
Defensor Legis N:o 3/2017

SÄHKÖISET PANTTIKIRJAT RAHOITUSTRANSAKTIOISSA

1 Johdanto

Maakaari (540/1995) on vuodesta 2013 sisältänyt 
mahdollisuuden saada kiinnitystä koskeva pantti-
kirja joko kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. 
Kirjallinen panttikirja vaihtoehtona on kuitenkin 
poistumassa lailla maakaaren muuttamisesta 
(418/2016). Jo nyt kuluvan kuun alusta lähtien (1. 
kesäkuuta 2017) kirjaamisviranomaisena toimiva 
Maanmittauslaitos on antanut uusia panttikirjoja 
ainoastaan sähköisessä muodossa. Samalla jo liik-
keelle laskettujen kirjallisten panttikirjojen käytös-
tä ollaan suurilta osin luopumassa verrattain lyhy-
en siirtymäajan jälkeen. Uusia panttioikeuksia 
liikkeelle lasketuilla kirjallisilla panttikirjoilla voi 
perustaa ainoastaan vuoden 2019 loppuun asti.1

Toistaiseksi kokemukseni mukaan vain harva 
asianajaja on työssään kohdannut sähköisiä pant-
tikirjoja. Huolimatta valintamahdollisuudesta kir-
jallisen ja sähköisen panttikirjan välillä kirjallinen 
panttikirja on ollut markkinoiden selvästi suosima 
muoto. Sähköisten panttikirjojen osuus kokonai-
suutenakin tarkastellen kaikista liikkeelle laske-

1 Maakaari (540/1995) (”MK”) 16:5 (3.6.2016/418), 21:2 (3.6.2016/418) sekä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
maakaaren muuttamisesta HE 8/2016 s. 11.

2 HE 8/2016 s. 3.

tuista panttikirjoista on ollut viime aikoihin varsin 
vähäinen huolimatta siitä, että sähköisten pantti-
kirjojen käyttö on sinällään jatkuvasti lisääntynyt2.

Viime vuoteen asti, milloin sähköisessä muo-
dossa olevia panttikirjoja onkin tullut kiinteistöva-
kuudellisten luottojen tai muiden transaktioiden 
yhteydessä vastaan, sähköiset panttikirjat on sään-
nönmukaisesti tavattu toimeksiantojen yhteydessä 
korvata paperisella versiolla. Muuntaminen on 
tapahtunut tavallisesti joko jo ennen transaktion 
toteuttamista tai välittömästi sen jälkeen kuoletta-
malla vanhat kiinnitykset ja hakemalla uusia tarpeen 
mukaan. Osin tämä on johtunut halusta toimia kai-
kille osapuolille tuttujen käytänteiden mukavuus-
alueella, mutta osin myös tietoisena alla luvussa 3 
lähemmin käsitellyistä syistä, joiden osalta kirjal-
lisen panttikirjan tradeerauksen on helpoimmin 
katsottu turvaavan (uuden) vakuudensaajan edut.

Nyt lain muutoksen kaventaessa valintavapaut-
ta on eräitä vakiintuneita toimintatapoja otettava 
uudelleen tarkasteluun ja jossain määrin luotava 
uusia käytänteitä. Erityisesti tämä koskee tilantei-
ta, joissa jonkinlaisen liiketoimintatransaktion seu-
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rauksena kiinteistöpanttioikeuden haltija vaihtuu. 
Esimerkiksi käy tyypillinen velkarahoitteinen kiin-
teistöosakeyhtiön osakekauppa tai sitten uudelleen-
rahoitustilanne, jossa vanha velkarahoitus korvataan 
uudella, uudelta velkojataholta tulevalla luotolla.

Vaikka sinällään maakaaren samat oikeusohjeet 
soveltuvat oli kiinteistöpantin myöntäjä kuka tahan-
sa, tämän kirjoituksen tarkoituksena on keskittyä 
analysoimaan siirtymää sähköisiin panttikirjoihin 
lähinnä yritysrahoituksen näkökulmasta.

Sähköisten panttikirjojen tullessa osaksi maa-
kaarta lainsäätäjän tarkoituksena ei ollut muuttaa 
kiinteistöpanttioikeuden sisältövaikutuksia siitä 
riippuen, käytetäänkö kirjallisia vai sähköisiä pant-
tikirjoja.3 Koskee tai todistaa rekisteröityä kiinni-
tystä kumpi tahansa instrumentti, maakaaren jär-
jestelmässä vallitsee näiden tuottamien oikeuksien 
suhteen välineneutraliteetti ainakin 1. tammikuuta 
2020 saakka. Siten tässä kirjoituksessa ei käsitellä 
pantin kohdistumisen, kiinnityksen hakemisen tai 
muuttamisen, panttioikeuksien perustamisien tai 
realisoinnin kysymyksiä yleisesti, vaan kiinnitetään 
huomiota vain panttikirjan muodosta aiheutuviin 
eroihin, joilla on vaikutusta käytännön lakimies-
toiminnan kannalta kiinteistövakuuksien kanssa 
toimittaessa.

Tarkoituksenmukaisuussyistä tämän kirjoituksen 
yhteydessä ei liioin käsitellä sähköisten asiointijär-
jestelmien käyttöä sähköisiin panttikirjoihin liitty-

vien disponointien välineenä eikä olemassa olevi-
en kirjallisten panttikirjojen muuttamista laajamit-
taisesti ns. massakonversiona sähköiseen muotoon 
luottolaitosten toimesta.4 Jälkimmäisen johdosta 
voidaan tosin arvioida määrällisesti merkittävim-
män osan panttikirjoista muuttuvan sähköiseen 
muotoon hyvinkin lyhyessä ajassa. Siten oletetta-
vasti myös asianajajien ja muiden lakimiesten koh-
taamiset sähköisten panttikirjojen kanssa tulevat 
lisääntymään merkittävästi jo ennen siirtymäajan 
päättymistä. 

2 Oikeudellinen viitekehys

Maakaaren säätelemä kiinteistöpanttioikeus Suo-
messa on luonteeltaan hypotekaarista, so. pantti-
oikeus syntyy kiinnityksen rekisteröinnin avulla 
luovuttamatta panttiesineen (kiinteistön tai käyttö-
oikeuden) hallintaa velkojalle.5 Kiinnityksestä kir-
jaamisviranomaiselta todistukseksi saatu ja alle-
kirjoitettu panttikirja on sitä vastoin tullut luovuttaa 
velkojan hallintaan yhtenä panttioikeuden synty-
misen edellytyksenä.6 Myös sähköisen panttikirjan 
osalta maakaaressa säännellään ”luovuttamisesta” 
velkojalle saamisen vakuudeksi panttioikeuden 
synnyn edellytyksenä.7 

Koska todelliselta olemukseltaan sähköinen 
panttikirja ei kuitenkaan ole muuta kuin rekisteri-
merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä, maa-

3 Hallituksen esitys eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsää-
dännöksi HE 146/2010 s. 1, 50–51 ja 53. Erikseen on säädetty vielä rinnastussäännös osaksi MK 17:2 2. momenttia: ”Mitä 
kirjallisen panttikirjan luovuttamisesta säädetään, koskee sähköisen panttikirjan saajan kirjaamista ja mitä panttikirjan 
haltijasta säädetään, koskee sitä, joka on viimeksi kirjattu sähköisen panttikirjan saajaksi.” Esitöiden mukaan tarkoituksena 
oli todeta, että maakaaressa kirjallisen panttikirjan luovuttamisesta säädetty koskisi yleensäkin panttikirjan saajan kirjaa-
mista ja haltijana pidettäisiin sitä, joka on viimeksi kirjattu panttikirjan saajaksi. Viittauksia panttioikeuden tai panttikirjan 
haltijaan 9 a luvun (sähköiset asiointijärjestelmät ja niiden käyttäminen) ulkopuolella maakaaressa tehdään erityisesti eri-
laisten lain edellyttämien suostumisten yhteydessä (esim. 6:7, 14:10, 16:7) ja toimissa, jotka koskevat kiinnityksen perusta-
misvaihetta myöhemmin tehtäviä muutoksia (MK 18-luku).

4 Maanmittauslaitos on hyvän aikaa ennen muutossäädöksen hyväksymistä valmistellut yhteistyössä suurimpien koti-
maisten luottolaitosten kanssa ns. massamuunnon suorittamista, jossa muuntaja toimittaa kirjaamisviranomaiselle tiedot 
muunnettavista panttikirjoista sähköisesti (ks. MK 18:7 a). Maanmittauslaitos suorittaa muunnon rekisteriin vastaanottamat-
ta panttikirjaa, joka muuntajan tulee itse hävittää. Massamuuntoja tehtäneen alkaen syksystä 2017 useassa eri sarjassa. 

5 Tieteen termipankki: www.tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kiinteistöpanttioikeus, viittauspäivä 12.4.2017.
6 MK 9:5, 15:2. Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä (960/1996) 26–27. Hallinnan lisäksi tehokkaan panttioikeuden 

edellytyksenä on toki myös ennen muutosta ollut, että on olemassa saatava, josta pantattu yksikkö on sivullisia sitovasti 
annettu pätevästi vakuudeksi.

