 

eikä menettely siten ole ollut maksuehtolain 8 §:n 1 momentin vastaista. Asiassa riidattomista 

viivästyksistä huolimatta velkojalla ei siten ole käräjäoikeuden mukaan ollut oikeutta 

viivästyskorkoon.211 Käräjäoikeus ei sen sijaan ole tarkastellut asian sisältöä suhteessa 

maksuviivästysdirektiivin sisältöön tai päämääriin, mikä viittaa siihen, että asiassa direktiivin 

tulkintavaikutukselle ei ratkaisussa ole annettu merkitystä. 

Itä-Suomen hovioikeus on asian lopputulosta muuttamatta jalostanut edellisessä kappaleessa 

viitattua Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomiota käsittelemällä asiaa myös 

maksuviivästysdirektiivin säännösten valossa. Hovioikeus on tuomiossaan lausunut, että: 

Maksuehtolaki kieltää siten nimenomaisesti ainoastaan sellaisen sopimusehdon käytön, jonka 

mukaan velkojalla ei ole lainkaan oikeutta viivästyskorkoon. Viivästyskoron alkamispäivä ja 

 

210 P-S käo 19/659, ei lv., s. 13 ja HE 57/2012 vp, s. 27. 
211 P-S käo 19/659, ei lv., s. 15. 
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koron suuruus määräytyvät edelleen korkolain mukaan, ja korkolain säännökset ovat 

tahdonvaltaisia siltä osin, mistä lukien viivästyskorkoa on maksettava. 

Maksuehtolailla on pantu täytäntöön maksuviivästysdirektiivi. Maksuviivästysdirektiivin 3 

artiklan 3 a kohdan mukaan jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että velkojalla on oikeus 

viivästyskorkoon sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai siinä määrätyn maksuajan 

päättymistä seuraavasta päivästä lukien. Maksuviivästysdirektiivikään ei siten estä sitä, että 

viivästyskoron alkamisajankohta eli sopimuksessa määrätty maksupäivä muodostuu 

esimerkiksi laskuun merkitystä eräpäivästä poikkeavaksi osapuolten välillä pitkään 

noudatetun käytännön perusteella, mikäli käytännöstä muodostunut sopimusehto ei ole selvästi 

kohtuuton tai menettely selvästi sopimaton velkojaa kohtaan.212 

Hovioikeuden lausuma ensiksikin selvästi osoittaa aikaisemmin tässä tutkielmassa esille nostetun 

dispositiivisen kansallisen lain käyttämiseen liittyvän ongelman velvoittavan direktiivin 

implementoimiskeinona. Toiseksi hovioikeuden ratkaisusta ilmenee ei niinkään direktiivin 

tarkoitukseen ja päämäärään tähtäävä direktiivin säännösten hyödyntäminen ratkaisutoiminnassa, 

vaan enemmänkin direktiivin yksittäisen ja asiayhteydestään irrotetun säännöksen käyttäminen 

kansallisen laintulkinnan validoimistarkoituksessa.  Korkein oikeus on myöntänyt tätä ratkaisua 

koskevan valitusluvan rajoitettuna koskemaan sitä oikeuskysymystä, onko viivästyskoron 

sulkeminen pois eräpäivän jälkeen tehtyjen maksujen osalta pakottavan lainsäädännön vastaista. 

Korkein oikeus tällä hetkellä harkitsee ennakkopäätöksen pyytämistä Euroopan unionin 

tuomioistuimelta, koska se katsoo maksuviivästysdirektiivin tulkintaan liittyvän sellaisia 

tulkinnanvaraisuuksia, joita se ei itse kykene ratkaisemaan. Tämän vuoksi hovi- ja käräjäoikeuden 

ratkaisuihin viitataan vain kansallisessa oikeudessa suoritetun tulkintatavan ja epäselvän 

oikeustilan osoittamiseksi.213 

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on ratkaissut samankaltaisen asian toteamalla, että osapuolet 

voivat pakottavan lainsäädännön sitä estämättä sopia, ettei vähäisistä maksuviivästyksistä synny 

velvollisuutta suorittaa viivästyskorkoa.214 Samalle kannalle on asettunut Vaasan hovioikeus, joka 

ei ole myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa.215 Varsinais-Suomen käräjäoikeus on katsonut, että 

osapuolet voivat noudattaa pakottavan lainsäädännön sitä estämättä sopimuksen tavoin 

 

212 I-SHO 603 29.10.2019, ei lv., s. 4. 
213 VL 2020:88. 
214 E-P käo 19/13453, ei lv., s. 15–16. 
215 VHO 79, 28.2.2020, ei lv., s. 1–2. 
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velvoittavaa käytäntöä, jossa viivästyskoron maksuvelvollisuus syntyy vasta, kun saatavan perintä 

siirretään perintätoimistolle.216 

Euroopan unionin tuomioistuin on IOS Finance -tapauksessa arvioinut kansallisen 

viivästyskorkolainsäädännön ja sopimusvapauden suhdetta maksuviivästysdirektiiviin. 

Tuomioistuin on katsonut, että maksuviivästysdirektiivillä on tarkoitus harmonisoida 

viivästyskorkoa koskeva sääntely unionissa tavalla,217 joka estää sellaisen sopimisen, jossa velkoja 

luopuu oikeudestaan viivästyskorkoon sopimusta tehdessään, eli hetkellä, jolloin se käyttää 

sopimusvapauttaan ja jolloin siis on mahdollinen riski siitä, että velallinen käyttäisi väärin kyseistä 

vapautta velkojan vahingoksi.218 Sopimusvapauden käyttäminen on kuitenkin mahdollista siten, 

että velkoja jälkikäteisesti luopuu oikeudestaan viivästyskorkoihin, joihin oikeus on ensin 

syntynyt, kunhan tällainen menettely on vapaaehtoista.219 EU-tuomioistuin on Česká pojišťovna -

tapauksessa viitannut maksuviivästysdirektiivin perustelukappaleeseen 12 korostaen, että 

direktiivin tarkoituksena on maksuviivästysten muodossa tapahtuvien, alhaisen tai puuttuvan 

viivästyskoron vuoksi houkuttelevien sopimusrikkomusten estäminen.220 Edellä viitattuihin 

käräjä- ja hovioikeuden ratkaisuihin peilaten kansalliset tuomioistuimet eivät ole noudattaneet 

unionin tuomioistuimen ratkaisusta ilmeneviä oikeusohjeita katsoessaan, että velkoja voi 

konkludenttisesti luopua oikeudestaan viivästyskorkoon jo sopimusta tehdessään so. tilauksen 

vastaanottaessaan. Alemmat tuomioistuimet ovat ratkaisuissaan vedonneet nimenomaan 

konkludenttisen sopimuksen olemassaoloon todetessaan, että pitkäaikainen kauppatapa on 

muodostunut sopijapuolia velvoittavaksi puite-ehdoksi, joka velvoittaa kaikissa menneissä ja 

tulevissa kauppatavan alaisissa yksittäisissä kauppasopimuksissa. 

Keskeiseen merkitykseen kansallisessa lainsoveltamisessa on noussut tulkinta, jonka mukaan 

maksuviivästysdirektiivin tarkoituksena on ollut estää vain sellaiset sopimusehdot ja -käytännöt, 

joiden mukaan viivästyskorkoa ei voida lainkaan periä. Toisin sanoen, kun oikeus 

viivästyskorkoon jossain olosuhteissa on, eivät direktiivin määräykset tällaista joiltakin osin 

koronperintäoikeuden poissulkevaa menettelyä estäisi. Tarkasteltaessa maksuviivästysdirektiiviä 

 

216 V-S käo, 20/10275, ei lv., s. 11–14. 
217 C-555/14 IOS Finance (2017), kohta 24–25 ja kohdassa 25 mainittu. 
218 C-555/14 IOS Finance (2017), kohta 28–30. 
219 C-555/14 IOS Finance (2017), kohta 31–34. 
220 C-287/17 Česká pojišťovna (2018), kohta 25–26. 



 

 

104 

kokonaisuutena, on kuitenkin ilmeistä se, että sääntelyn tarkoituksena on nimenomaan 

täsmälliseen maksukulttuuriin siirtyminen. Tämä tavoite ei toteudu, jos kansallisesti lakia tulkitaan 

siten, että viivästyskoron maksuvelvollisuus voi syntyä vasta jonkun määräämättömän ajan 

kuluttua velan erääntymisestä. 

