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Tutkielmassa käsitellään maksuvaikeuksissa olevan yrityksen substanssikauppaan eli lii-

ketoimintakauppaan liittyviä takaisinsaantiriskejä erityisesti takaisinsaannista konkurssi-

pesään annetun lain (TakSL,758/1991) 5 ja 10 §:n näkökulmasta. TakSL 10 §:ssä sääde-

tään velan maksun peräyttämisen edellytyksistä. TakSL 5 §:n eli yleisen takaisinsaanti-

perusteen nojalla on mahdollista peräyttää kaikenlaisia oikeustoimia tai vaikutuksiltaan 

oikeustoimeen rinnastettavia määräämistoimia täysin riippumatta siitä, soveltuuko ta-

paukseen lisäksi myös jokin erityisistä takaisinsaantiperusteista. Vaikka tutkielman tar-

koituksena ei ole antaa yleiskuvaa oikeustoimen peräytymisen oikeusvaikutuksista, tut-

kielmassa tarkastellaan myös erityisproblematiikkaa, joka liittyy kolmikantajärjestelyi-

den ennallistamiseen määräämistoimien peräytyessä.   

Tutkielmassa tarkasteltavissa kolmikantajärjestelyissä on osallisena vähintään kolme ta-

hoa, jotka ovat a) myyjävelallinen, b) ostaja sekä c) velkoja, jonka saatavia myyjävelalli-

selta järjestelyn avulla suoritetaan. Ostaja voi suorittaa kauppahinnan tai osan siitä joko 

suoraan velkojalle tai ensiksi myyjävelalliselle, joka sittemmin maksaa näin saamillaan 

varoilla velkojaan. Vaihtoehtoisesti ostaja ottaa kauppahinnan lyhennyksenä vastatak-

seen tietyistä myyjävelallisen veloista. Tutkimuksen yleisenä lähtökohtana on, että kaup-

pahinta on käypä, joten kaupan lahjanluontoisuuteen liittyvät takaisinsaantiriskit sivuute-

taan tutkimuksessa. Täten tutkielman keskiössä on kysymys siitä, miten tällaisiin kolmi-

kantajärjestelyihin on suhtauduttava velkojien välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta suo-

jelevien takaisinsaantilain säännösten ja periaatteiden valossa. Kolmikantajärjestelyihin 

liittyviä takaisinsaantiriskejä tarkastellaan sekä ostajan että velkojan näkökulmasta. 

Tutkimustapa on lainopillinen, ja tutkimus painottuu aineelliseen insolvenssioikeuteen. 

Tutkimus perustuu kirjalliseen lähdeaineistoon. Keskeisimpiä lähdeteoksia ovat muun 

muassa Tuomisto, Jarmo: Takaisinsaanti (Vilna 2012); Lennander, Gertrud: Återvinning 

i konkurs (Stockholm 2013); Renman, Hans: Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen 

(Stockholm 2013) sekä Koulu, Risto: Palautus- ja korvausvastuu konkurssitakaisinsaan-

nissa (Jyväskylä 1999). Lähteinä käytetään myös erityisesti suomalaista ja ruotsalaista 

oikeuskäytäntöä.  

Tutkimuksessa selviää, että substanssikaupan yhteydessä tehdyt kolmikantajärjestelyt 

ovat erittäin alttiita takaisinsaannille. Järjestelyn objektiivisen kokonaisarvioinnin perus-

teella maksusuoritus voi olla luokiteltavissa epätavallisen maksuvälineen käytöksi. Toi-

saalta ostajakaan ei ole turvassa takaisinsaannilta pelkästään sen perusteella, että kauppa-

hinta on ollut käypä. Ostajalla on täten varsin korkea lojaliteettivelvollisuus myyjävelal-

lisen velkojia kohtaan. 
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1. Johdanto  

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat  

Ei ole lainkaan harvinaista, että maksuvaikeuksissa oleva yritys myy liiketoimintansa tai 

osan siitä juuri ennen konkurssiaan. On helppo ajatella, että kannattamattoman yrityksen 

liiketoiminta ei ole se kaikkein kysytyin ostokohde yrityskauppamarkkinoilla. Liiketoi-

minnalla saattaa kuitenkin olla ostajalle enemmän arvoa kuin myyjälle muun muassa siitä 

syystä, että osana suurempaa kokonaisuutta liiketoiminta voi olla kannattavampaa. Suurin 

osa maksuvaikeuksissa olevien yritysten liiketoimintakaupoista tehdään läheisten1 vä-

lillä, jolloin kauppaan liittyy usein järjestelyitä, joilla loukataan yrityksen velkojien vä-

listä yhdenvertaisuutta esimerkiksi maksamalla kaupasta saaduilla varoilla valikoidusti 

velkoja tiettyä tai tiettyjä velkojatahoja suosien. Läheisten välisessä liiketoimintakau-

passa suurimpina intresseinä ovat usein muut tekijät kuin varsinaiset liiketaloudelliset pe-

rusteet. Motiivina saattaa olla esimerkiksi liiketoiminnan pitäminen käynnissä uuden yri-

tyksen avulla2 tai työn tarjoaminen yrittäjälle itselleen. Konkurssivelkojien asemaan ne-

gatiivisesti vaikuttaviin järjestelyihin on konkurssin alettua mahdollista puuttua takaisin-

saantia konkurssipesään koskevien normien avulla3.   