7 MK 15:2, myös 15:2 (96/2011).
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kaaressa on erikseen säännelty, että sähköinen pant-
tikirja katsotaan luovutetuksi sille, joka on kirjattu 
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sähköisen pantti-
kirjan saajaksi. Luovutuksen ajankohdaksi on sää-
detty se hetki, jolloin sähköisen panttikirjan saajaa 
koskeva kirjaamishakemus tulee vireille kirjaamis-
viranomaisena toimivana Maanmittauslaitoksessa.8

Sähköisen panttikirjan saaja kirjataan ensim-
mäisen kerran lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin 
kiinnityshakemuksen perusteella, jolloin sille mer-
kitään ensimmäinen saaja. Ellei panttikirjalle ole 
erikseen ilmoitettu saajaa kiinnityshakemuksessa, 
saajamerkintä tehdään hakijan, eli käytännössä siis 
kiinteistön omistajan nimiin. Tilanne tältä osin ero-
aa kirjallisista panttikirjoista, joiden rekisteriin 
tehtävä haltijamerkintä on perustunut täyteen 
vapaaehtoisuuteen ja joiden kohdalla kirjaamisvi-
ranomainen ei ole edes pyynnöstä kirjannut pant-
tikirjaa kiinteistön omistajan hallussa olevaksi.9

Eroavaisuus selittyy keskeisellä erolla rekiste-
rimerkinnän oikeusvaikutuksista sähköisen ja kir-
jallisen panttikirjan välillä. Siinä missä haltijamer-
kintä kirjallisen panttikirjan osalta on ollut par-
haimmillaan informatiivinen ja pahimmillaan disin-
formatiivinen, sähköisten panttikirjojen kohdalla 
kysymys on oikeutta luovasta merkinnästä.10

Sähköisen panttikirjan osalta kirjallisen pantti-
kirjan hallinnan fyysiseen luovutukseen liittyvät 
oikeusvaikutukset syntyvät saajaa koskevalla rekis-
terimerkinnällä; lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin 
tehty kirjaus sähköisen panttikirjan saajasta (saa-
jamerkintä) rinnastuu kirjallisen panttikirjan hal-
linnan luovutukseen. Panttikirjan hallinta, tapah-

tuipa se (kirjallisen) panttikirjan hallussapidon tai 
saajamerkinnän kautta, on edellytys sille, että vel-
kojalla voi olla sivullisia sitova ja pakkotäytäntöön-
panossa huomioon otettava panttioikeus. Sekä saa-
jamerkinnän kirjauksella että fyysisellä luovutuk-
sella pyritään julkivarmistustoimena siihen, että 
velkoja saa määräysvallan vakuuskohteeseen, joka 
ulkopuolisen on mahdollista havaita.11

Rinnastuksesta luontevasti seuraa, että uusi saa-
jamerkintä kirjataan tai saajaa koskevia tietoja muu-
tetaan lähtökohtaisesti vain panttikirjan saajaksi 
kirjatun hakemuksesta. Hakemuksessa tulee yksi-
löidä siirrettävät panttikirjat ja uuden saajan yhte-
ystiedot. Uusi panttikirjan saaja tai kiinteistön omis-
taja ei voi tehdä omissa nimissään hakemusta eikä 
heidän suostumusta tai myötävaikutusta edellytetä 
siirtohakemukseen liitettävän. Siirtohakemuksen 
jättämisen jälkeen sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa 
ilman sen suostumusta, jonka nimiin uutena saaja-
na sähköisen panttikirjan siirtoa on haettu.12

Maakaaressa on tarkoituksella jätetty säätämät-
tä siitä, milloin siirtohakemus on tehtävä tai kenen 
nimiin siirto on tehtävä. Esitöissä asia on jätetty 
määräytymään samojen periaatteiden varaan kuin 
kirjallistenkin panttikirjojen osalta, eli normaalita-
pauksessa saajaksi merkityn tulee esimerkiksi tur-
vatun maksun lakkaamisen jälkeen osaltaan huo-
lehtia joko panttikirjan luovuttamisesta kiinteistön 
omistajalle tai jälkipantinsaajalle. Jos panttikirjan 
saajaksi merkitty ei kuitenkaan tee siirtohakemus-
ta, voidaan kirjauksen muuttamista hakea ainoas-
taan oikeusteitse. Viimekädessä kirjaamisviran-
omainen merkitsee tuomioistuimen ilmoituksesta 

8 MK 17:2 2. mom. (96/2011). 
9 MK 16:8 a, Maanmittauslaitos: Kirjaamismenettelyn käsikirja 9.11.2016, s. 270.
10 MK 16:8 a ja 16:9. Kirjallisten panttikirjojen haltijamerkinnät ovat usein vanhentuneina varsin harhaanjohtavia tieto-

sisällöltään. Kohtalaisen yleinen on ollut menettely, jossa vakuuden saava taho vaihdattaa itsensä vain yhden kiinnityksen 
haltijaksi, vaikka pantattuun yksikköön kohdistuisi useitakin kiinnityksiä ja vaikka nämä kaikki olisivat pantattuna samalle 
taholle. Jos taas yksikköön on haettu uusi kiinnitys vanhojen jatkoksi, pantinhaltija on voinut kirjauttaa itsensä vain tämän 
haltijaksi samalla kun kiinnitys rekisteröidään. Lopputuloksena voi olla, että rasitustodistuksella näkyy eri aikakausien jäl-
kinä virheellisesti ikään kuin useille eri tahoille haltijamerkittyjä panttikirjoja. Oma lukunsa ovat tietysti vielä toiminimien 
sekä yhtiömuodon- että rakenteiden muutokset (kuten fuusiot), joiden seuraukset eivät automaattisesti rekisteriin päivity.

11 HE 146/2010 s. 53. 
12 HE 146/2010 s. 52. MK 16:4 3. mom. Sähköisen panttikirjan siirtohakemus verkkolomakkeena, viittauspäivä 

12.4.2017: www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/mml_sahkpkirja_siirto/index.html 
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sähköisen panttikirjan saajaksi sen, joka lainvoi-
maisen tuomion mukaan on oikeutettu panttikirjaan 
sen saajaksi merkityn asemasta.13

Kun kiinnitys on rekisteröity ja sitä koskeva pant-
tikirja on laskettu liikkeelle, maakaari sisältää myös 
vaihtoehtoisen panttioikeuden perustamistavan, joka 
eroaa edellä kuvatusta rakenteesta, jossa normaali-
tilanne on panttikirjan (kummassa tahansa muodos-
sa) hallussapito suoraan panttivelkojalla. 

Maakaaren 17:2 3. momentin mukaan ”jos pant-
tikirja14 on kolmannella henkilöllä, panttioikeus tai 
jälkipanttioikeus kiinteistöön saadaan, kun tämä 
on saanut panttauksesta tiedon kiinteistön omista-
jalta taikka kun pantinsaaja on esittänyt hänelle 
omistajan kirjallisen todistuksen panttauksesta.”

Maakaaren esitöiden mukaan panttausilmoitus 
korvaa panttikirjan hallinnan luovutuksen. Kiin-
teistö voidaan pantata ilmoituksenvaraisesti, kun 
panttikirja on jonkun kolmannen hallinnassa. Kiin-
teistön omistajan tekemänä ilmoitus voi maakaaren 
mukaan olla täysin vapaamuotoinen, mutta velko-
jan on sitä vastoin esitettävä kirjallinen todistus 
panttauksesta joka voi olla panttaussitoumus tai 
muu omistajan allekirjoittama asiakirja, josta omis-
tajan panttaustahto käy ilmi.15

Maakaaren esitöissä esitetään yhtenä esimerk-
kinä ilmoituksenvaraisesta panttauksesta se, että 
kiinnityshakemuksessa panttikirja määrätään annet-
tavaksi suoraan tietylle velkojalle. Näin velkoja saa 
panttioikeuden kiinteistöön välittömästi kiinnityk-
sen vahvistamisesta. ”Ennen kuin panttikirja on 
luovutettu velkojan hallintaan, kirjaamisviranomai-
nen pitää panttikirjaa velkojan lukuun.” 16

Sähköisten panttikirjojen osalta hallinnan on 
miellettävä tapahtuvan ”rekisterihallintana” siinä 
missä kirjallisten panttikirjojen osalta perusmuo-
toinen hallinta ilmenee fyysisenä asiakirjan hallin-
tana. Esimerkiksi esitöiden mukaan jälkipanttia 
koskeva ilmoitus tulee toimittaa sille, joka on mer-
kitty rekisteriin sähköisen panttikirjan saajaksi.17 
Maakaaren kommentaarikirjallisuudessa em. lain-
kohtaa käsitelläänkin tavallisesti jälkipantin näkö-
kulmasta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että 
säännöksen sanamuodon mukaan myös ensisijainen 
panttioikeus voi syntyä ilmoituksenvaraisena, kiin-
nityksen rasitustodistuksen osoittamalla etusijalla.18 
Näin voidaan menetellä esimerkiksi siinä tapauk-
sessa, että panttikirja on panttaushetkellä säilytet-
tävänä kolmannen hallussa. Panttikirja voi olla 

13 HE 146/2010 s. 52, MK 16:8 a.3. mom. Ensipantinsaajalla on oikeustieteessä ja oikeuskirjallisuudessa katsottu olevan 
tietynasteinen lojaliteettivelvoite jälkipantinsaajaa kohtaan (ks. tarkemmin luku 3, Kirjallisten panttikirjojen käyttäminen 
vakuutena). Maakaaren esityönä HE 120/1994 (Hallituksen esitys Eduskunnalle maakaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi s. 111) lähtee siitä, että kun ilmoitus jälkipanttauksesta on saapunut panttikirjan haltijalle, tämä ei saa luovuttaa 
panttikirjaa kiinteistönomistajan hallintaan.

14 Maakaaren sähköistä panttikirjaa koskevien muutossäännösten esitöiden perusteella sähköisen ja fyysisen panttikirjan 
välille lainsäätäjä on tarkoittanut välineneutraliteetin, eli panttivelkojan sisällöllisen oikeusaseman ei tulisi erota panttikir-
jan muodon johdosta kumpaankaan suuntaan (HE 146/2010 s. 1, 50–51 ja 53). Vrt. myös nyttemmin kumottu 17:2 1. mom. 
alkuperäinen sanamuoto ”Panttioikeus kiinteistöön saadaan, kun panttikirja luovutetaan velkojalle saamisen vakuudeksi”, 
jota ei muutettu sähköisten panttikirjojen lisäämisen johdosta: vain säännöksen momentteja 2–4 muutettiin ja 3 mom. ilmoi-
tuksenvaraisen panttioikeuden osalta säilyi sekin muuttumattomana viitaten vain panttikirjaan kvalifioimatta mitenkään, tar-
koitetaanko sillä sähköistä vai kirjallista panttikirjaa.

15 HE 120/1994 s. 111. Analogisesti lisäksi syytä huomata korkeimman oikeuden ratkaisussa 2005:131 esitetyt pantta-
usilmoituksen sisällön vähimmäisvaatimukset, joita sivutaan myös jäljempänä. 