Maksuehtolain 8 §:n 1 momentin mukaan sopimusehto, jonka mukaan velkojalla ei ole oikeutta 

viivästyskorkoon, on tehoton. Kun tätä määräystä tulkitaan maksuviivästysdirektiivin säännösten 

valossa ottaen huomioon perusteluosan 17 kohdan maininta, on lopputuloksen oltava se, että 

jokaista viivästyspäivää tarkastellaan erikseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos viivästyskoron 

perimisoikeus on yhdeltäkään viivästyspäivältä suljettu kokonaan pois, ei menettely ole sallittu. 

Maksuehtolain esitöistä ilmenevää ”lainkaan” -termiä221 ei siis voida tulkita siten, että sillä 

tarkoitettaisiin vain tilanteita, joissa viivästyskorko on kaikissa tilanteissa suljettu pois. Ei siis 

voida ajatella sallituksi tilannetta, jossa sopimuksen mukaan viivästyskoron maksuvelvollisuuden 

rajaaminen siten, että korkoa tulee maksaa vasta kuukauden pituisen viivästyksen jälkeen tai 

vaikkapa vain aurinkoisilta päiviltä olisi sallittu sillä perusteella, että koronperintäoikeutta ei ole 

täydellisesti ja ehdottomasti suljettu pois. Tämä lain tulkinnan kannalta ongelmallinen termi ei 

myöskään ilmene säännöksen tai direktiivin sanamuodoista. Tällainen yksinomaan lain esitöistä 

ilman direktiivin tukea johdettu yksittäiseen sanaan perustuva tulkinta muutoinkin vaikuttaa 

direktiivin vastaiseen lopputulokseen pyrkivältä menettelyltä, jossa säännöksen sisällölle pyritään 

antamaan kansalliseen oikeuskäytäntöön ja vallitsevaan maksutapaan paremmin sopiva merkitys. 

Kun maksuviivästys on kansallista lakia soveltamalla tunnistettu, tulee oikeus viivästyskorkoon 

maksuehtolain 8 §:n 1 momentin nojalla olla jokaisen viivästyspäivän osalta. Kun jokaista 

viivästyspäivää tarkastellaan erillisenä viivästyskomponenttina, on myös selvää, ettei korko-

oikeutta näiden yksittäisten päivien osalta ole lainkaan, jos koron maksuvelvollisuus alkaa vasta 

jonkun ajan kuluttua viivästyksen alkamisesta. Tämä tulkinta saa tukea siitä, että viivästyskorko 

on maksuviivästysdirektiivin 2 artiklan 5) ja 6) kohdissa määritelty määrälliseksi käsitteeksi, eli 

tietyksi prosenttiosuudeksi pääomasta. Toisin sanoen, jos korkoa ei joltakin viivästysajalta ole 

suoritettava, on koron määrä tältä viivästysajalta nolla, eli sitä ei voida periä lainkaan. Jos taas 

korkoa saa tältä ajalta periä lakisääteistä viivästyskoron määrää alemman määrän, on 

kysymyksessä maksuehtolain 9 §:n tarkoittama mahdollinen kohtuuttomuusarviointitilanne. 

 

221 HE 57/2012 vp, s. 27. 
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Kohtuuttomuuden arviointiin johtaa myös toinen tulkintavaihtoehto, jossa viivästyskorko 

määrällisyyden lisäksi ymmärretään summaariseksi käsitteeksi siten, että viivästyskoron 

käsitteellä tarkoitetaan viivästysajalta maksettavan koron euromääräistä summaa, eikä 

prosenttiosuutta. Tällöin se, että osalta viivästyspäivistä ei tarvitse suorittaa korkoa johtaa 

tilanteeseen, jossa koko viivästysaikaa tarkasteltaessa koron summaarinen määrä on lakisääteistä 

viivästyskorkoa alempi. Määrän kohtuullisuutta tai kohtuuttomuutta voidaan taas tarkastella 

maksuehtolain 9 §:n nojalla. Tämä jälkimmäinen tulkintavaihtoehto kuitenkin vaikuttaa 

vaikeammin hyväksyttävältä lähestymistavalta etenkin, kun asiaa tarkastellaan direktiivin 

tarkoitusta vasten. 

Tutkimuskysymykseen on näin ollen vastattava, että maksuehtolain 8 §:n 1 momentti estää 

sellaisen sopimusehdon käyttämisen elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa, jonka mukaan 

velkojalle ei ole oikeutta viivästyskorkoon, kun maksu on viivästynyt. Viivästyskoron 

maksuvelvollisuuden alkamisesta ei voida sopia korkolaista poikkeavalla tavalla velkojan 

vahingoksi, koska tällöin velkojalla ei olisi joidenkin viivästyspäivien osalta lainkaan oikeutta 

viivästyskorkoon. Tällainen ehto on maksuehtolain 8 §:n 1 momentin nojalla tehoton. 

Tulkitsemalla kansallista lainsäädäntöä tällä tavoin, voidaan direktiivin päämäärä saavuttaa 

poistamalla korkolain tahdonvaltaisuus lain pakottavaa määräystä soveltamalla. 

6.3.2. Kansallisen oikeuskäytännön ja direktiivin välinen jännite yrityksen ja viranomaisen 

välisessä kaupankäynnissä viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamisen osalta 

Tilanne yksityisen ja viranomaisen välisessä sopimussuhteessa muistuttaa pitkälti kahden 

yksityisen välistä asetelmaa. Sovellettavat kansalliset säännökset ovat pääosin samat eron ollessa 

maksuehtolain 8 §:n 2 momentissa, jonka mukaan viranomaisvelallisen tapauksessa tehoton on 

myös sellainen sopimusehto, jonka mukaan viivästyneelle määrälle olisi maksettava lakisääteistä 

viivästyskorkoa alempaa korkoa. Lain sanamuodosta voidaan päätellä, että 1 ja 2 momenttia ei 

tule tai ei ainakaan ole tarpeen soveltaa kumulatiivisesti, sillä 2 momentin määräys itsessään 

sisältää myös 1 momentista ilmenevän tehottomuuden. Toisaalta lain esitöistä ilmenee, että 1 

momentilla on ollut tarkoitus implementoida direktiivin 7 artiklan 2 kohdan yleinen, sekä 

elinkeinonharjoittajien väliseen että elinkeinonharjoittajan ja viranomaisen väliseen 

kaupankäyntiin sovellettava yleiskielto, mikä hämärtää tätä tulkintaa. Pykälän 2 momentilla taas 

on täytäntöönpantu direktiivin 4 artiklan 1 kohdan ja 2 artiklan 6 kohdan viranomaisvelallisen 
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kohdalla tiukemmat määräykset ja sitä sovelletaan esitöiden mukaan viranomaisvelallisen ollessa 

kysymyksessä.222  

Maksuehtolain 8 §:n 2 momentin säännöksen mukaan lakisääteistä viivästyskorkoa on 

määrällisesti suoritettava koko viivästyneelle velalle. Ei siten voitane esittää, etteikö viivästyneelle 

määrälle tarvitsisi suorittaa joltakin ajalta lainkaan viivästyskorkoa, kuten markkinaoikeus on 

edellä viitatulla tavalla asiaa tulkinnut. Riippumatta siitä, tarkastellaanko lakisääteistä 

viivästyskorkoa määrällisenä prosenttimääräisenä käsitteenä vai summaarisena euromääräisenä 

käsitteenä, johtaa koronperintäoikeuden poissulkeminen joltakin viivästyspäivältä aina 

lakisääteistä alempaan viivästyskorkoon, jollaisesta sopiminen on säännöksellä määrätty 

tehottomaksi. 

Tarkasteltaessa kansallista säännöstä suhteessa direktiivin määräykseen havaitaan 

tulkinnanvaraisuus direktiivin määräyksissä ja selkeä ero elinkeinonharjoittajien välisiä 

sopimuksia sääntelevän 3 artiklan ja elinkeinonharjoittajan ja viranomaisen välisiä sopimuksia 

sääntelevän 4 artiklan välillä. Direktiivin 3 ja 4 artiklan 1 kohtien välinen keskeinen ero on siinä, 

että yksityisten välisissä toimissa oikeus viivästyskorkoon – muttei siis välttämättä lakisääteiseen 

viivästyskorkoon – on tullut varmistaa syntyväksi silloin, kun velkoja ei ole saanut erääntynyttä 

määrää ajoissa, eli eräpäivänä tai maksuajan viimeisenä päivänä. Viranomaisvelallisen kohdalla 

oikeus nimenomaan lakisääteiseen viivästyskorkoon on tullut syntyä muun ohella 4 artiklan 3 

kohdassa mainittujen määräaikojen päätyttyä, kun velallinen ei ole saanut velan määrää ajoissa. 