Tässä tutkielmassa selvitetään maksuvaikeuksissa olevan yrityksen liiketoiminnan ja 

siinä käytetyn liikeomaisuuden kauppaan eli niin sanottuun substanssikauppaan liittyviä 

takaisinsaantiriskejä, joita syntyy velkojien yhdenvertaisuutta loukkaavien määräämistoi-

mien yhteydessä. Maksukyvyttömien yritysten liiketoimintakaupoissa on muun muassa 

oikeuskäytännön perusteella havaittavissa erilaisia usein esiintyviä tyyppitapauksia. Kon-

kurssipesänhoidossa ei ole lainkaan tavatonta, että siinä joudutaan pohtimaan seuraavan-

laisia järjestelyitä ja toimia muun muassa takaisinsaannin kannalta4:  

a) Kauppahinta on niin alhainen, että se on osittain katsottava lahjaksi. 

b) Kauppahinnan maksuaika sovitaan pitkäksi, eikä vakuuksista ole sovittu. 

                                                 
1 Takaisinsaantilain (TakSL, 758/1991) mukaista läheisyyttä ei ole tässä tutkielmassa tutkimusaiheen laa-

juuden vuoksi mahdollista käsitellä. Ks. TakSL 3 §:ssä tarkoitetusta läheisyydestä tarkemmin esim. Tuo-

misto 2012, s. 20–42, Tepora 1994, s. 460–470, Anne Miettinen: Läheisyys takaisinsaannissa (Vaajakoski 

2011).  
2 Ks. esim. Tepora 1994, s. 459. 
3 Tässä kohtaa on hyvä huomauttaa, että takaisinsaanti on mahdollista myös yrityksen saneerauksesta an-

netun lain (SanL, 47/1993), yksityishenkilön velkajärjestystä annetun lain (VKL/ 57/1993) sekä ulosotto-

kaaren (705/2007) mukaisissa menettelyissä. Tässä tutkielmassa keskitytään kuitenkin ainoastaan konkurs-

sin yhteydessä tapahtuvaan takaisinsaantiin.  
4 Ks. myös Huhanantti Liikejuridiikka 2016, s. 135 ja Tepora 1994, s. 459–460. 
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c) Lopullinen kauppahinta sovitaan määriteltäväksi niin, että se on riippuvainen eri-

näisistä tulevaisuuden tapahtumista, kuten luovutetun liiketoiminnan liikevaih-

dosta tai muista taloudellisista mittareista. 

d) Kauppahinta sovitaan maksettavaksi niin, että ostaja ottaa vastattavakseen osasta 

myyjäyrityksen veloista ja/tai vastuista.  

e) Myyjäyritys maksaa kaupasta saamillaan varoilla velkojaan valikoiden. 

f) Kauppahinta maksetaan kuittaamalla myyjäyrityksen velkoja ostajayritykselle. 

Tässä tutkielmassa keskitytään tarkemmin yllä mainittujen d- ja e-kohtien mukaisiin jär-

jestelyihin takaisinsaannin kannalta, sillä tutkielmassa tarkastellaan substanssikauppoihin 

liittyviä kolmikantajärjestelyitä erityisesti velkojien yhdenvertaisuuden näkökulmasta.5 

Tarkastelu ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan peräyttämisen aineellisiin edellytyksiin, vaan 

tutkielmassa keskitytään myös problematiikkaan, joka liittyy tällaisten järjestelyiden en-

nallistamiseen. 

1.2 Peruskäsitteet ja tutkimustehtävä sekä rajaukset 

Ennen tutkimusaiheen tarkempaa käsittelyä on syytä määritellä tutkimuksen peruskäsit-

teistöä sekä tehdä selkoa tutkimustehtävästä ja tutkimuksen rajauksista. Takaisinsaanti 

voi saada erilaisia merkityssisältöjä riippuen siitä, missä yhteydessä sitä kulloinkin käy-

tetään. Tässä tutkielmassa takaisinsaannilla tarkoitetaan pätevien ja velkojia lähtökohtai-

sesti sitovien määräämistoimien julistamista heitä kohtaan tehottomiksi takaisinsaannista 

konkurssipesään annetusta laista ilmenevillä perusteilla (takaisinsaantilaki/TakSL, 

758/1991).6  

Substanssikaupalla tarkoitetaan puolestaan kauppaa, jossa yrityksen liiketoiminta ja sitä 

palveleva liikeomaisuus myydään kokonaan tai osittain. Vaihtoehtoista yrityskaupan 

muotoa eli omistuskauppaa, jossa yrityksen osakkeet tai osuudet myydään, ei tässä tut-

kielmassa käsitellä. Omistuskaupassa ainoastaan yrityksen omistussuhteissa tapahtuu 

muutoksia, eikä siinä täten synny välitöntä riskiä siitä, että yrityksen varallisuutta käytet-

täisiin yrityksen velkojien yhdenvertaisuutta loukkaavalla ja samalla takaisinsaantiriskiä 

kasvattavalla tavalla.  