16 HE 120/1994 s. 110.
17 HE 146/2010 s. 53.
18 Esim. Matti I. Niemi: Maakaaren järjestelmä III, kiinnitys ja panttioikeus 2010, s. 130, Jarno Tepora – Janne Kaisto 

– Esa Hakkola: Esinevakuudet 2016 s. 172.
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myös panttivelkojien yhteiseen lukuun toimivan 
valtuutetun edustajan, vakuusagentin hallussa.19 

Viitattujen esitöiden syntyajankohtana on ollut 
olemassa vain kirjallisia panttikirjoja ja tällöin on 
ollut luontevaa ajatella, että on joku taho, jolla liik-
keelle laskettu panttikirja on aivan konkreettisesti 
hallussa (toisella velkojalla velan vakuutena tai 
sitten aivan ulkopuolisella pankin tai asianajajan 
haltuun uskottuna jne.). Panttikirjan fyysinen siir-
to (uuden) pantinhaltijan haltuun on voinut peri-
aatteessa odottaa siihen asti, kunnes panttikirja on 
tullut esittää tai luovuttaa pantinsaajan hallusta 
osana pakkotäytäntöönpanotoimia. Sähköisten pant-
tikirjojen kohdalla tämä vaatimus ei sovellu, koska 
ei ole mitään, mitä saajaksi merkitty voisi ulosot-
tomiehelle hallustaan luovuttaa. 

Suoraan ulosottokaaren säännösten nojalla kiin-
teistöä myydessä asianosaisluetteloon merkitään 
panttisaatava joko valvonnan perusteella tai lain-
huuto- ja kiinnitysrekisteristä ilmenevään määrään. 
Myynnin jälkeen ulosottomiehen tulee huolehtia, 
että ostaja merkitään joko kiinnitysten uudeksi hal-
tijaksi tai että kiinnitys tulee kuoletetuksi.20

Laintasoisen sääntelyn puuttuessa ja maakaaren 
17:2 3. momentin soveltuessa myös sähköisiin pant-
tikirjoihin on lähdettävä siitä, että panttikirjan saa-
jaksi merkitty kolmas henkilö voi olla periaattees-
sa kuka muu tahansa paitsi kiinteistön omistaja itse 
tai hänen lähipiiriinsä kuuluva taho. Kiinteistön 
omistajan itsensä tai tämän määräysvallassa olevan, 
epäitsenäisen tahon saajamerkinnän tapauksessa 

voisi syntyä perusteltu kysymys siitä, onko pantti-
kirjaa itse asiassa lainkaan luovutettu velkojatahon 
haltuun panttioikeuden synnyltä vaadittavalla taval-
la. 

Saajamerkinnälle ajateltujen informatiivisuus-
tavoitteiden21 kannalta saajamerkinnän kuuluminen 
muulle kuin vakuusvelkojalle tai kiinteistönomis-
tajalle näyttäytyy jossain määrin ristiriitaisena ver-
rattuina niihin edellytyksiin, joita maakaaressa 
yleensä asetetaan panttioikeuden synnylle ja pant-
tikirjojen liikkuvuudelle.22 Toisaalta maakaaren 
17:2:ssä selvästi sallitaan panttikirjan etukäteinen 
luovutus myöhemmin syntyvän saamisen vakuu-
deksi ja myös panttioikeuden syntyminen ilmoi-
tuksenvaraisesti. Näin muodostetut oikeusasemat 
voivat jäädä, ainakin realisaatiovaiheeseen asti, vain 
pantinantajan, (jälki)panttioikeuden saajan ja pant-
tikirjan haltijan tai sähköisen panttikirjan saajaksi 
merkityn tietoon vailla julkisuutta. 

Kun panttikirjan haltijan tai rekisteriin merkityn 
saajan oma panttioikeus raukeaa esimerkiksi tur-
vatun velan maksun myötä, toisen velkojan pant-
tioikeuden etusija paranee. Samalla voi syntyä 
tilanne, jossa panttikirjan saajamerkintä osoittaa 
tahoa, jonka oikeus panttikirjaan on jo päättynyt. 
Panttikirja pysyy kuitenkin suhteessa velalliseen 
luovutettuna velkojan haltuun koko ajan. Koska 
laissa ei sinällään aseteta rajoitteita sen suhteen 
missä aikaraameissa velvoitteen tulisi syntyä tai 
panttikirjan saajamerkinnän tai fyysisen hallinnan 
siirtyä (viimeisimmälle) saamisoikeuden haltijalle, 

19 Vakuusagentin käyttö on hyvin tyypillistä määrällisesti suurimpien vakuudellisten luottojen yhteydessä. Jos velallisen 
rahoitustarve on niin suuri, että yksikään potentiaalinen rahoittaja ei ole yksin valmis kantamaan tähän liittyvää luottoriskiä 
edes reaalivakuuksien turvaamana, velkasuhde voidaan muodostaa liittämällä velallisen kanssa tehtävään lainasopimukseen 
useita velkojaosapuolia, jotka kukin luotottavat velallista yhdessä sovituin ehdoin. Vastaavasti osapuolet sopivat annettujen 
vakuuksien keskinäisestä jakamisesta, usein samalla etusijalla. Koska kiinnityksestä annettavaa panttikirjaa ei voi jakaa 
yhtäaikaisesti kaikkien haltuun, tavallisesti yksi rahoitusosapuolista valtuutetaan pitämään vakuusasiakirjoja kaikkien pan-
tinsaajien lukuun hallussaan. 

20 Ulosottokaari (705/2007) (”UK”) 5: 48–49 ja 5:86–88.
21 Esimerkiksi rekisterimerkintöjen julkisuuden tarpeesta: HE 146/2010 vp s. 19.
22 MK 17:2: ”Panttioikeus kiinteistöön saadaan, kun sähköinen panttikirja luovutetaan velkojalle saamisen vakuudeksi” 

MK 17:5. 2. mom. ”Velkoja saa luovuttaa panttikirjan vain siirtäessään saamisen, jonka vakuudeksi panttikirja on luovu-
tettu.” ja MK 17:5:n 3. mom. mukainen panttikirjan ulosmittauskielto.
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on nähdäkseni pidettävä pätevästi perustettuja pant-
tioikeuksia vaarantamattomana sitä, että saajamer-
kintä voi osoittaa paitsi sellaiseen tahoon joka ei 
ole enää vakuusvelkoja mutta myös sellaiseen saa-
jaan jolle tätä asemaa ei ole koskaan syntynytkään. 
Laajimmillaan tulkittuna siten jopa hallintarekis-
terityyppinen järjestely vaikuttaisi lain mukaan 
mahdolliselta ratkaisulta.

Jos panttikirjan saajaksi merkityn ja aidosti pant-
tioikeudella turvatun velkojan kesken vallitsee 
yhteisymmärrys rekisterimerkinnän tilasta, kirjaus 
voi jäädä osoittamaan aikaisempaa tilaa periaat-
teessa rajattomaksi ajaksi tai ainakin panttireali-
saation asti. Samankaltainen tilanne voi syntyä 
esimerkiksi saatavien siirron yhteydessä velkojalta 
toiselle. Tämän johdosta eri toimijat eivät voi jat-
kossakaan perustaa toimintaansa sen varaan, että 
rekisteristä ilmenevät saajatiedot heijastaisivat luo-
tettavaa tietoa siitä, kenen hyväksi jokin kiinteistö 
on annettu pantiksi.

Toinen asia on, että saajamerkintään liitetyistä 
oikeusvaikutuksista johtuu se, että panttioikeuden 
haltijan kannalta ei ole samantekevää kuka saajak-
si on merkitty.23 Maakaaren ja sen esitöiden valos-
sa on kuitenkin pidettävä selvänä, että oli saajaksi 
merkitty todellisuudessa itse vakuusvelkoja tai ei, 
vain hän on oikeutettu käyttämään tähän saajamer-
kintään liittyviä oikeuksia suhteessa kolmansiin, 
eli esimerkiksi muuttamaan saajaa koskevaa mer-
kintää tai ottamaan vastaan (jälki)panttioikeuksia 
koskevia ilmoituksia. 

3 Sähköisten panttikirjojen käyttäminen  
transaktiotoimeksiantotyössä

Closingin järjestäminen sähköisiä panttikirjoja 
käyttämällä

Closingiksi kutsutaan tavanomaisesti luovutustilai-
suutta, jossa aiottu sopimusperustainen järjestely 
kuten kauppa toteutetaan ennalta sovitulla tavalla 
osapuolten edustajien paikalla ollen. Sitä voi ajalli-
sesti edeltää erillinen allekirjoitustilaisuus (engl. 
signing), jossa esimerkiksi allekirjoittamalla kaup-
pakirja sovitaan kauppojen toteuttamisesta myöhem-
mällä hetkellä, kun kaupan toteutukselle sovitut ehdot 
ovat osapuolten välillä täyttyneet. Jos osana järjes-
telyä raha liikkuu osapuolelta toiselle, se liikkuu 
luovutustilaisuudessa, closingissa. Tavallisesti myy-
jän asia on järjestää myytävään kohteeseen kohdis-
tuvat panttikirjat paikalle luovutustilaisuuteen ja jos 
panttikirjat samalla luovutetaan rahoituksen vakuu-
deksi, velvollisuus kuuluu myös vakuudenantajalle.