Viitatussa 3 kohdassa maksuajaksi määrätään se, ettei maksuaika ylitä 30 päivää maksuajan 

alkamispäivästä. Direktiivissä ei sen sijaan oteta kantaa siihen, onko jäsenvaltioiden tullut säätää 

viranomaisvelallisen viivästyskoron maksuvelvollisuudesta maksuviivästystilanteessa silloin, kun 

sopimuksen mukainen maksuaika alittaa direktiivissä määritellyn 30 päivän muistaen verrokkina 

sen, että yksityisten välisessä kaupankäynnissä sovittu eräpäivä on 3 artiklan 1 kohdan mukaan 

määräävä. Voitaisiin tulkita, että direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita säätämään lakisääteisen 

viivästyskoron maksuvelvollisuudesta ainoastaan silloin, kun maksu tapahtuu yli 30 päivää 

maksuajan alkamisen jälkeen. 

 

222 HE 57/2012 vp, s. 27. 
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Tämä tulkinta voisi johtaa tilanteeseen, jossa elinkeinonharjoittaja ja viranomaisvelallinen saisivat 

sopia siitä, että viivästyskoron maksuvelvollisuutta ei ole silloin, kun sopimuksen mukainen alle 

30 päivän maksuaika ylitetään siten, että kokonaismaksuajaksi ei muodostu 30 päivää pidempää 

ajanjaksoa. Tämä tulkinta, huolimatta siitä ettei perustelukappaleilla ole sitovia 

oikeusvaikutuksia,223 voidaan kuitenkin haastaa direktiivin perustelukappaleen 17 määräyksellä, 

jonka mukaan velallisen maksu on katsottava viivästyneeksi viivästyskorkoon oikeuttavalla 

tavalla, kun velkojalla ei ole velan määrää vastaavaa summaa käytettävissään eräpäivänä. 

Direktiivin tarkoitusta vastaisi siten paremmin tulkinta, jonka mukaan direktiivissä edellytetään, 

että myös viranomaisvelallisella on velvollisuus suorittaa viivästyskorkoa aina sopimuksen 

mukaisen maksuajan ylityttyä, mutta että tämän viivästyskoron määrä voi olla lakisääteistä 

viivästyskorkoa alempi silloin, kun viivästys ei johda yli 30 päivän kokonaismaksuaikaan. Tällöin 

koron kohtuullisuutta arvioitaisiin 7 artiklan 1 ja 2 kohtien mukaisesti, ja myös tällöin nollakorko 

eräpäivän ja 30 päivän välillä katsottaisiin aina kohtuuttomaksi. Maksuajan ylittäessä yhteensä 30 

päivää, tulisi viivästyskoron nousta lakisääteisen viivästyskoron tasolle. 

Tätä jälkimmäistä tulkintaa puoltaa EU-tuomioistuimen lausuma IOS Finance -tapauksessa, jossa 

tuomioistuin on antanut painoarvoa nimenomaan ajoissa maksamisen merkitykselle 

viivästyskoron maksuvelvollisuuden syntymisessä.224 Samaan tapaukseen liittyvässä 

julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa on nostettu esille myös se direktiivin perusteluosasta 23 

ilmenevä seikka, että viranomaisten tulolähteet ovat pääsääntöisesti varmempia, ennustettavampia 

ja jatkuvampia kuin yrityksillä, minkä vuoksi niihin sovelletaan säännönmukaisesti tiukempia 

edellytyksiä.225 Vanhassa maksuviivästysdirektiivissä elinkeinonharjoittaja- ja 

viranomaisvelallisia ei eroteltu. Tuon direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c) alakohdan mukaan 

velkojalla on pitänyt olla oikeus viivästyskorkoon tilanteessa, jossa velkoja ei ole saanut 

erääntynyttä määrää ajoissa. EU-tuomioistuin on Česká pojišťovna -tapauksessa katsonut, ettei 

unionin lainsäätäjän tarkoituksena ole ollut direktiivin 2011/7 antaessaan heikentää direktiivillä 

2000/35 velkojalle annettua suojaa.226 Tämä seikka on otettava huomioon arvioitaessa sitä, mikä 

 

223 Ks. esim. C-257/17 Česká pojišťovna (2018), kohta 33 ja siinä viitattu. 
224 C-555/14 IOS Finance (2017), kohta 27. 
225 C-555/14 ratkaisuehdotus IOS Finance (2016), kohta 54. 
226 C-287/17 Česká pojišťovna (2018), kohta 29. 
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merkityssisältö on annettava direktiivissä määritellylle viranomaisen viivästyskoron 

maksuvelvollisuudelle. 

Edellä sanottu huomioiden voidaan perustellusti esittää, että maksuviivästysdirektiivin 4 artiklan 

1 kohdan määräystä ei voida tulkita siten, että viranomaisvelallinen voisi syyllistyä sopimuksen 

vastaiseen maksuviivästykseen ilman velvollisuutta maksaa kohtuullista – muttei välttämättä 

lakisääteistä – viivästyskorkoa sopimuksen mukaisen alle 30 päivän maksuajan ja 30 päivän 

maksuajan väliseltä ajalta. Tämä tulkinta johtaa myös siihen, että kansallinen maksuehtolain 8 §:n 

2 momentin säännös on direktiiviä ankarampi vain viivästyskoron määrän, muttei 

maksuvelvollisuuden alkamisajankohdan osalta. Kansallisen säännöksen mukaan lakisääteistä 

viivästyskorkoa on nimittäin maksettava koko viivästyneelle määrälle ottamatta kantaa siihen, 

onko sopimuksen mukainen maksuaika 30 päivää vai alle. 

Tutkimuskysymykseen on näin ollen vastattava, että maksuehtolain 8 §:n 2 momentti estää 

sellaisen sopimusehdon käyttämisen elinkeinonharjoittajan ja viranomaisen välisissä 

sopimuksissa, jonka mukaan velkojalle ei ole oikeutta lakisääteiseen viivästyskorkoon, kun maksu 

on viivästynyt. Viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamisesta ei voida sopia korkolaista 

poikkeavalla tavalla velkojan vahingoksi, koska tällöin velkojalla ei olisi joidenkin 

viivästyspäivien osalta lainkaan oikeutta minkään suuruiseen viivästyskorkoon. Tällainen ehto on 

maksuehtolain 8 §:n 2 momentin nojalla tehoton, koska velkojalla tulee säännöksen mukaan olla 

oikeus lakisääteiseen viivästyskorkoon koko viivästyneelle määrälle. Tulkitsemalla kansallista 

lainsäädäntöä tällä tavoin, voidaan direktiivin päämäärä saavuttaa poistamalla korkolain 

tahdonvaltaisuus lain pakottavaa määräystä soveltamalla. 

6.4. Maksuajan määräytyminen 

6.4.1. Maksuajan käsite maksuviivästysdirektiivin kontekstissa 

Maksuajan käsite vaikuttaa lähtökohtaisesti siinä määrin notoriselta seikalta, että sen määrittely 

voi vaikuttaa tarpeettomalta. Yhdistettynä tässä tutkielmassa esitettyyn maksupäivän sekä 

viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamis- ja päättymisaikojen tahdonvaltaisuuden arviointiin, 

on maksuajan käsite kuitenkin tarpeen määritellä täsmällisesti nimenomaan 

maksuviivästysdirektiivin kontekstissa. Myös Euroopan parlamentti on tunnistanut maksuajan 
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käsitteeseen liittyvän epäselvyyden todetessaan, että sitä, milloin sopimusperusteinen maksuaika 

alkaa ja päättyy, olisi selvennettävä komission antamilla ohjeilla.227 

Sitä, mitä maksuajalla tarkoitetaan, ei ole tyhjentävästi määritelty maksuviivästysdirektiivissä. 