                                                 
5 Sinänsä tutkielmassa olisi voitu varsin perustellusti tutkia myös f-kohdan mukaisia kuittausjärjestelyitä, 

koska myös niissä voi olla kysymys velkojien yhdenvertaisuuden loukkaamisesta. Tutkielman laajuuden 

vuoksi kuittausjärjestelyiden tarkempi teoreettinen kuvaus joudutaan kuitenkin jättämään mahdollisen jat-

kotutkimuksen varaan.   
6 Vastaavaan tapaan Tuomisto 2012, s. 1. 
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Maksuvaikeuksissa olevan yrityksen substanssikaupassa saattaa olla osallisena myyjän ja 

ostajan lisäksi myös jokin myyjän velkojista. Substanssikauppaan liittyvissä kolmikanta-

järjestelyissä määräämistoimen peräyttämistä saattaa olla mahdollista vaatia sekä liike-

toiminnan ostajalta että velkojalta, jonka saatavia on tullut suoritetuksi substanssikau-

pasta saaduilla varoilla. Tutkielmassa käsitellään täten peräyttämisen edellytyksiä ja vai-

kutuksia konkurssipesän, liiketoiminnan ostajan ja maksun saaneen velkojan kannalta.  

Kolmikantajärjestelyissä on toisiinsa kytkeytyneenä muodollisesti erillisiä määräämistoi-

mia. Yksi tai useampi tällaisista määräämistoimista voinee ensikädessä näyttäytyä velko-

jien kannalta hyväksyttävänä, mutta niiden tarkasteleminen osana laajempaa kokonai-

suutta saattaa muuttaa tilanteen päinvastaiseksi.  Toisaalta substanssikauppoihin saattaa 

liittyä toimia, joiden arvioiminen yhtenä kokonaisuutena johtaa siihen, että järjestelyn 

voidaan katsoa olevan velkojille vahingoton. Tutkielmassa kiinnitetään erityistä huo-

miota siihen, millaisten seikkojen vallitessa tällaisia erillisiä toimia voidaan arvioida yh-

tenä kokonaisuutena takaisinsaannin kannalta ja millaisia vaikutuksia tällaisella koko-

naisarvioinnilla on takaisinsaannin aineellisten edellytysten sekä peräytymisestä johtuvan 

palautus- ja korvausvastuun kannalta. 

Maksuvaikeuksissa olevan yrityksen substanssikauppa käsittää yleensä yrityksen omai-

suuden kokonaisuudessaan tai ainakin pääosin. Tästä huolimatta välillä saattaa olla hyvin 

tulkinnanvaraista, onko substanssikaupan yhteydessä tehty maksusuoritus lainkaan peräi-

sin velallisen varallisuuspiiristä. Toisaalta yritysvarallisuus pitää sisällään erilaisia varal-

lisuuseriä, joiden kuulumisesta konkurssipesään on säännelty eri tavoin. Lainsoveltajan 

kannalta ongelmallisimmissa tilanteissa lainsäätäjä ei ole lainkaan ottanut kantaa siihen, 

kuuluuko tietty varallisuuserä velallisen konkurssipesään. Edellä mainituilla seikoilla 

saattaa olla itsenäistä merkitystä, kun arvioidaan takaisinsaannin aineellisten edellytysten 

täyttymistä velan maksun ja kaupan peräyttämistä koskien. Täten tässä tutkielmassa on 

katsottu aiheelliseksi perehtyä myös siihen, mikä vaikutus konkurssipesään kuulumista 

sääntelevillä normeilla on takaisinsaannin aineellisten edellytysten täyttymiseen ja mil-

laisia seikkoja on otettava huomioon, kun arvioidaan maksurasituksen tosiasiallista koh-

dentumista myyjän ja ostajan välillä.  

Tutkielma on rajattu aineellisten takaisinsaantiperusteiden osalta koskemaan pääasialli-

sesti maksun peräyttämistä koskevaa TakSL 10 §:ää. Lisäksi tutkielmassa perehdytään 

yleisen takaisinsaantiperusteen eli TakSL 5 §:n soveltamisedellytyksiin siltä osin kuin 
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tutkitaan kaupan peräyttämisen edellytyksiä. Edellä mainittuja pykäliä sovelletaan tut-

kielman aiheena olevien kolmikantajärjestelyjen luomassa viitekehyksessä. Esimerkiksi 

lahjan ja lahjanluontoisen sopimuksen peräyttämisen edellytysten tarkastelu rajataan ko-

konaan tämän tutkielman ulkopuolelle, sillä tutkielman yleisenä lähtökohtana on, että 

kauppahinta on ollut sinänsä käypä. Maksuvaikeuksissa olevan yrityksen myydessä lii-

ketoimintaansa ei ole kuitenkaan lainkaan tavatonta, että yritys myy omaisuuttaan alihin-

taan esimerkiksi läheiselleen, jolloin lahjanluontoisen sopimuksen peräyttämistä koskeva 

TakSL 6 § saattaa tulla sovellettavaksi.  