Tyypillisesti molemmissa tapauksissa luovutus-
tilaisuuteen saapuu myyjän/velallisen rahoittajan 
edustaja, jolla on hallussaan relevantit kirjalliset 
panttikirjat sekä muut mahdolliset vakuusasiakirjat 
(esimerkiksi osakekirjat tai yrityskiinnitysvelka-
kirjat). Kun varat ovat sovitulla tavalla liikkuneet, 
väistyneen rahoittajan edustaja antaa hallustaan 
panttikirjat yleensä suoraan uuden rahoittajan edus-
tajan haltuun luovutustilaisuudessa solmitun pant-
tauksen perusteella. Suora siirto on mahdollinen, 
koska osapuolten kesken on sovittu siitä, että huo-
limatta luovutustilaisuudessa suoritettavien toimi-
en näennäisestä peräkkäisyydestä ja erillisyydestä 

23 Esimerkiksi ulosottomiehen panttioikeuksia koskeva selvitysvelvollisuus lähtökohtaisesti rajoittuu lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisteristä ilmeneviin tietoihin ja panttikirjan haltijan on pidettävä huolta mahdollisen jälkipantinsaajan eduista. Ana-
logisesti myös ulosottokaaren tulkinnassa haltija rinnastuu sähköisen panttikirjan saajaksi merkittyyn ja jälkipantin saajan 
asema rinnastunee myös muuhun ilmoituksenvaraisen panttioikeuden haltijan asemaan. (UK 5:39, Hallituksen esitys Edus-
kunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 13/2005, s. 145). Ulosottokaaren sanotuissa 
esitöissä tosin pidetään asianmukaisena ulosottomiehen selvittävän myös itse jälkipanttausta, jos hän on tullut siitä tietoi-
seksi. Jos kuitenkin panttioikeudenhaltija jää – syystä tai toisesta – asianosaiskeskusteluun kutsuttavien tunnettujen velkoji-
en ulkopuolelle, on mahdollista, että hänen pantilla turvattu saatavansa jää valvomattomana huomioitta ulosmittausmyyn-
nissä ellei panttikirjan saajaksi merkitty huolehdi hänen saatavansa valvonnasta (UK 49 §).
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(lainan nosto edellyttää omistusoikeuden siirtoa, 
omistusoikeuden siirto edellyttää kauppahinnan 
maksua, kauppahinnan maksu edellyttää luoton 
nostoa jne.) kaikki tehtävät oikeustoimet tapahtuvat 
yhtä aikaa ja aiotut toimet tapahtuvat vain, jos kaik-
ki yksittäiset toimet voivat toteutua. Siten itse pant-
tikirjojen luovutustoimi on tavanomaisesti hyvin 
yksinkertainen ”pöydän yli” siirto. 

Teknisestä roolistaan johtuen väistyvän rahoit-
tajan edustaja on usein ilman itsenäistä päätöksen-
tekovaltaa oleva, tilaisuuden ulkopuolelta lähetet-
tävien viestien kautta toimintaohjeensa saava avus-
taja, ”panttivanki”. Saman tien tapahtuva siirto on 
(uudelle) rahoittajalle edullinen koska julkivarmis-
tus, panttikirjan saanti, tapahtuu välittömästi luot-
tovarojen antamisen yhteydessä. Väistyvä pantin-
haltija voi tavanomaisesti luottaa siihen, että pant-
tikirjojen luovutuksen jälkeen kaikki häneltä vaa-
dittavat toimet ovat tulleet suoritetuiksi eikä velal-
lisenkaan tarvitse suorittaa tähän panttaukseen 
liittyen lainkaan enää julkivalmistustoimia.

Siirtyminen sähköisen panttikirjan käyttöön 
muuttaa väistämättä tätä vakiintunutta asetelmaa, 
koska vakuuskohdetta ei edusta enää siirtokelpoinen 
asiakirja, joka tilaisuudessa voitaisiin siirtää osa-
puolelta toiselle. Hyödyntämällä sähköistä asioin-
tijärjestelmää samantapainen siirto reaaliaikaisin 

oikeusvaikutuksin olisi mahdollista toteuttaa maa-
kaaren 17.2:n 2. mom. luovutussäännön johdosta. 
Asiointijärjestelmän käytön edellytyksenä kuiten-
kin on, että ainakin siirtävällä osapuolella olisi val-
mius kaupantekohetkellä käyttää sitä.24 Lisäksi jos 
siirto tehtäisiin kaupantekopaikan ulkopuolelta, 
siirronsaajan tulisi lisäksi pystyä jotenkin verifioi-
maan peruuttamattomasti tehty hakemus.25 Vielä 
toistaiseksi sähköisten tunnistamisjärjestelmien 
kansallinen sidonnaisuus ja tunnistamisen vahva 
henkilösidonnaisuus kuitenkin rajoittaa merkittä-
västi järjestelmän hyödyntämistä.26

Ensivaiheessa siis myös sähköisiä panttikirjoja 
koskevat siirrot toteutettaneen paperisten hakemus-
ten kautta Maanmittauslaitokselle. Luontevaa olisi-
kin, että fyysisten panttikirjojen sijasta väistyvän 
rahoittajan edustaja tuo tilaisuuteen valmiiksi alle-
kirjoitetun siirtohakemuksen ja luovuttaa panttikir-
jojen sijasta tämän asioiden edettyä oikeaan vai-
heeseen. Toinen vaihtoehto on antaa siirronsaajal-
le valtakirja, jolla siirronsaajan neuvonantajat voi-
vat tehdä siirtohakemuksen siirtäjän nimissä. Kum-
massakin tapauksessa siirronsaajan asiaksi tulisi 
jättää hakemuksen varsinainen tekninen vireillepa-
no Maanmittauslaitokseen koska siirronsaajan int-
ressi siirron kirjaamiseen on luonnollisesti kaikkein 
suurin. 27

24 Sähköisenä asiointipalveluna toimii Kiinteistökaupan verkkopalvelu osoitteessa www.kiinteistoasiat.fi. Yrityskäyttä-
jän on tunnistauduttava Kiinteistökaupan verkkopalveluun vahvalla sähköisellä tunnistusmenetelmällä, mikä käytännössä 
tarkoittaa henkilökohtaisia (suomalaisia) verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sähköistä henkilökorttia. Henkilö-
kohtaisen tunnistamisen perusteella verkkopalvelu tarkistaa nimenkirjoitusoikeudet automaattisesti kaupparekisteristä. 
Nimenkirjoitusoikeuden puuttuessa toimiminen yrityksen nimissä ei ole mahdollista. Asiointijärjestelmä pitää sisällään 
mahdollisuuden valtuuttaa henkilö tai organisaatio toimimaan puolestaan, mutta kaupantekomekanismista johtuen (kaikki 
toimet yhdellä kertaa) etukäteen rekisteröidyt valtuutukset eivät ole ongelmattomia valtuuttajalle.

25 Tavallisesti ”panttivanki” esimerkiksi asianajotoimiston palveluksessa olevana ei kuulu organisatorisesti lainkaan siir-
tävän väistyvän vakuudensaajan henkilökuntaan. Silloinkin, kun väistyvän vakuudensaajan oma edustaja osallistuu tilaisuu-
teen, hänellä harvoin on ainakaan yksin oikeutta kirjoittaa tämän toiminimeä. 

26 Varsinkin tilanteessa, jossa mukana on ei-suomalaisia toimijoita tai jos toimijan puolesta toimii jokin muu taho kuin 
sen kaupparekisteriin merkitty nimenkirjoittaja, järjestelmän käyttäminen ei toistaiseksi ainakaan kohtuullisin kustannuksin 
ole mahdollista. Käytännössä jälkimmäinen tilanne syntyy hyvin usein siitä, että kaupantekotilanteessa (ostetun) yhtiön 
koko johto on voinut vaihtua uusiin henkilöihin, joita ei luonnollisesti ole voitu saatu vielä rekisteröityä kaupparekisteriin 
ja/tai siitä, että kaupantekotilaisuuden yhteydessä pidetyssä hallituksen kokouksessa toimija on uskonut kaikki kaupasta 
johtuvat tehtävät kuten kaupparekisteri-ilmoitukset yms. rekisteriasiat asiamiehensä tai rahoittajan asiamiehen tehtäväksi. 
Yritysjärjestelyjen yhteydessä asianajajien asiakkaat maksavat heille järjestelyn toteuttamisesta ja haluavat tavanomaisesti 
ulkoistaa siihen liittyvät käytännön toimet kattavasti.

27 Tilanteesta riippuen siirtohakemus voi olla mahdollista laittaa sähköpostitse vireille jo closing-tilaisuuden yhteydessä 
toimittamalla hakemus ja muut asiakirjat liitetiedostoina. Sähköpostin saapumisesta Maanmittauslaitos antaa sähköpostin 
lähettäjälle saapumiskuittauksen.
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Siirronsaaja sinällään saa turvaa maakaaren 16:4 
(16:8 a) säännöksestä, jonka mukaan hakemukses-
sa mainittua panttikirjan saajaa ei ilman tämän 
myöhempää suostumusta voi muuttaa ja hakemuk-
sen asiamieheksikin voidaan lisävarmistustoimena 
merkitä siirronsaajan asianajaja. Maanmittauslaitos 
lähettää asiassa tehdyn ratkaisun sekä mahdolliset 
tiedustelut tai täydennyspyynnöt suoraan asiamie-
heksi merkitylle.  

Maakaaren 17.2:n 2. mom. nojalla panttikirjan 
luovutushetki määräytyy kuitenkin vasta siitä, kun 
hakemus tulee vireille Maanmittauslaitokseen. 
Onnistuuko se saman päivän aikana vai ei, riippuu 
olosuhteista. Lisäksi kirjaamisviranomaisen tulee 
lopulta hyväksyä siirtohakemus ja kirjata siirron-
saaja uudeksi panttikirjan saajaksi. Maanmittaus-
laitoksen kotisivuilta löytyvän tiedon valossa kiin-
nitysasiat käsitellään 20 päivän kuluessa.28 

Vireille tuloon sidotuista oikeusvaikutuksista 
johtuen käsittelyaika itsessään harvemmin on siir-
ronsaajalle konkreettinen ongelma, kunhan kirjaus-
ratkaisu hänen edukseen lopulta syntyy.29 Hanka-
luuksia voi puolestaan seurata siitä, jos siirtohake-
mus jostain syystä kaipaisi täydentämistä tai se 
olisi kirjaamisviranomaisen mielestä jotenkin puut-
teellisesti laadittu.30

Asemansa paremmin turvatakseen uuden rahoit-
tajan onkin perusteltua antaa closingissa väliajak-
si maakaaren 17.2:n 3. momentissa tarkoitettu pant-
tausilmoitus sille, joka on lainhuuto- ja kiinnitys-
rekisteriin merkitty sähköisen panttikirjan saajaksi. 
Lainkohdan mukaan uusi rahoittaja saa panttioike-
uden kiinteistöön, kun sähköisen panttikirjan saa-
jaksi merkitty on saanut panttauksesta tiedon kiin-

teistön omistajalta taikka kun uusi rahoittaja on 
esittänyt hänelle omistajan kirjallisen todistuksen 
panttauksesta. Kun kiinteistön omistaja on pant-
taajan ominaisuudessa kaupanpäätöstilaisuudessa 
läsnä, on luontevaa, että tämä antaa tiedon pantik-
si panosta väistyvälle rahoittajalle.