Myöskään kansallisesta laista ei löydy nimenomaista määritelmää tälle käsitteelle. Vaikka 

maksuajan alkamisajankohdasta on määräykset sekä direktiivissä että kansallisessa laissa, ei näistä 

ilmene sitä, mihin tapahtumaan maksuaika päättyy. Ensimmäinen vaikutelma tietysti on se, että 

maksuaika päättyy siihen sopimuksen mukaiseen hetkeen, jolloin maksun on tapahduttava, mikä 

sinällään pitääkin paikkaansa. Tämä ei kuitenkaan maksuviivästysdirektiivin viitekehyksessä riitä, 

sillä direktiivissä maksun viivästymiseen so. maksuajan ylittämiseen on keskeisellä tavalla sidottu 

viivästyskoron maksuvelvollisuuden syntyminen. 

Maksuviivästysdirektiivin 4 artiklan 3 kohdan a) alakohdan mukaan maksuajan laskeminen alkaa 

alakohdissa i) – iv) ilmoitetuista tapahtumista. Toisaalta saman artiklan 1 kohdasta ilmenee 

velkojan oikeus viivästyskorkoon näiden aikojen jälkeen tilanteessa, jossa velkoja ei ole saanut 

velan määrää ajoissa. Yhdistettynä EU-tuomioistuimen 01051 Telecom -tapauksessa antamaan 

oikeusohjeeseen, jonka mukaan erääntyneen summan on oltava kirjattu eräpäivänä velkojan tilille, 

jotta viivästyskorkojen periminen pankkisiirtona suoritetusta maksusta estyy tai lakkaa, voidaan 

maksuaika kuitenkin direktiivin kontekstissa määritellä alkavaksi direktiivissä määrätystä 

ajankohdasta ja päättyväksi silloin, kun rahamäärän on viimeistään oltava velkojan vallinnassa.228 

Maksuehtolain 5 §:n mukaan velallisen ollessa elinkeinonharjoittaja, maksuaika saa ylittää 30 

päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu ja korkolain 6 §:n 1 momentissa maksuajan 

laskemisen aloittaminen sidotaan sitovan eräpäivän puuttuessa laskun lähettämiseen. Siltä osin 

kuin sopimuksessa on sovittu eräpäivästä tai maksuajasta, ei korkolain 5 §:n 1 momentti 

kuitenkaan anna vastaavaa määräystä siitä, mitä on pidettävä maksuajan alkamispäivänä 

tilanteessa, jossa maksuajan pituudesta, muttei alkamisajankohdasta, on sovittu. Voitaneen tulkita, 

että tältä osin, kun muuta ei ole sovittu, noudatetaan 6 §:n 1 momentin määräystä siitä, että 

määräävä tekijä on laskun lähettäminen. Velkakirjalain 5 §:n 2 momentissa eräpäivää ja maksuajan 

viimeistä päivää käsitellään analogisina käsitteinä, mikä antaa viitteitä siitä, että maksuajalla 

 

227 Euroopan parlamentti 2018, s. 11, kohta 12. 
228 C-306/06 01051 Telecom (2008), kohta 32. 
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tarkoitetaan sitä aikaa, jonka kuluessa velka on maksettava ottamatta kantaa siihen, noudatetaanko 

velkasuhteessa viemä- vai noutovelkaperiaatetta. Korkolain 3 §:n 1 momentin mukaan velallinen 

ei ole velvollinen maksamaan korkoa velan eräpäivää edeltävältä ajalta ja 4 §:n 1 momentin 

mukaan velan maksun viivästyessä velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista 

viivästyskorkoa. Näistä kansallisista säännöksistä voidaan johtaa päätelmä, että maksuajalla 

tarkoitetaan sitä aikaa, jonka kuluessa velka voidaan maksaa ilman velvollisuutta suorittaa 

viivästyskorkoa. 

 Itä-Suomen hovioikeus on edellä viitatulla tavalla todennut, että: 

– – Maksuviivästysdirektiivikään ei siten estä sitä, että viivästyskoron alkamisajankohta eli 

sopimuksessa määrätty maksupäivä muodostuu esimerkiksi laskuun merkitystä eräpäivästä 

poikkeavaksi osapuolten välillä pitkään noudatetun käytännön perusteella – – 

Tässä tapauksessa hovioikeus on johdonmukaisesti tulkinnut, että sopimuksen mukainen 

maksupäivä liittyy maksuviivästysdirektiivin kontekstissa erottamattomasti viivästyskoron 

maksuvelvollisuuden alkamiseen. Hovioikeus on myös katsonut, että maksuaika saattaa 

konkludenttisen sopimisen johdosta muodostua joksikin muuksi, kuin mikä ilmenee laskulta 

eräpäivän muodossa. Laskulla oleva eräpäivä ei näin ollen loisi velkojaa sitovia oikeusvaikutuksia. 

Tämä tulkinta sinällään pitää paikkansa, koska kansallisen oikeuskäytännön valossa laskulla 

yksipuolisesti ilmoitettu eräpäivä ei pelkästään laskulla olevan ilmoituksen johdosta tule 

sopimuksen osaksi, jollei eräpäivän määräytymisperusteista ole sovittu. Hovioikeus on tässä 

ratkaisussa katsonut, että sovittu eräpäivä voi muuttua velallista sitomattomaksi, jos 

viivästyskorkoa ei ole vähäisistä viivästyksistä aikaisempien laskujen osalta peritty, johon liittyen 

hovioikeus on todennut: 

Hovioikeudessa on – – riidatonta, että [velkojan ja velallisen] välillä on noudatettu lähes 

kymmenen vuoden ajan vakiintuneesti käytäntöä, jonka mukaan [velallinen] on voinut maksaa 

[velkojan] laskut eräpäivän jälkeen kohtuullisessa ajassa ilman viivästyskoron 

maksuvelvollisuutta. – – hovioikeus katsoo, että käytännöstä on muodostunut osa [velkojan ja 

velallisen]välistä sopimusta.229 

 

229 I-SHO 603 29.10.2019, ei lv., s. 3. 
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Maksuaika voisi tämän ratkaisun perusteella kauppasuhteessa sovellettavan käytännön johdosta 

muuttua vaihtelevasti siten, että se tapauskohtaisesti pidentyisi vastaamaan velallisen kulloinkin 

soveltamaa kohtuuden rajoissa viivästynyttä maksua. Tämä tulkinta toisin sanoen tarkoittaa sitä, 

ettei sopimussuhteessa välttämättä sovelleta mitään täsmällisesti määräytyvää maksuaikaa, vaan 

se riippuu täysin siitä, milloin velallinen päättää maksun suorittaa ja viivästyskorkoa saisi teoriassa 

ryhtyä perimään vasta velallisen kohtuullisesti viivästyneen maksun jälkeen. Käytännössä tämä 

tarkoittaa tietysti sitä, että viivästyskorkoa ei koskaan tarvitse suorittaa, kun velallisen 

kohtuullisessa ajassa eräpäivänä jälkeen tekemä maksu määrittelee konkludenttisen sopimuksen 

mukaisen maksupäivän. Hovioikeuden tulkinnan mukaan, jos viivästyskorkoa ei siis ole 

aikaisemmin peritty, ei kohtuullinen viivästys aiheuttaisi koronmaksuvelvollisuutta jatkossakaan. 

Tämä hovioikeuden tulkinta, jossa eräpäivä erotetaan viivästyskoron maksuvelvollisuuden 

alkamisesta vaikuttaa kuitenkin maksuviivästysdirektiivin sanamuotoihin ja päämääriin, sekä EU-

tuomioistuimen maksuviivästysdirektiiviä käsitteleviin ratkaisuihin suhteutettuna vaikeasti 

hyväksyttävältä. 

Euroopan unionin tuomioistuin on Zarski sekä Káslerné ja Káslerné Rábai -tapauksissa viitannut 

unionissa vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan unionin oikeuden yhdenmukainen 

soveltaminen ja yhdenvertaisuus edellyttävät, että unionin oikeuden sanamuotoa on tavallisesti 

tulkittava koko unionissa itsenäisesti ja yhtenäisesti, ellei säännös sisällä viittausta jäsenvaltioiden 

oikeuteen.230 Tässä tulkinnassa on otettava huomioon säännöksen asiayhteys ja kyseisellä 

lainsäädännöllä tavoiteltu päämäärä.231 Näin ollen maksuviivästysdirektiiviä tulkittaessa 

maksuajan käsitteelle on annettava se merkityssisältö, jonka se saa direktiivistä. Kansallinen 

maksuajan käsitteen muodostaminen ei siten tässä mielessä vaikuta tarpeelliselta tai edes sallitulta, 

vaan direktiivin soveltamisalalla kansallista oikeutta tulee tulkita niin, että maksuajan käsite on 

yhdenmukainen EU-oikeudessa muodostetun käsitteen sisällön kanssa. Enintään voidaan ajatella, 

että direktiivin mahdollistaessa velkojalle edullisempia kansallisia ratkaisuja, voisi kansallinen 

maksuajan käsite muodostua velkojalle suotuisammaksi, kuin yksinomaan direktiivin perusteella 

määriteltynä.  