Takaisinsaannin vaikutuksista oikeustoimen peräytyessä säädetään TakSL 3 luvussa 

(TakSL 15–19 §:t).7 Vaikka tämän tutkielman tarkoituksena ei ole antaa yleiskuvaa ta-

kaisinsaannin vaikutuksista, tutkielmassa paneudutaan tarkemmin siihen erityisproble-

matiikkaan, joka tämän tutkielman aiheena oleviin kolmikantajärjestelyihin liittyy niiden 

ennallistamisen kannalta. Takaisinsaannin vaikutuksia maksujärjestelyiden peräytyessä 

tutkitaan konkurssipesän, velkojan ja ostajan kannalta. Lisäksi huomiota kiinnitetään sii-

hen, mikä vaikutus substanssikaupan peräytymisellä on maksun saaneen velkojan ja os-

tajan väliseen suhteeseen. Todettakoon jo tässä vaiheessa, että viimeksi mainittuun kysy-

mykseen ei ole löydettävissä vastausta itse TakSL:sta. 

Takaisinsaannin eri osa-alueita koskevaa oikeuskirjallisuutta on Suomessa julkaistu run-

sain mitoin. Mainittakoon tässä yhteydessä Jarmo Tuomiston takaisinsaantiedellytyksiä 

koskeva perusteellinen monografia ”Takaisinsaanti”, Risto Koulun takaisinsaannin vai-

kutuksia laajasti käsittelevä monografia ”Palautus- ja korvausvastuu konkurssitakaisin-

saannissa” ja Tuomas Huplin ”Konkurssitakaisinsaanti oikeudenkäyntinä”, jossa käsitel-

lään monipuolisesti takaisinsaantivaatimuksen toteuttamiseen liittyviä menettelykysy-

myksiä. Tästä huolimatta liiketoimintakaupan yhteydessä tehdyt kolmikantajärjestelyt ja 

niihin liittyvät takaisinsaantiriskit maksun ja kaupan peräyttämisen kannalta on suoma-

laisessa oikeuskirjallisuudessa jätetty vain muutaman yleisluontoisen maininnan varaan.8 

Erityisesti tutkielman aiheena olevien kolmikantajärjestelyiden kokonaisvaltainen ja tar-

kempi teoreettinen kuvaus on suomalaisessa takaisinsaantia koskevassa tutkimuksessa si-

vuutettu lähes kokonaisuudessaan. 

                                                 
7 Lisäksi kolmannen asemaa on säännelty TakSL 4 luvussa, mutta kolmatta koskeva sääntely koskee vain 

tietyntyyppisiä tapauksia.  
8 Ks. esim. Havansi 1992a, s. 323 ja Immonen 1994, s. 66. Tuomiston Takaisinsaanti-teoksessa (Vilna 2012) 

on nähdäkseni käsitelty tutkielman aiheeseen liittyvää erityisproblematiikkaa eniten, ks. Tuomisto 2012, 

esim. s. 197–200 ja 254–256.        
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Vaikka tutkielman aihe on sinänsä varsin spesifi, ei liiketoimintakauppoihin liittyvien 

kolmikantajärjestelyiden merkitystä myyjän velkojien kannalta ole syytä väheksyä. Sub-

stanssikauppa käsittää useimmissa tapauksissa velallisen koko liikeomaisuuden, joten 

substanssikauppaan saattaa liittyä merkittävä riski siitä, että kauppahinta käytetään vel-

kojakollektiivin kannalta epäasianmukaisella tavalla. Tutkielman aiheena olevat kolmi-

kantajärjestelyt ovat olleet suhteellisen usein myös korkeimman oikeuden käsiteltävänä.9 

Yllä lausutun pohjalta tutkimustehtäväksi asetetaan systemaattisen kokonaiskuvan anta-

minen takaisinsaantiriskeistä, joita substanssikauppaan liittyviin kolmikantajärjestelyihin 

liittyy sekä maksun saaneen velkojan että ostajan asema silmällä pitäen.                           

1.3 Tutkimusmetodi, lähteet ja rakenne  

Tutkimus keskittyy pääsääntöisesti aineelliseen insolvenssioikeuteen. Aineellisella insol-

venssioikeudella tarkoitettaan lähinnä insolvenssioikeuden ja esimerkiksi velvoite-, 

esine- ja yhtiöoikeuden rajamaastoon sijoittuvaa tutkimusalaa.10 Tutkielma on puolestaan 

laadultaan lainopillinen ja normatiivinen. Lainopilla eli oikeusdogmatiikalla on vakiintu-

neesti tarkoitettu oikeussäännösten tulkintaa ja systematisointia.11 Tämä tutkielma täyttää 

pääasiassa lainopin tulkintatehtävää. Tarkoituksena on selvittää, millä tavoin TakSL 5 ja 

10 §:ää on substanssikauppaan liittyvien kolmikantajärjestelyn yhteydessä tulkittava. Li-

säksi tutkielmassa on tarkoituksena selvittää, miten tiettyjä takaisinsaannin vaikutuksia 

säänteleviä säännöksiä ja niihin liittyviä periaatteita on tulkittava tutkielman aiheena ole-

vien kolmikantajärjestelyjen yhteydessä.   