Vaikka panttaustiedonanto onkin periaatteessa 
täysin vapaamuotoinen, huolellinen pantinsaaja 
noudattanee analogisesti Korkeimman oikeuden 
ratkaisun 2005:131 kohdan 47 ilmentämiä pantta-
usilmoituksen vähimmäisvaatimuksia. Siten pant-
tikirjan saajaksi merkitylle on käytävä ilmi nimen-
omainen panttausluonne, mitä panttikirjaa tai pant-
tikirjoja ilmoitus koskee ja kuka on pantin saaja. 
Koska ilmoituksen ajankohdan tulisi myös olla 
todennettavissa, kirjallinen ilmoitus vastaanotto-
kuittaustiloineen lienee tarkoituksenmukaisin työ-
väline, mutta ilmoituksen tietosisältö voi välittyä 
saajaksi merkitylle muutenkin, esimerkiksi suulli-
sesti. Erityistä velvollisuutta väistyvällä rahoitta-
jalla ei ole tavallisesti vastaanottokuittausta palaut-
taa eikä sen antamatta jättämisellä ole toisaalta 
oikeusvaikutusta uuden rahoittajan asemaan. Riit-
tävänä on pidettävä sitä, että pantinsaaja voi osoit-
taa toimittaneensa ilmoituksen sähköisen panttikir-
jan saajaksi merkitylle.

Kirjallisten panttikirjojen käyttäminen 
vakuutena

Maakaaren 21:2 voimaantulosäännöstä edellä käsi-
tellyn muutoksen yhteydessä muutettiin niin, että 
olemassa olevia kirjallisia panttikirjoja voi yhä 
käyttää panttioikeuden perustamiseen siirtymäkau-

28 http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/palvelut/kayta-kiinteistoa-lainan-vakuutena. Viittauspäivä 10.5.2017.
29 Eri asia on, että kesken oleva vakuuden julkivarmistus voi haitata luoton myyntiä eteenpäin tai luoton käyttämistä osa-

na kiinnitysluottopankkitoimintaa – joko Suomessa tai ulkomailla.
30 Kun väistyvä rahoittaja on saanut rahansa, hänen kiinnostuksensa asiaintilaan tavallisesti huomattavasti laskee hanka-

loittaen erilaisten täydennysten tai selvitysten saamista. Kotimaisten toimijoiden osalta esimerkiksi siirtohakemuksen teki-
jöiden nimenkirjoitusoikeus voidaan tarvittaessa valtakirjaketjun kautta perustaa kaupparekisterin tietoihin, mutta ulkomaa-
laisten toimijoiden osalta ollaan käytännössä eri tilanteessa. Voi olla, että heidän kotivaltiossaan ei ole tietosisällöltään suo-
malaista kaupparekisteriä vastaavaa virallista nimenkirjoittajat sisältävää rekisteriotetta lainkaan saatavilla. Oikeus edustaa 
entiteettiä saattaa perustua sisäisen ohjesäännön mukaiseen asemaan, jota voi ilmentää esimerkiksi tehtävänimike tai lista 
virallisista nimenkirjoittajista. Listan tietosisältö voi vaihdella lyhyestä ja selkeästä huomattavan seikkaperäiseen ja laajaan 
esitykseen. 
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den ajan, jonka viimeinen päivä on 31.12.2019. 
Säännöksen mukaan ”Panttioikeuteen, joka perus-
tetaan ennen 1 päivää tammikuuta 2020 luovutta-
malla tämän lain voimaan tullessa voimassa ollei-
den säännösten nojalla annettu kirjallinen pantti-
kirja velkojalle saamisen vakuudeksi, sovelletaan 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.”

Siirtymäkauden jälkeen vanhaa kirjallista pant-
tikirjaa ei enää voida käyttää panttioikeuden perus-
tamiseen ennen kuin panttikirja muunnetaan säh-
köiseksi.31 Muutoksen esitöiden mukaan panttioi-
keuden perustamisella ennen 1.1.2020 tarkoitetaan, 
että kaikki panttioikeuden syntymisen edellytykset 
ovat maakaaren 17:2:n mukaisesti täyttyneet, eli 
esimerkiksi yleispanttauksen piiriin kuuluvan saa-
misen pitää olla syntynyt ennen sanottua päivää. 
Vuoden 2019 loppuun mennessä perustetut pantti-
oikeudet pysyisivät voimassa, kunnes ne tavalliseen 
tapaan lakkaavat esimerkiksi velan maksun johdos-
ta.32

Maakaaren 17:2 edellyttää panttioikeuden syn-
tymiseksi kiinteistöön sitä, että kiinnitystä koskeva 
panttikirja on luovutettu velkojalle saamisen vakuu-
deksi. Myös edellä käsitelty ilmoituksenvaraisen 
panttioikeuden synty on mahdollinen, jos pantti-
kirja on kolmannella henkilöllä. Siirtymäsäännös 
on tässä suhteessa ongelmaton; pätevän panttioi-
keuden syntymiseksi sen julkivarmistustoimen on 
oltava tapahtunut ennen siirtymäajan loppua.

Edellistä vaikeampi on sen sijaan lähemmin 
sisällöltään määrittää esitöiden sisältöä siitä, että 
panttioikeuden perustamiseksi myös saatavan on 
oltava syntynyt ennen siirtymäajan loppua.

Oikeuskirjallisuudessa on tavattu lähteä siitä, 
että lähtökohtaisesti saamisoikeus syntyy, kun sen 
oikeusperuste syntyy, ei silloin kun maksuvelvol-
lisuus realisoituu tai saamisen lopullinen määrä 

selviää. Sitoumuksen tai muun oikeusperusteen 
olemassaolo ei kuitenkaan yksin vielä riitä, vaan 
velkojalla on oltava syntynyt myös oikeus vaatia 
suoritusta sitoumuksen antajalta. Siihen asti kun 
velkoja ei ole antanut lainasummaa velalliselle, 
hänellä ei ole tähän kohdistuvaa saamisoikeutta-
kaan. Silloin kun saamisoikeuden synty ei edelly-
tä velkojan omaa suoritusta, esimerkiksi ehdollisen 
saamisen syntymisen osalta, edellytyksenä on, että 
velkoja ei itse voi vaikuttaa saamisen syntymiseen 
tai sen suuruuteen.33

Edellä mainitut, tiivistetyt ja osin yksinkertais-
tetut syntyedellytykset voivat aiheuttaa hankalia 
tulkintatilanteita sen suhteen, mitä käsitteenä kul-
loisenkin ”saatavan” piiriin kuuluu ja mistä hetkes-
tä lukien. Siirtymäsäännöksen määräajan jälkeen 
erääntyvät korot ja kulut ovat ennen määräajan 
päättymistä annetun luoton liitännäiskustannuksi-
na pantin piirissä, kunhan panttaussitoumuksessa 
näiden oli alun perinkin sovittu olleen pantilla katet-
tu. Velkasuhteen ehtoihin tehtävät muutokset, eri-
tyisesti velkamäärän kasvattaminen alkuperäistä 
suuremmaksi tai tililuottovelan käyttöalaa koske-
vien ehtojen muutokset voivat herättää perustellun 
kysymyksen, onko kysymyksessä itse asiassa uusi 
velkasuhde ja jos on, miltä osin. Oikeuskirjallisuu-
dessa tunnetaan lisäksi vaihtelevia tulkintoja saa-
misen synnystä shekkitiliä tai muuta tililuottoa 
käytettäessä.34 

Kirjoitetussa laissa ei anneta yksiselitteistä ja 
selkeää vastausta, joten käytännön työssä turhien 
tulkintaongelmien välttämiseksi kirjallisten pant-
tikirjojen vaihtaminen sähköisiksi tarjonnee eri 
intressiryhmien etujen turvaamiseksi usein suorem-
man tien kuin kasuistinen tarkastelu. Maakaaren 
18:7a:n mukaan Maanmittauslaitos kirjaamisviran-
omaisena muuttaa kirjallisen panttikirjan sähköi-
seen muotoon yksin panttikirjan haltijan hakemuk-

31 HE 8/2016 s. 7.
32 HE 8/2016 s. 11.
33 Marjut Jokela – Leena Kartio – Ilmari Ojanen: Maakaari, 2010 s. 491. Hallituksen esitys Eduskunnalle takausta ja 

vierasvelkapanttausta koskevaksi lainsäädännöksi 189/1998 s. 36. Jarmo Tuomisto: Takaisinsaanti, 2012 s. 416–417, 420.
34 Näistä tarkemmin, ks. Jokela – Kartio – Ojanen: Maakaari, 2010 s. 491.
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sesta. Viran puolesta Maanmittauslaitos suorittaa 
muunnon, jos kiinnitystä koskeva muutosasia tulee 
muuten vireille. Muuntamisen jälkeen panttikirja 
sähköisenä täyttää maakaaren17:2 vaatimukset 
panttioikeuden syntymiseksi vaadittavalta instru-
mentilta. 

Tepora – Kaisto – Hakkola ovat nähneet lyhyen 
siirtymäajan mahdollisesti johtavan yksittäistapa-
uksissa oikeudenmenetyksiin, jos uudesta säänte-
lystä tietämättömät toimijat yrittävät perustaa pant-
tioikeuksia kirjallisella panttikirjalla vielä siirty-
mäajan jälkeenkin.35 Siirtymäajan jälkeistä tilan-
netta on nähdäkseni arvioitava jossain määrin eri 
tavalla riippuen siitä, milloin panttaussitoumus ja 
julkivarmistus ovat tapahtuneet suhteessa siirtymä-
kauden loppumiseen.