 

230 C-330/16 Zarski (2017), kohta 25 ja siinä viitattu. 
231 C-26/13 Káslerné ja Káslerné Rábai (2014), kohta 37 ja siinä viitattu. 
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Maksuajan käsitettä maksuviivästysdirektiivin ja maksuehtolain viitekehyksessä ei voida tulkita 

siten että maksuaika ja sopimuksessa sovittu eräpäivä tai maksuajan viimeinen päivä johtaisivat 

eri lopputulokseen ja että nämä käsitteet voitaisiin siten erottaa viivästyskoron 

maksuvelvollisuudesta. Ei siis voida tulkita, että maksuajan viimeisen so. eräpäivän ollessa n 

viivästyskorkoa tarvitsisi maksaa vasta n + 7 päivän kuluttua. Tällöin faktisesti  n + 7 = m on 

todellinen sopimuksessa noudatettava maksuaika so. aika, jonka kuluessa velka voidaan maksaa 

ilman viivästysseuraamuksia. Korkolain esitöistä ilmenevä viivästyskoron maksuvelvollisuuden 

alkamisajasta sopiminen on siten ymmärrettävä tosiasiallisesti maksuaikaa koskevaksi 

sopimusvapaudeksi,232 jonka enimmäiskestoa säädellään maksuviivästysdirektiivissä ja 

maksuehtolaissa, ja jota enimmäiskestoa ei voida kiertää irrottamalla viivästyskoron 

maksuvelvollisuuden alkaminen eräpäivästä. 

6.4.2. Maksuajan sääntelystä 

Maksuviivästysdirektiivissä yritysten välisessä kaupankäynnissä maksuajan enimmäiskestoksi 

määrätään direktiivin 3 artiklan 5 kohdassa enintään 60 kalenteripäivää, josta voidaan 

nimenomaisella sopimuksella poiketa, kunhan maksuajasta ei tämän johdosta seuraa velkojan 

kannalta 7 artiklassa tarkoitettua selvästi kohtuutonta sopimusehtoa. Kansallisesti tämä 

maksuaikasäännös on pantu täytäntöön maksuehtolain 5 §:llä, jota on 1.5.2015 lähtien muutettu 

siten, että kansallisesti elinkeinonharjoittajien välillä voidaan noudattaa enintään vain 30 päivän 

maksuaikaa ilman nimenomaista sopimusta. Maksuviivästysdirektiivin 4 artiklan 3 kohdassa 

säädetään viranomaisvelallisten osalta 30 päivän enimmäismaksuajasta, jota tietyissä tilanteissa 

voidaan 4 kohdan nojalla pidentää 60 päivään. Näistä jälkimmäistä ei tässä tutkielmassa 

tarkastella. Kansallisesti 3 kohdan määräys on implementoitu maksuehtolain 4 §:n 1 momentin 

määräyksillä, jotka sisällöltään vastaavat direktiiviä. 

Maksuviivästysdirektiivissä maksuajan päättyminen ja viivästyskoron maksuvelvollisuus on 

liitetty erottamattomasti yhteen. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan mukaan viivästyskoron 

maksuvelvollisuus syntyy, kun velkoja on täyttänyt sopimukseen ja lakiin perustuvat velvoitteensa 

eikä ole velallisesta johtuvasta syystä saanut erääntynyttä määrää ajoissa. Korkoa on 3 artiklan 3 

kohdan a) alakohdan mukaan maksettava sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai siinä määrätyn 

 

232 HE 109/81 vp, s. 17. 
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maksuajan päättymistä seuraavasta päivästä lukien. Saman kohdan b) alakohdassa 

koronmaksuvelvollisuus silloin, kun maksuajasta tai eräpäivästä ei ole määrätty sopimuksessa, on 

sidottu 30 kalenteripäivään laskun tai hyödykkeen vastaanottamisesta tai tarkastusmenettelyn 

mukaisesta hyväksymispäivästä. Jälkimmäisen alakohdan mukaan viivästyskoron 

maksuvelvollisuus ei näin ollen ole sidottu sopimustekniseen maksuaikaan, vaan maksuajan käsite 

muodostuu hyödykkeen toimittamisesta ja säännöksen määräyksestä. 

Elinkeinonharjoittajan ja viranomaisen välisessä suhteessa viivästyskoron maksuvelvollisuuden 

liityntä sopimuksen mukaisen maksuajan päättymiseen ei ole aivan niin yksiselitteinen, kuten on 

käsitelty kappaleessa 6.3.2. Tuossa kappaleessa päädyttyyn johtopäätökseen tukeutuen 

viivästyskoron maksuvelvollisuus tulee direktiivin mukaan myös viranomaisvelallisen kohdalla 

katsoa syntyvän sopimuksen mukaisesta eräpäivästä tai maksuajan viimeisestä päivästä lukien 

siitä huolimatta, että maksuaika olisi sovittu 30 päivää lyhyemmäksi. Voidaan siten katsoa, että 

myös viranomaisvelallisen tapauksessa maksuajalla ja viivästyskoron maksuvelvollisuuden 

alkamisella on erottamaton yhteys. 

Kotimaisessa sääntelyssä maksuajan ja viivästyskoron maksuvelvollisuuden liitos ei ole yhtä selvä 

ja pakottava, mikä käytännössä ilmenee aikaisemmin viitatuista lainvoimaa vailla olevista 

tuomioistuinratkaisuista. Tutkielman kannalta keskeinen kysymys liittyy tämän kappaleen osalta 

maksuajan pakottavuuden ja viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamisen tahdonvaltaisuuden 

aiheuttamaan ongelmaan. Kun maksuaika käsitteellisesti ymmärretään aikana, jonka kuluessa 

velka voidaan suorittaa ilman velvollisuutta viivästyskorkoa tai muita viivästysseuraamuksia, 

johtaa viivästyskoron maksuvelvollisuuden aikaistaminen tai myöhentäminen vastaavasti 

maksuajan samanlaiseen muuttumiseen. Jos taas maksuaika käsitetään viivästyskoron 

maksuvelvollisuudesta erilliseksi käsitteeksi, voitaisiin maksuaika sopimuksessa määritellä 

maksuehtolain ja maksuviivästysdirektiivin edellyttämän enimmäismaksuajan mukaiseksi samalla 

määräten viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkaminen joskus myöhemmin. Tällainen 

menettely de facto johtaisi sääntelyn tarkoituksen vastaisesti säännellyn enimmäismaksuajan 

kiertämiseen. 

Maksuviivästysdirektiivin tasolla tällainen menettely on eräänlaisella takalautasäännöksellä 

estetty sitomalla viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkaminen nimenomaan sopimuksen tai 

direktiivin mukaisen maksuajan viimeiseen päivään. Velkojan tätä vastustaessa 
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eurooppaoikeudellisesti maksuajan tai eräpäivän ja viivästyskoron maksuvelvollisuuden 

alkamisen suhteen ei siten näyttäisi olevan perimiskelpoisuuteen perustuvaa erottamistapaa, joka 

kansallisesti sinällään on mahdollista. Kansalliset vastaavat säännökset ovat korkolain 5 ja 6 §:n 1 

momentit, jotka kuitenkin ovat tahdonvaltaiset. Edellisissä kappaleissa on perusteltu se, miksi 

säännösten tahdonvaltaisuus kuitenkin poistuu maksuehtolain soveltamisalalla. 