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että takaisinsaantisäännöksiä tulisi tulkita suppeasti ja 

tulkinnalla ei saisi luoda uusia perusteita.12 Tätä on perusteltu erityisesti sillä, että takai-

sinsaanti merkitsee poikkeusta oikeustoimen sitovuutta koskevasta pääsäännöstä.13 Ta-

kaisinsaantiperusteiden määrittelyssä on kuitenkin pyritty melkoiseen joustavuuteen ja 

kattavuuteen.14 Tästä hyvänä esimerkkinä toimii TakSL 5 §, joka mahdollistaa kaiken-

laisten oikeustoimien ja oikeustoimiin rinnastettavien määräämistoimien peräyttämisen. 

                                                 
9 Ks. esim. KKO 1959 II 57, KKO 1982 II 50, KKO 1990:62, KKO 1994:130 ja KKO 2001:137. 
10 Ks. esim. Koulu – Niemi-Kiesiläinen LM 1996 s. 1148 ja Koulu 2009a s. 3.   
11 Ks. esim. Aarnio 1989, s. 48–49. 
12 Ks. esim. Koulu 2011b, s. 310, Leppänen 1992, s. 11–12 ja Ovaska 1991, s. 152–153.  
13 Näin esim. Koulu 2011b, s. 310 ja Maljonen LM 1966, s. 848–849. Ks. myös KKO 2008:46, jossa tode-

taan:”… oikeusvarmuuden kannalta lähtökohtana tulisi olla oikeudellisesti sinänsä pätevien oikeustoimien 

sitovuus ja pysyvyys. Takaisinsaantiin konkurssissa oikeuttavat säännökset ovat poikkeussäännöksiä, joita 

on tulkittava ahtaasti.” 
14 HE 102/1990 vp, s. 13–14. 
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Toisaalta myös esimerkiksi TakSL 10 §:n soveltamisedellytykset on määritelty jokseen-

kin väljästi. Täten tiukasti sanamuodon mukaisessa tulkinnassa pysyttäytyminen ei vält-

tämättä johda edes ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden kannalta parhaimpaan mahdol-

liseen lopputulokseen, vaikka viimeksi mainituilla periaatteilla on sinänsä perusteltu 

säännösten suppean tulkinnan ensisijaisuutta.15 Ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden ta-

keena voidaan nähdä ennemminkin valittujen tulkintalinjojen jatkuvuus ja johdonmukai-

suus. Tämän vuoksi takaisinsaantisäännöksiä tulkittaessa on syytä kiinnittää erityistä huo-

miota oikeuskäytännössä esitettyihin kannanottoihin.16  

Takaisinsaantiperusteita joudutaan soveltamaan myös monimutkaisempiin järjestelyihin, 

joissa ei ole kysymys rutiininomaisista liike- tai muista toimista.17 Tällaisena esimerkkinä 

voidaan mainita juuri tämän tutkielman aiheena olevat kolmikantajärjestelyt. Juuri täl-

laisten järjestelyiden yhteydessä takaisinsaantisäännöstön sanamuodon mukaisen tulkin-

nan ”avuttomuus” tulee hyvin esiin. Tämän vuoksi teleologisella laintulkinnalla18 on 

tässä tutkimuksessa keskeinen merkitys. Syvemmällä tasolla tällaista teleologista tulkin-

taa tässä tutkielmassa ohjaa takaisinsaantilain objektiivinen tarkoitus, joka tässä yhtey-

dessä tarkoittaa eritoten pyrkimystä puuttua velkojien yhdenvertaisuutta loukkaaviin toi-

miin. Konkreettisempia vivahteita teleologinen tulkinta saa, kun otetaan huomioon, että 

takaisinsaantilain pyrkimyksenä on ehkäistä lain kiertämistä19. Pyrkimyksellä ehkäistä 

takaisinsaantilain säännösten kiertämistä on erityistä relevanssia juuri silloin, kun takai-

sinsaantisäännöksiä tulkitaan kolmikantajärjestelyiden luomassa viitekehyksessä. Täten 

teleologinen tulkinta saa justifikaationsa juuri kiperimmissä tulkintatilanteissa oikeusvar-

muutta ja ennakoitavuutta lisäävänä tulkintametodina.20      

Takaisinsaantisäännösten tulkintaan vaikuttaa tietysti myös se, miten ankara seuraamus 

peräytymisestä vastaajalle aiheutuu. Mitä vaikutuksellisempi seuraus takaisinsaannista 

aiheutuu, sitä suurempi merkitys tulee antaa yllä mainituille ennakoitavuus- ja oikeusvar-

muusnäkökannoille.21 Myös tällaiset näkökannat on tutkimuksessa otettu huomioon tul-

kintasuosituksia annettaessa.          

                                                 
15 Ks. myös Tammi-Salminen LM 2010, s. 604–605 ja Tuomisto 2012, s. 7–8. 
16 Tuomisto 2012, s. 9 ja Tammi-Salminen LM 2010, s. 604–605. 
17 Ks. myös Tuomisto 2012, s. 8. 
18 Ks. teleologisesta tulkinnasta esim. Aarnio 1978, s. 102. 
19 Tuomisto 2012, s. 8. 
20 Huovila 2005, s. 68–72. 
21 Tuomisto 2012, s. 9–10. 
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Tutkielman pääasiallisina lähteinä on takaisinsaantilain ja sen esitöiden lisäksi käytetty 

suomalaista oikeuskirjallisuutta ja oikeuskäytäntöä. Takaisinsaantisäännöstö syntyi yh-

teispohjoismaisen valmistelun tuloksena, ja erityisesti takaisinsaannin edellytyksiä kos-

keva lainsäädäntö on hyvin samanlaista Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. 