Jos panttaus on tapahtunut esimerkiksi yleis-
panttauksena niin, että osa sen piiriin kuuluvista 
saatavista on syntynyt ennen ja osa jälkeen siirty-
mäkauden päättymisen, eikä panttikirjan muotoa 
ole vaihdettu sähköiseen muotoon ennen siirtymä-
kauden loppua, on nähdäkseni pidettävä selvänä, 
että sähköiseksi muuntaminen saattaa panttikirjan 
päteväksi vakuusinstrumentiksi myös 31.12.2019 
jälkeen syntyvien saatavien osalta koska panttikir-
jan muodonvaihdos on yksin velkojan vallassa.36 
Näissä tapauksissa kiinteistön omistajan myötävai-
kutusta saati uutta panttaussitoumusta ei tarvita: 
kysymyksessä ei ole uusi panttaus, jonka voisi suo-
rittaa vain kiinteistön omistaja. Jos panttikirjan 
tunnistetiedot rekisterissä muuntamisen johdosta 

poikkeuksellisesti muuttuisivat eroamaan pantta-
ussitoumuksen mukaisista tunnistetiedoista, riittä-
vänä on pidettävä sitä, että tarvittaessa panttivel-
koja voi myöhemmin osoittaa sähköistä panttikirjaa 
koskevien merkintöjen tulleen muunnoksen joh-
dosta seuraantona hänelle luovutettujen kirjallisten 
panttikirjojen sijaan.

Sellaisten panttaussitoumusten osalta, jotka on 
laadittu vasta siirtymäajan päättymisen jälkeen, 
tilanne on mutkikkaampi. Kun kirjallista panttikir-
jaa ei ole voinut lainkaan käyttää tehokkaan pant-
tioikeuden perustamiseen, kolmansia sitovaa pant-
tioikeutta kiinteistöön ei voine lainkaan syntyä 
ennen kuin panttikirja on muunnettu sähköiseen 
muotoon. Jos kirjallisen panttikirjan panttausta vas-
taan on velkoja jo luovuttanut varat, Takaisinsaan-
tilain 14 § näkökulmasta muuntamista voitaneen 
vain poikkeuksellisesti pitää ilman aiheetonta vii-
vytystä tapahtuneena. Tämä taas altistaisi virheel-
lisessä tiedossa toimineen velkojan vakuuden 
perääntymisen riskille. Säännöksessä tarkoitettua 
aiheetonta viivästystä vakuusoikeuden syntymisen 
vaatimien toimien suorittamisen osalta ei kuiten-
kaan nähdäkseni välttämättä tapahdu, jos velkoja 
vastaanotettuaan panttikirjat luotonannon yhtey-
dessä ryhtyy viipymättä näiden muuntamiseen säh-
köiseen muotoon. Arvioinnissa tilanne tulisi rin-
nastaa lähinnä siihen, missä ajassa pantiksi panos-
ta velkojan olisi tullut hakea uutta kiinnitystä, jos 
pantin kohteeseen ei olisi kohdistunut valmiiksi 
kiinnitystä.

35 Tepora - Kaisto – Hakkola s. 168.
36 Tätä näkemystä tukee myös se, että lainsäätäjä sääti muutoksella (418/2016) maakaareen ns. massamuuntoa koskevan 

erityissäännöksen (18:7 a 2.mom), jonka mukaan eräät säännöksessä tarkoitetut luottolaitokset voivat suorittaa muuntami-
sen toimittamalla Maanmittauslaitokselle vain tiedot muunnettavista kiinnityksistä ilman alkuperäistä panttikirjaa, jonka 
tuhoamisesta massamuuntaja itse jää vastuuseen. Jos lainsäätäjän tarkoitus olisi ollut, että muuntaminen ei palauttaisi pant-
tikirjalle vakuusinstrumentin statusta, muutossäännöksen esitöissä esityksen vaikutuksina olisi tullut arvioida esimerkiksi 
pankkien yleisesti yritysrahoituksessa käyttämien yleispanttausten asemaa siltä kannalta, että näitä määräpäivän jälkeen ei 
voi käyttää enää vakuusoikeuksien luomiseen. Näin ei menetelty vaan yleispanttauksista mainitaan ainoastaan kirjallisten 
panttikirjojen käyttöä koskevassa siirtymäsäännöksessä. Eri asia on, että siirtymäkauden jälkeen syntyneet panttioikeudet 
saattavat silti olla lain takaisinsaannista konkurssipesään (758/1991 (”Takaisinsaantilaki”) 14 § mukaisesti peräytettävissä 
julkivarmistuksen viivästymisen vuoksi oman määräaikansa. Oma tulkinnallinen epävarmuus voi syntyä sen suhteen, mikä 
lopulta katsotaan ratkaisevaksi tekijäksi panttioikeuden syntymisen kannalta – saamisen syntyhetki vai se hetki, jolloin kir-
jallisen panttikirjan muodon muuttamista koskeva hakemus tuli vireille?
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Jälkipantin saajan oikeudesta saada panttikirja 
muunnetuksi

Jälkipantinsaajan asema eroaa panttikirjaa hallussa 
pitävän asemasta siinä, että hänen vallassaan ei ole 
suoraa keinoa saada muunnetuksi panttikirjaa säh-
köiseen muotoon. Oma kysymyksensä on, onko 
ensipantin saajalla velvollisuutta suorittaa muun-
tamista jälkipantinsaajan intressissä esimerkiksi 
tilanteessa, jossa ensipantin saajalla turvattuna vel-
kana on sinällään muuttumattomaksi arvioitu vel-
kasuhde perustuen vaikka tehdaskiinteistön ostoon 
otettuun velkaan ja jälkipantinhaltija taasen on 
ostaneen yhtiön käyttöpääoman rahoittaja, jonka 
ajasta aikaan muuttuvia eri sitoumuksiin perustuvia 
saatavia jälkipantin on ollut tarkoitus turvata.

Sekä oikeuskäytännössä että oikeuskirjallisuu-
dessa on kehittynyt kirjoitetun lain puuttuessa tai 
täydennykseksi yhdeksi ohjaavaksi oikeusperiaat-
teeksi pantinhaltijan huolellisuus- eli lojaliteetti-
periaate pantin omistajaa ja/tai panttiesineeseen 
muuten oikeuden omaavaa kohtaan erityisesti sil-
mällä pitäen tilannetta, jossa ensipantinsaaja ryhtyy 
panttirealisaatioon. Pantinhaltijan lojaliteettiperi-
aate saa sisältönsä yleisestä sopimusoikeudellises-
ta lojaliteettiperiaatteesta ja kauppakaaren (3/1734) 
10:3 ja 10:4:ssä asetetuista velvoitteista pantinhal-
tijalle kohdella panttiesinettä huolellisesti. Nyt tar-
kasteltavassa tilanteessa kauppakaaressa tarkoitet-
tu hoitovelvollisuus ei sovellu, joten asiaa on lähes-
tyttävä osapuolten välisen sopimuksen puuttuessa 
yleisen lojaliteettiperiaatteen sisällön kautta.

Panttisopimussuhteessa lojaliteettiperiaatteen 
ydinsisältö on, että kaikissa panttiesineeseen liit-
tyvissä toimissa on kummankin panttisuhteen osa-
puolen kohtuuden mukaan omaa oikeuttaan toteut-
taessaan pidettävä silmällä myös vastapuolen oikeu-
tettuja intressejä ja valvoa niitä ilman, että omat 
oikeudet kohtuuttomasti vaarantuvat. Lojaliteetti-
periaatteesta johtuu, että osapuolen on pidättäydyt-
tävä sellaisesta toiminnasta, joka vahingoittaa vas-

tapuolen pantti-intressiä suhteettomasti verrattuna 
oman intressin suojelemiseen. Toisinaan osapuolen 
on toimittava aktiivisestikin vastapuolen intressin 
suojelemiseksi, jos tarvittava aktiivisuus ei rasituk-
seltaan tai muuten suhteutettuna vastapuolen int-
ressin arvoon kohtuuttomasti ylitä sitä, mitä voidaan 
olosuhteisiin nähden pitää asianmukaisena. Loja-
liteettivelvollisuuden tarkempi sisältö, kuten myös 
sen noudattamatta jättämisen oikeusvaikutukset, 
arvioidaan tapauskohtaisesti.37

Vaikka tapauskohtaisesta arvioinnista johtuen 
kategorista vastausta onkin mahdotonta antaa, kat-
son, että ensipantinsaajalla ei voine olla velvolli-
suutta ainakaan oma-aloitteisesti ryhtyä muunta-
maan panttikirjaa sähköiseksi jälkipantin saajan 
oletetussa intressissä. Lain muutosten voidaan olet-
taa tulevan yhtäläisesti sekä ensipantinhaltijan että 
jälkipantinhaltijan tiedoksi, eikä ensipantinhaltijan 
voida olettaa tässä mielessä huolehtivan jälkipantin 
saajan tulevien panttioikeuksien kohtalosta, vaikka 
tämä olisi tietoinenkin jälkipantinsaajan hyväksi 
olevasta yleispanttauksesta. Sen sijaan lojaliteetti-
periaatteen nojalla voidaan hyvin ajatella ensipan-
tinhaltijalla olevan velvollisuus muuntaa panttikir-
ja jälkipantinhaltijan suorasta pyynnöstä. Jos jäl-
kipantinsaaja korvaa panttikirjan haltijalle tälle 
muuntamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannuk-
set, ei ensipantinsaajalla ole ainakaan tavallisesti 
asiallista syytä kieltäytyä muunnon suorittamises-
ta.

Sähköinen panttikirja ja lukuisat 
vakuudenhaltijat 

Eduskunnalle on vastikään annettu hallituksen esi-
tys koskien joukkolainanhaltijoiden edustajaa kos-
kevan lain säätämistä (”EdustusL”). EdustusL:n 
tarkoituksena on antaa kirjoitetun lain tasolla oikeus 
erikseen nimetylle edustajalle säilyttää joukkolai-
nalle annettuja vakuuksia ja oikeudellisesti määrä-
tä niistä joukkolainanhaltijoiden yhteiseen lukuun. 