6.4.3. Maksuajan ylittyminen 

Maksuviivästysdirektiivin ja maksuehtolain sääntelyn tarkoituksena on saavuttaa yhtäällä 

täsmällinen maksukulttuuri ja toisaalta rajoittaa maksuaikoja niin, etteivät pitkät maksuajat 

kohtuuttomasti rasita velkojaa.233 Sikäli kuin sopimuksessa ei ole muuta sovittu, on keskeisin 

maksuviivästyksen seuraus viivästyskoron ja maksuehtolain soveltamisalalla tällöin myös 

perintälain 10 e §:n tarkoittaman vakiokorvauksen maksuvelvollisuuden syntyminen, jonka 

tarkoituksena on kompensoida velkojaa viivästyksestä ja toisaalta kannustaa velallista oikea-

aikaiseen suoritukseen.234 Laista ei voida johtaa muuta varsinaista viivästysseuraamusta. Kun 

tarkastellaan laista johtuvia enimmäismaksuaikoja voidaan lisäksi todeta, että näiden 

enimmäismaksuaikojen ylittäminen velkojan täytettyä sopimusvelvoitteensa eräännyttää aina 

viranomaisvelallisen velan ja myös elinkeinonharjoittajavelallisen velan, ellei pidemmästä 

maksuajasta ole nimenomaisesti sovittu. 

Näin ollen sellainen tulkinta, jonka mukaan osapuolet voisivat sopia maksuajan jälkeen jatkuvasta 

viivästyskorottomasta maksuviivästysajasta, on kestämätön jo pelkästään sen vuoksi, että tällöin 

maksuajan ylitykseltä vietäisiin ainoa lakiin perustuva viivästysseuraamus, joka erottaa 

varsinaisen maksuajan maksuviivästysajasta. Ainoa syy, joka puoltaisi eräpäivän tai maksuajan 

viimeisen päivän erottamista viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamisesta on se, että 

erääntynyt saatava on perimiskelpoinen siitä huolimatta, että sopimuksen mukaan sille ei vielä 

tarvitsisi sopimuksen mukaan suorittaa viivästyskorkoa. Huolimatta siitä, että perimiskelpoisuus 

on keskeinen erääntynyttä ja erääntymätöntä velkaa erottava seikka, ei se maksuehtolain 

kontekstissa riitä oikeuttamaan maksuajan päättymisen erottamista viivästyskoron 

maksuvelvollisuuden alkamisesta siten, että käsitteille annettaisiin toisistaan poikkeava 

 

233 KOM(2009), s. 2–4. 
234 Norros 2018, s. 257–258. 



 

 

115 

merkityssisältö. Viivästyskoroton maksuviivästysaika käytännössä tarkoittaisi säädetyn 

enimmäismaksuajan ylittämistä, minkä ei voida katsoa olevan maksuviivästysdirektiivin ja 

maksuehtolain päämäärien mukaista. 

Markkinaoikeus on verrattain lyhyitä maksuviivästyksiä arvioidessaan katsonut, ettei 

viivästyskoron saamatta jääminen yhdeltä tai korkeintaan muutamalta päivältä ole kohtuutonta, 

koska menettely on Suomessa vakiintunutta ja taloudellisesti vähämerkityksellistä. Koron 

saamatta jääminen ei markkinaoikeuden mukaan johda siihen, että maksuaika muodostuisi 

pidemmäksi kuin mitä maksuehtolain 4 §:ssä ja maksuviivästysdirektiivin 4 artiklassa on 

säädetty.235 

Viranomaisvelallisen tapauksessa maksuajan ylittyminen johtaa kuitenkin yhtäällä siihen, että 

saatava on enimmäismaksuajan jälkeen erääntynyt ja siten perimiskelpoinen. Saatava on toisin 

sanoen viivästynyt. Kun maksuehtolain 8 §:n 2 momentin mukaan sopimusehto, jonka mukaan 

velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle alempaa kuin korkolain 4 a §:n 1 momentin 

mukaan määräytyvää viivästyskorkoa, on tehoton, on tällainen viivästyskoroton 

maksuviivästysaika myös tämän pakottavan säännöksen nojalla kielletty. Myös tältä kannalta 

tarkasteltuna vaikuttaa siltä, ettei maksuajan käsitettä voida ainakaan viranomaisvelallisen 

kohdalla erottaa viivästyskoron maksuvelvollisuudesta. Vastaavalla tavalla, jos 

elinkeinonharjoittajavelallisen tapauksessa velkojalla ei ole lainkaan oikeutta viivästysajan 

korkoon tietyiltä viivästyspäiviltä, olisi tällainen ehto maksuehtolain 8 §:n 1 momentin nojalla 

tehoton. Tässä valossa markkinaoikeuden ratkaisu vaikuttaa vaikeasti hyväksyttävältä ja 

direktiivin päämäärän vastaiselta. 

Velkakirjalain 5 §:n 2 momentissa säädetään määräaikalain 5 §:n (211/1938) 1 momentin 

(358/1966) kanssa analogisesta  niin kutsutusta pyhäpäiväpitenemisestä, jonka mukaan eräpäivän 

tai maksuajan viimeisen päivän sattuessa arkilauantaille, pyhäpäivälle, itsenäisyyspäivälle, 

vapunpäivälle taikka joulu- tai juhannusaatolle, maksu saadaan suorittaa ensimmäisenä 

arkipäivänä sen jälkeen.  Tämä lain säännös on tahdonvaltainen ja siitä voidaan osapuolten välillä 

sopia toisin. Toisin sopimiseksi katsottaneen se, että pyhäpäiväpitenemisestä poikkeamisen 

 

235 MAO:276/20, ei lv., kohta 31–33. 
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katsotaan vastaavan osapuolten tarkoitusta.236 Tarkasteltaessa pyhäpäiväpitenemistä laissa 

määriteltyjen tavanomaisten enimmäismaksuaikojen näkökulmasta havaitaan, että 30 päivän 

maksuajan soveltaminen johtaa siihen, että hypoteesin ollessa laskujen kirjoittaminen arkipäivinä 

tätä maksuaikaa heijastavista laskuista keskimäärin 2/5 erääntyy viikonloppuna. Näin ollen ei liene 

epäselvää, että viikonloppuna erääntyminen on sopimusosapuolten tiedossa tai ennakoitavissa. 

Tätä seikkaa ei ole kansallisessa maksukulttuurissa kuitenkaan pidetty ongelmallisena, sillä 

taloudellista merkitystä ei juurikaan ole ollut sillä, saako velkoja rahamäärän sääntelyn kohteena 

olevaa pyhäpäivää ennen vain sen jälkeen. Maksuviivästysdirektiivistä johtuva perintälain 10 e 

§:ssä säädetty 40 euron vakiokorvaus sen sijaan voi muuttaa tätä käsitystä etenkin euromäärältään 

pienien, mutta kappalemääräisesti suurten laskujen ollessa kysymyksessä. 

Maksuehtolain kontekstissa asialla on muutoinkin varsin suuri merkitys, sillä tahdonvaltaisen 

pyhäpäiväpitenemissäännöksen soveltaminen pidentää etenkin sopimuksesta johtuvia tai sen 

puuttuessa sovellettavia 30 päivän maksuaikoja pakottavan direktiivin ja lain vastaisiksi. 

Maksuviivästysdirektiivin 4 artiklan 3 kohdassa ja maksuehtolain 4 §:n 1 momentissa määrätään 

viranomaisvelallisten osalta käytännössä ehdottomasta 30 päivän maksuajasta, jota ei ainakaan 

voida ylittää sen vuoksi, että maksuajan viimeinen päivä tai eräpäivä sattuisi 

pyhäpäiväpitenemissäännöksen mukaiselle päivälle. Tahdonvaltaisena säännöksenä 

pyhäpäiväpitenemissäännös näin ollen väistyy viranomaisvelallisten kohdalla aina, eikä 

osapuolten välisellä sopimuksella voida tästä poiketa velkojan vahingoksi. Tahdonvaltainen 

kansallinen säännös ei siis pyhäpäiväpitenemisen osalta johda ristiriitaan direktiivin kanssa. 

Yritysvelallisen kohdalla tilanne on sikäli toinen, että osapuolet voivat sopia yli 30 päivän 

maksuajasta, kunhan tämä sopimus on nimenomainen. Näin ollen yksityiset osapuolet voivat sopia 

siitä, että sopimussuhteessa noudatetaan pyhäpäiväpitenemissäännöstä ja että maksuaika 

tällaisessa tilanteessa pidentyy sovitusta. Sen sijaan tällaisen sopimuksen puuttuessa ei ole 

olemassa nimenomaista sopimusta, joka oikeuttaisi velallisen ylittämään 30 päivän maksuajan. 