Lainsäädännön yhtenäisyyden vuoksi myös pohjoismaista oikeusvertailevaa aineistoa on 

syytä käyttää apuna tulkintasuosituksia annettaessa. Etenkin kolmikantajärjestelyiden tar-

kemmassa analyysissä on tukeuduttu varsin paljon ruotsalaiseen lähdeaineistoon, sillä 

Ruotsissa uudistettua takaisinsaantisäännöstöä koskeva tulkinta- ja soveltamistraditio on 

rikasta ja olennaisesti vanhempaa kuin meillä Suomessa.22  

Tutkielman aluksi määritellään vielä yksityiskohtaisemmin tutkielman peruskäsitteet eli 

takaisinsaanti ja substanssikauppa sekä siihen liittyvät kolmikantajärjestelyt. Tämä tapah-

tuu pääluvussa 2. Kuten aikaisemmin todettiin, takaisinsaantilain yhtenä tarkoituksena on 

puuttua velkojien yhdenvertaisuutta loukkaaviin toimiin. Pääluvussa 3 tarkastellaan tar-

kemmin sitä, mitä velkojien yhdenvertaisuus ja vahinkoedellytys takaisinsaannin yhtey-

dessä tarkoittavat.  Pääluvussa 4 keskitytään kolmikantajärjestelyiden tarkempaan ana-

lyyttiseen kuvaukseen ja oikeustoimen peräytymisen vaikutuksiin eri osapuolten välillä. 

Tutkielman lopuksi tuodaan keskeisimpien tutkimustulosten pohjalta esiin seikkoja, joi-

hin osapuolten tulisi kiinnittää erityistä huomiota jo substanssikauppaa valmistellessaan, 

jotta he voisivat luottaa siihen, että substanssikaupan yhteydessä tehdyt kolmikantajärjes-

telyt saavat velkojansuojaa myös velallisen konkurssissa (pääluku 5). 

2. Yleistä takaisinsaannista ja substanssikaupasta sekä siihen 

liittyvistä kolmikantajärjestelyistä 

2.1 Takaisinsaanti 

Takaisinsaantilaki valmisteltiin yhteistyönä muiden pohjoismaiden kanssa (Islantia lu-

kuun ottamatta), ja se tuli voimaan vuonna 1992. Ennen takaisinsaantilain voimaantuloa 

takaisinsaantisäännöstö oli kootusti konkurssisäännön (KS, 31/1868) 46 §:ssä (62/1935). 

Uusi takaisinsaantilaki aiheutti jonkin verran muutoksia konkurssisäännön aikaiseen oi-

keustilaan. Esimerkiksi velan maksun peräyttäminen oli KS 46 §:n d kohdan mukaan 

mahdollista ainoastaan epätavallisen maksuvälineen käytön ja maksun ennenaikaisuuden 

                                                 
22 Pohjoismaisen oikeusvertailevan aineiston oikeuslähdearvosta, ks. Tuomisto 2012, s. 10–11 ja Leppänen 

1992, s. 10–11. 
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perusteella. Nykyinen TakSL 10 § mahdollistaa velan maksun peräyttämisen edellä mai-

nittujen perusteiden lisäksi myös silloin, kun maksu on tapahtunut pesän varoihin nähden 

huomattavalla määrällä. Lisäksi TakSL 10 §:n myötä säädöstekstiin lisättiin niin sanottu 

tavanomaisuuspoikkeus, jonka johdosta mainitun pykälän tunnusmerkistön sinänsä täyt-

tävä maksu ei peräydy, jos sitä voidaan olosuhteet huomioon ottaen pitää tavanomaisena. 

Takaisinsaantisäännöstössä tapahtuneista muutoksista huolimatta KS:n aikainen oikeus-

käytäntö ja oikeuskirjallisuus ovat paikoin edelleen relevantteja oikeuslähteitä.23  

Takaisinsaannin välittömänä, reparatiivisena, tavoitteena on saada velkojia loukkaavalla 

tavalla konkurssipesän ulottumattomiin siirretty varallisuus takaisin konkurssipesään tai 

palauttaa yksittäistä velkojaa suosien tehdyt suoritukset pesään taikka estää velkojia louk-

kaavien saamis- ja muiden vaateiden tehokas toteuttaminen konkurssissa.24 Edellä mai-

nittujen tavoitteiden ohella takaisinsaantisäännöstöllä pyritään muun muassa ohjaamaan 

elinkeinonharjoittajien toimintatapoja ja liikemoraalia sekä ehkäisemään taloudellista ri-

kollisuutta ja vähentämään tällaisen rikollisuuden vaikutuksia (preventiiviset tavoit-

teet).25   

Takaisinsaantisäännöstön nojalla tuomioistuin voi määrätä sinänsä pätevän mutta velko-

jien kannalta vahingollisen oikeustoimen peräytymään. TakSL 1 §:ssä oikeustoimeen rin-