37 Lojaliteettiperiaatteesta lähemmin, mm. Erkki Havansi: Esinevakuusoikeudet, Jyväskylä 1992 s. 308–309 ja 405–406 
ja Tepora – Kaisto – Hakkola, s. 77–61.
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Ehdotuksen tarkoittamia joukkolainoja ovat yksin-
kertaistaen ilmaistuna erityyppiset joukkovelkakir-
jalainan luonteiset saamisoikeudet, jotka voivat olla 
eri velkojien hallussa. Nämä velkojat ovat joukko-
lainan haltijoita, jotka tarkoituksenmukaisuussyis-
tä sopimuksin ulkoistavat etujensa valvomisen eril-
liselle edustajalle. Lisäksi laki on tarkoitettu sovel-
tuvaksi myös sellaisiin muihin tilanteisiin, joissa 
useampi kuin yksi rahoittaja antaa rahalainaa velal-
liselle ja sopii rahoitusjärjestelyyn liittyvän vakuu-
den säilyttämisestä, rahaksi muuttamisesta ja muus-
ta vakuuteen kohdistuvasta oikeudellisesta määrää-
misestä velkojien yhteiseen lukuun. Järjestelyä 
kutsutaan ehdotuksessa vakuudelliseksi kollektii-
viseksi rahoitusjärjestelyksi ja vakuuden hallussa-
pitäjää vakuusagentiksi.38

EdustusL on ehdotettu sisältävän olettamasään-
nökset edustajan velvollisuuksista ja oikeuksista, 
joista voidaan osin poiketa toisin sopimalla. Samoin 
vakuusagentin asemaa koskeva säännös on tarkoi-
tettu tahdonvaltaiseksi. Lakiehdotuksen 12 §:n 
mukaan silloin kun joukkolainalle on annettu 
vakuus, edustajalla on oikeus käyttää joukkolai-
nanhaltijoiden yhteiseen lukuun kaikkia vakuuden-
haltijalle kuuluvia oikeuksia, jollei edustussopi-
muksessa toisin ole sovittu. Samoin ehdotetun 14 
§:n mukaan, jos vakuus on annettu vakuusagentil-
le säilytettäväksi ja käytettäväksi vakuudellisen 
kollektiivisen rahoitusjärjestelyn velkojien yhtei-
seen lukuun, vakuusagentilla on oikeus käyttää 
kaikkia vakuudenhaltijalle kuuluvia oikeuksia, 
jollei toisin ole sovittu. 

Ehdotetun EdustusL:n mukaisella edustajalla ja 
vakuusagentilla olisi näin lähtökohtaisesti eri osa-
puoliin nähden sitova kelpoisuus käyttää kaikkia 
normaalisti vakuusvelkojalle kuuluvia oikeuksia ja 
toimia näiden lukuun vakuudenhaltijana. Ehdotuk-
sen mukaan edustajan tai vakuusagentin toiminta 

vakuudenhaltijana sitoisi lakisääteisesti kolmansia 
tahoja edellyttäen, että vakuus on pätevästi perus-
tettu ja julkivarmistettu esineoikeudellisesti tehok-
kaalla tavalla. Yksittäisellä joukkolainanhaltijalla 
tai velkojalla ei olisi samanaikaisesti edustajan tai 
vakuusagentin kanssa rinnakkaista vakuudenhalti-
jalle kuuluvaa oikeutta käyttää vakuuksia eikä 
myöskään oikeutta irtisanoa tai peruuttaa edustus-
suhdetta.39

Ehdotuksen mukaan edustajan tai vakuusagen-
tin sisältävällä edustuskonstruktioilla ei ole vaiku-
tusta niihin esineoikeudellisiin sääntöihin, joiden 
mukaisesti vakuusoikeuden sivullissitovuus mää-
räytyy. EdustusL tarkoitus on vahvistaa kirjoitetun 
lain tasolla se, että julkivarmistustoimenpiteet voi-
daan pätevästi suorittaa joukkolainanhaltijoiden tai 
kollektiivisen rahoitusjärjestelyn velkojien puoles-
ta ja lukuun edustajan tai vakuusagentin hyväksi. 
Ehdotuksessa esitetään tästä nimenomaisena esi-
merkkinä, että kiinnitystä osoittava panttikirja tulee 
luovuttaa edustajan hallintaan. Panttikirjan hallin-
ta voi tapahtua joko edustajan omissa nimissä tai 
joukkolainanhaltijoiden nimissä, kunhan se tapah-
tuu joukkolainanhaltijoiden lukuun. Muutokset 
velkojien henkilöllisyydessä eivät anna aihetta 
uusien julkivarmistustoimien tekemiseen koska 
edustaja tai vakuusagentti toimii aina kulloisenkin 
velkojakollektiivin lukuun. 40  

Sähköisen panttikirjan osalta ehdotus 
EdustusL:ksi esittää, että lainhuuto- ja kiinnitysre-
kisteriin tulisi voida merkitä, että ”edustaja hallin-
noi panttia joukkolainanhaltijoiden lukuun”.41 Kun 
toisaalta taas erikseen esityksen perusteluissa tode-
taan, että ei ole välttämätöntä, että rekisteriin vakuu-
denhaltijaksi merkityn edustajan tai vakuusagentin 
oikeusasema edustajana kävisi ilmi julkisista rekis-
teritiedoista, herää käytännön toimien kannalta 
perusteltu kysymys siitä, miksi ja milloin 

38 Hallituksen esitys eduskunnalle joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
HE 48/2017 s. 71–73, Lakiehdotus joukkolainanhaltijoiden edustajasta 1–2 §. Vakuusagentti sinällään on jo vanhastaan 
markkinoilla vakiintunut konstruktio jonka erityispiirteitä ei ole lainsäädännössä huomioitu (ks. alaviite 19).

39 HE 48/2017 s. 98, 101. Lakiehdotus joukkolainanhaltijoiden edustajasta 9, 12 ja 14 §. 
40 HE 48/2017 s. 89, 97–98, 101.
41 HE 48/2017 s. 89. 
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EdustusL:n tultua säädetyksi ehdotetun sisältöise-
nä edustajan tai vakuusagentin hallussapitoasema 
tulisi sähköisen panttikirjan osalta pyytää lainhuu-
to- ja kiinnitysrekisteriin merkittäväksi? 

Ehdotetussa EdustusL:ssa esitetään, että jouk-
kolainalle annettujen vakuuksien säilyttäminen ja 
käsittely tulee toteuttaa aina edustajan varoista eril-
lään joukkolainanhaltijoiden yhteiseen lukuun.42 
Säännös on tarkoitettu pakottavaksi. Ehdotus ei 
sisällä vastaavaa erillään pitämisen vaatimusta 
vakuudellisen kollektiivisen rahoitusjärjestelyn 
osalta.  

Maakaaren 17:5:n mukaan panttikirjaa ei saa 
ulosmitata eikä velkoja voi luovuttaa panttikirjaa 
irrallaan sillä turvatusta saatavasta. Kun panttikir-
jalla ei ole itsenäistä varallisuusarvoa, panttikirjan 
(muodossa tai toisessa) säilyttäminen tapahtuu aina 
tavallaan automaattisesti erillään sen haltijan varal-
lisuudesta jos tällä ei ole osuutta pantilla turvattuun 
saamisoikeuteen. Hallussapitäjä voi tarvittaessa 
esimerkiksi vakuusdokumentaatiolla osoittaa hal-
lintansa luonteen. 43

Aikaisemmin kirjoituksessa on esitetty, että säh-
köisen panttikirjan saajakirjaus ja panttioikeuden 
olemassaolo eivät edellytä keskinäistä vastaavuut-
ta siinä merkityksessä, että velkojalla voi hyvinkin 
olla pätevä panttioikeus kiinteistöön, vaikka säh-
köisen panttikirjan saajaksi olisi merkitty kokonaan 
joku muu. Kirjallisen panttikirjan osalta taasen 
panttivelkojan oikeusasema osaltaan perustuu itse 
fyysisen panttikirjan suoraan tai epäsuoraan hal-
lintaan eikä haltijamerkinnällä ole oikeudellista 
merkitystä panttioikeuden olemassaolon kannalta. 
Kun ehdotetulla EdustusL:lla ei ole tarkoitus muut-
taa esineoikeudellisia sääntöjä, nähdäkseni lain 
mahdollisen voimaantulon jälkeenkään saajakirja-

uksen täsmennyksellä tai sen puuttumisella ei oli-
si oikeudellista merkitystä pantinsaajien oikeus-
asemaan tai toisaalta edustajan tai vakuusagentin 
oikeuksien käyttämiselle. Näin hallintaroolia tar-
koittavan kirjauksen merkitys jäisi lähinnä infor-
matiiviseksi, millä on silläkin oma tehtävänsä.44

Huolimatta maakaaren 17:5 sanamuodosta, 
pitääkseen hallussaan kiinteistövakuuksia, ehdote-
tun EdustusL:n mukaiselta edustajalta tai 
vakuusagentilta ei voitane miltään osin edellyttää, 
että tällä itsellään olisi pantin piiriin kuuluva saa-
tava velalliselta. Edustajalla tai vakuusagentilla 
voisi luonnollisesti tämänlainen saatava olla tai 
sellainen voisi sille myöhemmin syntyä, mutta rat-
kaisevana tekijänä olisi nähdäkseni pidettävä sitä, 
että niillä velkojilla joiden lukuun edustaja tai 
vakuusagentti toimii, on pantin piiriin kuuluva saa-
misoikeus. Lakisääteisen tai vallitsevaan käytäntöön 
perustuvan edustajakonstruktion käyttäminen ei 
mielekkäästi jäsenny maakaaren 17:5:ssä tarkoite-
tuksi luovutukseksi. Velkoja ei luovuta panttikirjaa 
lainkohdassa tarkoitetulla tavalla pois itseltään irro-
tettuna turvatusta saatavasta, vaan päinvastoin use-
at samaan panttikirjaan oikeutensa johtavat velko-
jat valtuuttavat yhden tahon kollektiivisesti edus-
tamaan heitä vakuusvelkojina.

Panttikirjan saajan katoaminen

Kuten edellä luvussa 2 on viitattu, rakentuu säh-
köisten panttikirjojen osalta maakaaren sääntely 
sen varaan, että panttikirjan saajaksi kirjattu on 
olemassa, kykenevä ja halukas aktiivisesti tekemään 
panttioikeutensa päättymisen jälkeen siirtoa kos-
kevan hakemuksen. Käytännön elämässä kaikki 

42 Lakiehdotus joukkolainanhaltijoiden edustajasta 13 §.
43 Luonnollisesti siltä osin kun hallussapitäjällä itsellään on pantilla turvattu saamisoikeus, tämä (ja siihen liittyvä asema 

vakuudensaajana) voi olla ulosmittauksen kohteena. 
44 Ehdotetun EdustusL:n vaietessa edustajan tai vakuusagentin asema vakuudenhaltijana ei käyne ilmi suhteessa kol-

mansiin tahoihin muuten kuin lähinnä tämän omasta ilmoituksesta.