Tällöin eräpäivän sattuminen pyhäpäiväpitenemissäännöksen mukaiselle päivälle ei anna 

velalliselle mahdollisuutta suorittaa velkaa 30 päivää pidemmässä ajassa. 

Pyhäpäiväpitenemissäännös näin ollen väistyy samalla tavoin, kuin viranomaisvelallisen 

tapauksessa. Tältä osin ei kysymykseen ei myöskään voi tulla ristiriita direktiivin kanssa, koska 

 

236 Norros 2018, s. 203–204. 
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kansallinen 30 päivän maksuaikasäännös on velkojamyönteisempi, kuin direktiivin edellyttämä 60 

päivää. 

Tilanteessa, jossa osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet kansallisen lain mukaista 30 päivää tai 

direktiivin mukaista 60 päivää pidemmästä maksuajasta voitaneen tämän sopimuksen katsoa 

estävän pyhäpäiväpitenemissäännöksen soveltamisen, jollei siitä ole otettu määräystä 

sopimukseen. Jos nimittäin sopimuksen mukainen maksuaika yhdistettynä sen laskemisen 

alkamisaikaan on sellainen, että eräpäivän osuminen pyhäpäiväpitenemissäännöspäivälle on 

ilmeistä, pitää tämän katsoa vastaavan osapuolten tarkoitusta.237 Kun tällaisella nimenomaisella 

sopimuksella jo lähtökohtaisesti poiketaan velkojan suojaksi olevasta sääntelystä, vaikuttaisi 

pyhäpäiväpitenemissäännöksen salliminen ilman tähän oikeuttavaa nimenomaista sopimusta 

sääntelyn velkojamyönteisen tavoitteen vastaiselta. Ei siten voida hyväksyä sellaista tulkintaa, 

jonka mukaan lain tai direktiivin enimmäismaksuajasta toisin sopiminen automaattisesti toisi 

pyhäpäiväpitenemissäännöksen osaksi sopimusta. Tätä tulkintaa tukee se, että direktiivin mukaan 

60 päivän ja maksuehtolain mukaan 30 päivän ylittävästä maksuajasta tulee nimenomaisesti sopia. 

Kun jostakin tällaisesta pidemmästä maksuajasta on nimenomaisesti sovittu, ei tätä maksuaikaa 

voida konkludenttiseen sopimukseen tai tahdonvaltaiseen säännökseen perustuen ylittää tämän 

tarkoittaessa sitä, että ylitys ei enää kaikilta osin perustuisikaan nimenomaiseen sopimukseen. 

Pyhäpäiväpitenemissäännöksen olemassaolo ei siis sinällään ole ristiriidassa 

maksuviivästysdirektiivin määräysten kanssa, mutta sitä ei voida viranomaisvelallisen tapauksessa 

lainkaan soveltaa silloin, kun maksuaika säännöksen johdosta kasvaisi yli 30 päivään. 

Elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa säännöksen soveltaminen edellyttää sen 

käyttämisestä nimenomaista sopimista aina maksuajan ollessa yli 30 päivää, mikä käytännössä 

kääntää presumption pois pyhäpäiväpitenemisestä maksuajan saavuttaessa tämän rajan. 

Alle 30 päivän maksuajoissa pyhäpäiväpitenemisen soveltamiselle ei vaikuttaisi olevan 

enimmäismaksuajasta johtuvaa estettä. Sen sijaan 01051 Telecom -tapauksen mukainen 

oikeusohje, jonka mukaan viivästyskoron periminen estyy tai lakkaa vain sillä, että velan määrä 

on velkojan vallinnassa eräpäivänä, sopii huonosti yhteen pyhäpäiväpitenemisen kanssa. 

Maksuviivästysdirektiivin 3 artiklan 3 kohdan a) alakohdan mukaan velkojalla tulee olla oikeus 

 

237 Norros 2018, s. 203–204. 
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viivästyskorkoon nimenomaan sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai siinä määrätyn 

maksuajan päättymistä seuraavasta päivästä lukien. Näin ollen direktiivi EU-tuomioistuimen 

tulkintalinjan mukaisesti ei näyttäisi mahdollistavan sellaista tulkintaa, jonka mukaan kansallista 

lainsäädäntöä voitaisiin käyttää eräpäivän siirtämiseen siitä, mitä osapuolet ovat sopimuksessa 

määränneet. Tällainen menettely, jossa kansallisella lailla kasvatettaisiin direktiivistä johtuvia 

enimmäismääräaikoja on direktiivin velkojan suojaksi oleva vähimmäissäännösluonteen vastaista. 

Näin ollen, koska säännöksen soveltaminen edellyttää nimenomaista sopimista, voidaan myös sen 

sisältö saavuttaa vastaavasta menettelystä sopimalla. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna 

pyhäpäiväpitenemissäännös, jonka käyttämättä jättäminen on presumptio, on maksuehtolain ja 

maksuviivästysdirektiivin soveltamisalalla soveltamiskelvoton riippumatta maksuajasta. 

Tämä nostaa esille kysymyksen siitä, tuleeko velkakirjalakia lainkaan soveltaa maksuehtolain 

soveltamisalalla oleviin kaupallisista sopimuksista johtuviin velkoihin, jotka eivät siis perustu 

varsinaisiin velkakirjoihin. Tämän seikan tarkasteleminen on tarpeellista etenkin yksityisten 

välisissä sopimussuhteissa, joissa direktiivin mukainen tulkinta johtaa tarpeeseen sivuuttaa 

pyhäpäiväpitenemissäännös myös silloin, kun sen soveltaminen ei johda yli 30 tai 60 päivän 

maksuaikaan. Direktiivin tavoite saavutetaan yksinkertaisimmillaan silloin, kun velkakirjalakia ei 

lainkaan sovelleta. Jos taas sitä sovelletaan, tulisi säännöksen tahdonvaltaisuudelle ja siitä 

poikkeavalle sopimiselle antaa velkojamyönteinen tulkinta, jonka mukaan kaikenlainen 

pyhäpäiväpitenemissäännöksen mukaiselle päivälle sovittu erääntyminen katsottaisiin osapuolten 

tarkoitusta vastaavaksi. Siis myös alle enimmäismaksuajan olevissa sopimuksissa sovittu eräpäivä 

tulisi aina katsoa ehdottomaksi takarajaksi maksusuoritukselle.. 

Norros on tarkastellut tätä asiaa todeten käsitysten muuttuneen sallivampaan suuntaan siten, että 

pyhäpäiväpiteneminen katsottaisiin yleiseksi periaatteeksi ja säännös siten soveltuvaksi myös 

muihin kuin velkakirjavelkoihin, ellei erityisiä vastasyitä ole.238 Esimerkiksi vanhemmassa 

oikeuskäytännössä analogisen määräaikalain ei ole katsottu soveltuvan osakkeen 

lunastustilanteessa.239 Velkakirjalakia ja maksuehtolakia voisi tässä yhteydessä olla syytä 

tarkastella yleislaki – erityislaki -konstruktion kautta, jolloin myöhemmin säädetty tietyn 

tyyppisiin maksusuoritteisiin liittyvä maksuehtolaki saisi erityislain aseman velkakirjalain yleisiin 

 

238 Norros 2018, s. 203–204. 
239 KKO 1980-II-19. 
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määräyksiin nähden. Sääntelyn rakenteen jäsentäminen tällä tavoin helpottaisi kokonaisuuden 

tulkintaa. Maksuehtolaki on säädetty velkojan hyväksi pakottavaksi ja sitä joka tapauksessa 

sovelletaan velkakirjalakiin nähden ensisijaisesti yli 30 päivän maksuaikojen osalta. Vaikuttaa 

siten luontevalta luonnehtia maksuehtolaki kaupallisissa sopimuksissa sovellettavaksi 

erityislaiksi, jota sovellettaisiin myös alle 30 päivän osalta velkakirjalain sijaan. Tällä ratkaisulla 

pyhäpäiväpitenemisen ristiriita maksuviivästysdirektiivin määräysten kanssa voidaan sivuuttaa 

varsin ongelmattomalla tavalla. 