nastetaan sellainen varallisuusoikeudellinen menettely, järjestely tai muu toimenpide, 

jolla on oikeustoimelle tyyppilisiä vaikutuksia. Takaisinsaantilakia koskevassa hallituk-

sen esityksessä mainitaan esimerkkinä tuollaisesta määräämistoimesta velan maksu. Pe-

räyttäminen ei kuitenkaan edellytä, että velallinen olisi itse toiminut aktiivisesti, vaan 

pelkkä passiivisuuskin, kuten velan päästäminen vanhentumaan, voi olla lain tarkoittama 

määräämistoimi.26 Oikeustoimen käsite voi saada eri yhteyksissä erilaisia merkityssisäl-

töjä.27  

Takaisinsaannissa sovelletaan myös niin sanottua kokonaisvaltaisuuden periaatetta. 

Edellä mainitun periaatteen mukaan lähtökohtaisesti koko oikeustoimi on peräytettävä, 

eikä osittain peräyttäminen ole mahdollista. Oikeustoimi tai menettely, järjestely taikka 

                                                 
23 Tuomisto 2012, s. 11. 
24 Tuomisto 2012, s. 2. 
25 Tuomisto 2012, s. 2. Ks. myös esim. Lennander 2013, s. 22–25. 
26 HE 102/1990 vp, s. 42–43. Määräämistoimen käsite on omaksuttu Tuomistolta, ks. Tuomisto 2012, s. 

80–85. 
27 Yleisesti varallisuusoikeudessa oikeustoimella tarkoitetaan yksityistä tahdonilmaisua, jolla on tarkoitus 

perustaa, muuttaa tai kumota oikeus, ks. esim. Saarnilehto 2009, s. 14–15. On kuitenkin tärkeätä huomata, 

että tietyissä yhteyksissä tehdyistä käsitteellistä ratkaisuista ei voida tehdä yleisiä oikeusjärjestyksen sisäl-

töä koskevia päätelmiä, ks. esim. Kaisto 2006b, s. 264–266. 
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muu toimenpide, joka on vaikutuksiltaan oikeustoimeen rinnastettava, on siis samalla 

suurin ja pienin yksikkö, joka voidaan peräyttää.28  

Takaisinsaantilaissa on useita materiaalisia takaisinsaantiperusteita. Ne löytyvät TakSL 

5–14 §:istä. Nämä materiaaliset takaisinsaantiperusteet jaetaan subjektiivisiin ja objektii-

visiin takaisinsaantiperusteisiin. TakSL 5 § on subjektiivinen takaisinsaantiperuste, ja 

TakSL 6–14 §:t ovat puolestaan objektiivisia takaisinsaantiperusteita. Kun kysymyksessä 

on subjektiivinen takaisinsaantiperuste, on peräyttämisen edellytyksenä velallisen vasta-

puolen vilpillinen mieli. Objektiiviset takaisinsaantiperusteet eivät sitä vastoin edellytä 

velallisen vastapuolen vilpillistä mieltä, vaan riittävää on, että objektiivisen takaisinsaan-

tiperusteen tunnusmerkistö täyttyy.29   

Takaisinsaantiperusteet voidaan jakaa myös yleiseen takaisinsaantiperusteeseen ja erityi-

siin takaisinsaantiperusteisiin. Jako yleiseen takaisinsaantiperusteeseen ja erityisiin takai-

sinsaantiperusteisiin tapahtuu vastaavalla tavalla kuin jako subjektiivisiin ja objektiivisiin 

takaisinsaantiperusteisiin. Täten TakSL 5 § on yleinen takaisinsaantiperuste ja TakSL 6–

14 §:t ovat erityisiä takaisinsaantiperusteita.30  

Tässä tutkielmassa huomio kiinnittyy materiaalisten takaisinsaantiperusteiden osalta 

TakSL 5 ja 10 §:ään. TakSL 5 § on siis yleinen takaisinsaantiperuste, joka mahdollistaa 

kaikenlaisten oikeustointen tai vaikutuksiltaan oikeustoimeen rinnastuvien määräämistoi-

mien peräyttämisen täysin riippumatta siitä, soveltuuko tapaukseen lisäksi myös jokin 

erityisistä takaisinsaantiperusteista.31 TakSL 10 § on velan maksun peräyttämistä koskeva 

erityinen takaisinsaantiperuste, jonka nojalla on tietyin lisäedellytyksin mahdollista pe-

räyttää velan maksu, joka on a) suoritettu epätavallisin maksuvälinein, b) maksettu en-

nenaikaisesti taikka c) maksettu pesän varoihin nähden huomattavalla määrällä. Maksu 

ei kuitenkaan peräydy, jos sitä voidaan olosuhteet huomioon ottaen pitää tavanomaisena 

(niin sanottu tavanomaisuuspoikkeus).32  

                                                 
28 Koulu 2006, s. 54. 
29 Tuomisto 2012, s. 50. Objektiivisuus ei ole kuitenkaan aina paras mahdollinen termi kuvailemaan objek-

tiivisiin takaisinsaantiperusteisiin sisältyviä peräyttämisen edellytyksiä. Kuten jäljempänä tarkemmin ha-

vaitaan, osapuolten vaikuttimilla saattaa olla suuri merkitys arvioitaessa sitä, onko velka maksettu esimer-

kiksi epätavallisin maksuvälinein.  
30 Kaisto 2006a, s. 37–38. TakSL 6 §:ssä säädetään lahjan ja 7 §:ssä kohtuuttoman etuuden peräyttämisestä. 