335Sähköiset panttikirjat rahoitustransaktioissa

nämä ominaisuudet eivät välttämättä ole ainakaan 
yhtä aikaa käsillä.45

Ellei panttikirjan saajaksi merkitty tee siirtoha-
kemusta, kirjauksen muuttamista voidaan hakea 
ainoastaan oikeusteitse. Viimekädessä kirjaamis-
viranomainen merkitsee tuomioistuimen ilmoituk-
sesta sähköisen panttikirjan saajaksi sen, joka lain-
voimaisen tuomion mukaan on oikeutettu pantti-
kirjaan sen saajaksi merkityn asemesta.46 Jos säh-
köisen panttikirjan saajasta tai hänen olinpaikastaan 
ei voida saada tietoa, kiinteistön omistajalla on 
oikeus hakea saajaa koskevan kirjauksen poista-
mista noudattaen soveltuvin osin, mitä asiakirjain 
kuolettamisesta annetussa laissa (34/1901) sääde-
tään.47

Liike-elämän rahoituksessa eri velkojatahojen 
välillä yhteistyössä velallisen kanssa sovittava sopi-
musperusteinen maksunsaantijärjestys on hyvin 
tavanomainen ilmiö. Toisinaan seniorrahoitusta 
heikomman maksunsaantiaseman itselleen hyväk-
syvät juniorrahoittajat saavat (esimerkiksi korke-
amman koron lisäksi) jälkipanttioikeuden senior-
rahoittajille ensisijaisesti annettuihin vakuuksiin. 
Pääsäännön mukaan sopimusperusteinen maksun-
saantijärjestys toimii velallisen maksukyvyttömyy-
destä huolimatta velkojien välillä hyvin, mutta 
ongelmat alkavat, jos jokin velkojista ajautuu vas-
taavaan tilaan.48 Tilanne voi realisoitua myös esi-
merkiksi sen johdosta, että vakuusagentti on kyke-
nemätön palauttamaan haltuun uskottuja vakuuksia, 
vaikka turvatun saatavan velallinen olisi erillisen 

maksuagentin kautta tai suoraan velkojilleen vel-
kansa suorittanut.

Mahdollisuus korvata panttikirja asiakirjain kuo-
lettamisesta annetun lain mukaisella menettelyllä 
on maakaaren muutosten jälkeen maakaaren 18:8 
sanamuodon perusteella vain kiinteistön omistajan 
käytettävissä ja silloinkin varsin rajatuissa tapauk-
sissa. Esimerkiksi jälkipantinhaltija voi haetuttaa 
itsensä panttikirjan saajaksi vain vahvistuskanteen 
nostamalla. Tämä taas voi olla kustannuksia ker-
ryttävää ja aikaa vievää, jos haastetta ei vaikeuk-
sitta saada toimitetuksi perille saajaksi merkitylle. 
Ongelma on toki käytännön oikeuselämässä mar-
ginaalinen, mutta luottosuhteiden toimijoiden ala-
ti kansainvälistyessä ja luottomarkkinoiden laajen-
tuessa velallisen ja etenkin jälkipantinsaajan on 
pidettävä mielessä myös tämä riski. Erityisesti 
Suomen markkinoilta vetäytyvä toimija, jolla ei ole 
enää intressiä välittää ns. maineriskistä, voi muo-
dostua erittäin kiusalliseksi ongelmaksi velallisel-
le ja epäsuorasti tämän laajoillekin sidosryhmille.

4 Lopuksi 

Tyypillisen kasvuvaiheen yrityksen vieraan pää-
oman ehtoisen rahoituksen sykli huomioiden nyt 
toteutettu muutos käytännössä tarkoittanee sitä, että 
merkittävä osa yritysrahoituksessa käytetyistä pant-
tikirjoista tulee lähivuosien aikana muuttumaan 
sähköiseen muotoon. Toisaalta on mahdollista, että 
osa vakuutenakin olevista kirjallisista panttikirjois-

45 Luonnollisten henkilöiden kohtaloksi voi koitua muuttuminen toimintakyvyttömäksi ja kaikkien tien päässä on lopulta 
kuolema. Sama pätee myös oikeushenkilöihin siinä merkityksessä, että erilaisten yritysjärjestelyjen ja maksukyvyttömyys-
menettelyjen seurauksena oikeushenkilöitä jatkuvasti sulautuu toisiinsa, jakautuu uusiksi yksiköiksi tai yksinkertaisesti lak-
kaa olemasta. Jälkimmäinen voi olla seurausta entiteetin muodollisjuridisesta lakkaamisesta esimerkiksi kaupparekisteristä 
poistamisen seurauksena mutta paljon tätä aikaisemmin entiteetin tosiasiallinen toiminta voi loppua. Sen palveluksessa ei 
ole yhtään ihmistä, sen rekisterissä olevat vastuuhenkilöt eivät ole ajan tasalla tai yksinkertaisesti tavoitettavissa.

46 MK 16:8 a.3.mom.
47 MK 18:8.
48 Viimeisimmän mittavan pankki- ja rahoituskriisin (2007–2009) seurauksena osa myös suomalaisilla markkinoilla vai-

kuttaneista luotonantajista ajautui käytännössä ainakin hetkeksi lähes toimintakyvyttömiksi. Tässä yhteydessä myös suoma-
laisia (kirjallisia) ao. instituuttien haltuun uskottuja panttikirjoja katosi pysyvästi, eikä niitä ollut saatavissa takaisin turva-
tun velan takaisinmaksusta huolimatta. Laki asiakirjain kuolettamisesta tarjosi eräiden edellytysten vallitessa mahdollisuu-
den uusien panttikirjojen saamiseen verrattain yksikertaisella kuuluttamiseen perustuvalla menettelyllä.
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ta jää muuntamatta vuosikausiksi – kiinteistöjen 
omistajien hallussa vapaana panttivastuista olevis-
ta puhumattakaan. 

Yllä on hahmoteltu muutamia tilanteita, joihin 
toimijoiden tulee ainakin varautua muutoksen joh-
dosta. Kirjoitus ei ole kaiken kattava ja suuri mer-
kitys käytännön kannalta tulee olemaan myös kir-
jaamisviranomaisen omaksumilla käytänteillä. 
Erityisesti panttikirjan siirtohakemuksissa yhtenäi-
sen ja ennustettavan linjan muodostuminen on tär-
keää transaktioprosessien sujuvuuden kannalta. 
Kaikkien osapuolten intressissä on, että hakemuk-
sen hyväksymiselle asetettavat vaatimukset ovat 
luotettavasti ennakoitavissa. 

Siirtymä sähköisiin panttikirjoihin on oikeasuun-
tainen liike kohti julkisten palvelujen digitalisoin-
tia ja lopulta edullisempia luotonhallintakustan-
nuksia. Uudistuksella voi kuitenkin nähdä olevan 
myös omat heikkoutensa. Osa näistä olisi ollut 
suhteellisen yksinkertaisesti vältettävissä lainsää-
dännöllisin ratkaisuin, osa on vaikeammin paikan-
nettavissa alleviivaten sitä, miten vaikeaa on syn-
teesin muodostaminen eri oikeusjärjestyksen jat-
kuvasti laajentuvien ja yksityiskohtaistuvien nor-
mien kesken. 

Käytännön lakimiehen näkökulmasta lain, eri-
tyisesti keskeisen lainsäädännön, olisi pysyttävä 
siinä määrin helppolukuisena, että voimassa olevi-
en normien sisällöstä olisi mahdollisuus saada sel-
ko kirjoitettujen normien tasolla tukeutumatta esi-
töiden selityksiin. Merkittäviä taloudellisia arvoja 
koskevaa normistoa ei myöskään ole syytä jättää 
odottamaan oikeuskäytännössä mahdollisesti joskus 

muodostuvia tulkintalinjoja. Tässä mielessä säh-
köiseen kiinteistöpanttioikeuteen siirtyminen olisi 
ansainnut aivan alusta asti valmistellun kokonais-
uudistuksen, jossa panttioikeus kirjaamisen termis-
töä myöten olisi saatettu kerralla ”kirjojen” ajasta 
ultramoderniin aikaan. Moderniin aikaan se ei enää 
voinut siirtyä, sillä siellä se kansainvälisesti tarkas-
teluna on ollut jo pitkään.

Ajantasaisine rekistereineen ja hyvin kohtuul-
lisine asiakasmaksuineen suomalainen järjestelmä 
mahdollistaa kiinteän omaisuuden suhteellisen 
joustavan ja edullisen vakuuskäytön vähäisillä muo-
tovaatimuksilla. Sähköiset panttikirjat luontevasti 
jatkavat tätä linjaa. Kehityskulun päässä lienee 
lopulta ainakin yksinkertaisten hakemusasioiden 
automaattinen käsittely ja rekisteriin tallennus. 

Automaattiseen ratkaisutoimintaan ja ylipäätään 
sähköisiin asiointijärjestelmiin siirryttäessä on 
pidettävä mielessä kuitenkin elämän moninaisuus, 
jota ei saa ja jota ei pitäisi olla tarvetta pakottaa 
noudattamaan tietojärjestelmien teknisten rajoitus-
ten muodostamaa tyyppipakkoa. Toistaiseksi säh-
köiseen tunnistamiseen liittyvät tekniset haasteet, 
jotka estävät osan markkinatoimijoiden mahdolli-
suuksista tosiasiassa hyödyntää sähköistä asiointi-
järjestelmää, ovat yksi esimerkki tästä. Kaikkea ei 
kuitenkaan tarvitse eikä voi keksiä kerralla, mistä 
syystä kehittyvän sähköisen asioinnin rinnalla tulee 
kuljettaa perinteistä paperimaailmaa vielä hyvän 
matkaa.
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