 



 

 

120 

7. Yhteenveto tahdonvaltaisesta sääntelystä implementointikeinona 

Maksuviivästysdirektiivin implementoinnissa käytetty tahdonvaltainen sääntely on edellä 

kuvatulla tavalla ongelmallista, koska tällöin direktiivin päämäärän saavuttaminen edellyttää 

varsin pitkälle vietyä lain EU-oikeuden mukaista tulkintaa, johon kaikissa tuomioistuimissa ei 

vaikuta olevan valmiuksia. Tässä  tapauksessa maksuehtolakiin sisällytetty sopimusehtojen 

kohtuullistamista koskeva 9 § näyttäisi antavan mahdollisuuden tulkinnan keinoin poistaa 

velkojan vahingoksi koituva sopimusvapaus niistä kansallisista säännöksistä, joita on käytetty 

niissä oleva tahdonvaltaisuus säilyttäen maksuviivästysdirektiivin implementoimiseen. Yleistäen 

voitaneen siten katsoa, että tahdonvaltaistakin kansallista sääntelyä voidaan sinällään käyttää 

direktiivien määräyksien implementoimistarkoituksessa, mutta tällöin laista on löydyttävä keino, 

jolla sopimusvapautta voidaan rajoittaa siten, ettei direktiivin tavoitteen saavuttaminen vaarannu. 

Tämä keino ei myöskään saisi olla niin kaukaisen tulkinnan päässä, että oikeusvarmuus vaarantuisi 

eri tuomioistuimissa epäyhtenäisen tulkintatavan johdosta. 

Tällöinkin kysymys on siitä, onko direktiiviä saatettu asianmukaisesti voimaan, jos sen 

toteutuminen riippuu tuomioistuinratkaisuista. Esimerkiksi maksuviivästysdirektiivin 

kontekstissa direktiivin implementoimisen tulisi olla niin selkeää, että viranomaisvelalliset 

osaisivat noudattaa direktiivistä johtuvia määräyksiä ilman, että niiden tulkinnassa joudutaan 

turvautumaan tuomioistuimiin. Tilanne, jossa paitsi kansalliset viranomaiset, myös alemmat 

tuomioistuimet eivät ole kyenneet tulkitsemaan kansallista lainsäädäntöä direktiivin päämäärien 

mukaisesti, antaa viitteitä siitä, että lainsäädäntömääräysten toimeenpanossa on puutteita ja 

virheellisyyksiä. 

Tahdonvaltaisen sääntelyn käyttäminen tilanteessa, jossa kansalliseen oikeuteen ei sisälly 

mahdollisuutta rajoittaa tahdonvaltaisuutta direktiivin päämäärien saavuttamiseksi vaikuttaa 

hankalalta, koska tällöin ollaan vielä lähempänä tilannetta, jossa direktiiviä ei ole implementoitu 

oikein. Yhteisöjen tuomioistuin on komissio v Belgia -tapauksessa katsonut, että direktiivien 

täytäntöönpanemiseksi ei voida hyväksyä vetoamista direktiivien suoraan sovellettavuuteen, vaan 

direktiivien toteuttaminen on varmistettava jäsenvaltioiden asianmukaisin 

täytäntöönpanotoimenpitein.240 Komission Iso-Britanniaa vastaan ajamassa kanteessa EU-

 

240 C-102/79 komissio v Belgia (1980), kohta 12. 
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tuomioistuin totesi, että kansallisten säännösten olemassaolo voi tehdä tarpeettomaksi 

täytäntöönpanon erityisillä laeilla tai asetuksilla ainoastaan siinä tapauksessa, että näillä 

säännöksillä todella taataan se, että kansalliset hallintoviranomaiset noudattavat täysimääräisesti 

direktiiviä.241 

Maksuviivästysdirektiivin tapauksessa viemävelkaperiaatteeseen ja viivästyskoron 

maksuvelvollisuuden alkamisaikaan liittyvät pakottavat säännökset on jätetty säätämättä ja 

direktiivi implementoitu esitöiden tasolla olevin viittauksin olemassa olevaan tahdonvaltaiseen 

sääntelyyn. Lainsäätäjä on esitöistä ilmenevin tavoin tietoisesti tehnyt ratkaisun olla muuttamatta 

viemävelkaperiaatteen sisältämiä tahdonvaltaisia säännöksiä todeten, että säännökset sellaisenaan 

riittävät täyttämään direktiivistä johtuvat velvollisuudet.242 Korkolain tahdonvaltaisuutta on 

käsitelty oikeusministeriön maksuviivästystyöryhmän mietinnöstä hallituksen esitykseen asti 

siten, että korkolain tahdonvaltaisuus on tunnistettu samalla todeten, että tästä 

tahdonvaltaisuudesta huolimatta maksuehtolain 8 §:n 1 momentti estää tämän tahdonvaltaisuuden 

viivästyskoron perintäoikeuden poissulkemisen osalta. Näissä lainvalmisteluasiakirjoissa 

kiistanalaista ”lainkaan” -termiä ei ole käytetty korkolain osalta.243 

Kun viemävelkaperiaatetta ja viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamisajan 

indispositiivisuutta ei ole nimenomaisilla täytäntöönpanotoimenpiteillä saatettu pakottavasti 

voimaan, on kansallisten viranomaisten velvollisuutena noudattaa tätä lainsäätäjän tahtoa ja 

osaltaan taata, että näitä säännöksiä sovelletaan direktiivin mukaisesti. Mikäli näin ei käytännössä 

tapahdu, on kysymyksessä edellä viitatun komissio v Iso-Britannia -tapauksen tarkoittamalla 

tavalla väärin implementoitu direktiivimääräys. Edellä nostetuista kansallisista – olkoonkin 

kappalemääräisesti vähäisistä – oikeustapauksista voidaan tehdä se päätelmä, ettei lainsäätäjän 

direktiivin päämääriin tähtäävää tahtoa tosiasiallisesti kuitenkaan noudateta. Tämä menettely 

antaa viitteitä siitä, että kysymyksessä saattaa olla direktiivimääräyksen virheellinen 

implementointi siitä huolimatta, että implementointiratkaisu voisi näennäisesti tuottaa myös 

direktiivin tarkoituksen mukaisen lopputuloksen. 

 

241 C-6/04 komissio v Iso Britannia (2005), kohta 24. 
242 HE 57/2012, s. 6. 
243 Oikeusministeriö 2011, s. 73 ja HE 57/2012, s. 42. 
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Jäsenyysvelvoitteen rikkomista voi myös olla se, että sinällään asianmukaisesti voimaan saatettua 

direktiiviä ei noudateta, vaan kansallista lakia tulkitaan direktiivin päämääristä poikkeavalla 

tavalla julkista valtaa käytettäessä.244 Kun viitattuja alempien tuomioistuinten ja 

markkinaoikeuden ratkaisuja tarkastellaan tästä näkökulmasta, voidaan tulla siihen 

johtopäätökseen, että direktiivin päämäärien kunnioittamatta jättäminen sinällään voi olla 

jäsenyysvelvoitteen rikkomista, vaikka lainsäädännön katsottaisiinkin sinällään olevan yhteisön 

oikeuden mukaista. 

Yhteenvetona voitaneen todeta, että tahdonvaltaisen lainsäädännön käyttäminen pakottavien 

direktiivimääräysten implementointikeinona voi huolimattomuudesta johtuen olla indisio 

huonosta lainvalmistelusta. Kysymyksessä voi myös olla lainsäätäjän tietoinen ratkaisu, jolla 

poliittisesti arkaluonteisen direktiivimääräyksen ehdottomuutta pyritään lieventämään, joka sekin 

on moitittavaa. Tahdonvaltaisia säännöksiä voidaan käyttää pakottavien direktiivimääräysten 

implementointikeinona ainoastaan, jos muualla laissa säännösten tahdonvaltaisuutta tehokkaasti 

ja yksiselitteisesti rajoitetaan direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. 

Tahdonvaltaisen ja jo olemassa olevan lainsäädännön tietoinen käyttö direktiivin 

implementoinnissa on korostetun ongelmallista, kun olemassa olevaan lainsäädäntöön liittyy pitkä 

oikeuskäytäntö, joka todennäköisesti tahdonvaltaisuuden johdosta poikkeaa direktiivin 

pakottavista määräyksistä. Ongelma korostuu tilanteessa, jossa pakottavilla direktiivimääräyksillä 

pyritään turvaamaan sellaisen osapuolen asemaa, jonka vastapuolta on kansallisesti totuttu 

aiemmin turvaamaan mahdollisesti siinä suunnassa pakottavilla määräyksillä, kuten on tilanne 

maksuviivästysdirektiivin osalta.  

 

 

244 C‑342/05 komissio v Suomi (2007), kohta 22 ja siinä viitattu. 
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