TakSL 8 §:ssä säädetään niin sanotusta lahjaolettamasta läheisten välillä. TakSL 9 ja 9 a §:t koskevat osi-

tuksen (9 §) ja omaisuuden erottelun tai hyvityksen peräyttämistä (9 a §). TakSL 11 §:ssä säädetään vekselin 

tai shekin maksun peräyttämisestä ja 12 §:ssä ulosmittauksella saadun maksun peräyttämisestä. Lisäksi 

TakSL 13 §:ssä säädetään kuittauksen ja 14 §:ssä vakuuden peräyttämisestä.    
31 HE 102/1990 vp, s. 16. 
32 Ks. näistä soveltamisedellytyksistä tarkemmin luvussa 4.1. 
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2.2 Substanssikauppa ja siihen liittyvät kolmikantajärjestelyt  

Substanssikaupassa myyjänä toimii itse liiketoimintaa harjoittava yritys, eivätkä yrityk-

sen omistajat niin kuin omistuskaupassa. Substanssikaupassa kaupan kohteena ovat liike-

toiminta ja sitä palveleva omaisuus, kuten koneet, laitteet, kalusto, varasto. Lisäksi sub-

stanssikauppaan liittyvät tavallisesti myös liikearvoelementti (goodwill) sekä liiketoimin-

taan kohdistuvat tulonodotukset.33  

Substanssikauppa on oikeudelliselta luonteeltaan irtaimen omaisuuden kauppa siltä osin 

kuin luovutettavana omaisuutena on irtain omaisuus ja kiinteistökauppa kiinteän omai-

suuden luovutusta koskevilta osiltaan. Substanssikaupassa tehdään pääsääntöisesti yksi 

vapaamuotoinen perussopimus peruskauppakirjana ja sen lisäksi, mikäli myyjäyritys myy 

mahdollista kiinteää omaisuuttaan, maakaaren (MK, 540/1995) 2:1 §:n (96/2011) muoto-

määräykset täyttävät luovutuskirjat kiinteän omaisuuden osalta.34 Irtaimen kauppaan so-

velletaan yleislakina kauppalakia (KL, 355/1987), jossa säädetään ostajan ja myyjän oi-

keuksista ja velvollisuuksista irtaimen kaupassa.35 Kauppalaki on tahdonvaltaista oi-

keutta, ja sitä sovelletaan vain, jos sopimuksesta, sopijapuolten omaksumasta käytännöstä 

taikka kauppatavasta tai muusta tavasta, jota on pidettävä sopijapuolia sitovana, ei muuta 

johdu (KL 1:3 §). 

Substanssikaupassa myyjäyrityksen liiketoimintaan liittyvät velat ja vastuut eivät auto-

maattisesti siirry ostajalle, mutta ostaja voi halutessaan ottaa vastatakseen myyjän vas-

tuista ja veloista, jolloin myyjälle maksettava kauppahinta vastaavasti pienenee. Jotta ve-

lallisen vaihdos olisi velkojaa sitova, vaaditaan velallisen vaihdokseen velkojan nimen-

omainen suostumus velvoiteoikeudellisista periaatteista johtuen.36 Suostumus voidaan 

antaa etu- ja jälkikäteen. Velkojan voidaan kuitenkin vain aivan poikkeuksellisesti katsoa 

antaneen suostumuksensa hiljaisesti eli konkludenttisesti.37 Myyjä voi täten luovuttaa il-

man velkojien suostumusta ainoastaan liiketoimintansa ja siihen liittyvän varallisuutensa 

muttei velkojaan ja vastuitaan.38 Mikäli velkoja ei ole antanut suostumustaan, vastaa os-

                                                 
33 Immonen 2015, s. 40. 
34 Immonen 2015, s. 46. 
35 Wilhelmsson – Sevón – Koskelo 2006, mm. s. 3–7 ja Immonen 2015, s. 46. 
36 Ks. esim. Norros 2012, s. 244–245 ja Immonen 2015, s. 52. 
37 Immonen 2015, s. 52. 
38 Immonen 1994, s. 89. 
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taja kaupassa yksilöidyistä vastuista ja veloista sekä myyjälle että yleensä myös velko-

jalle. Myyjäyritys ei alkuperäisenä velallisena kuitenkaan vapaudu vastuustaan ilman vel-

kojan nimenomaista suostumusta.39   

Tämän tutkielman aiheena olevissa kolmikantajärjestelyissä on osallisena vähintään 

kolme tahoa. Nämä tahot ovat a) myyjävelallinen, b) liiketoiminnan ostaja sekä c) vel-

koja, jonka saatavia myyjävelalliselta järjestelyn kautta suoritetaan. Järjestely etenee ly-

hykäisyydessään niin, että myyjävelallinen myy liiketoimintansa ja sitä palvelevan lii-

keomaisuuden ostajalle, jonka maksama kauppahinta käytetään myyjävelallisen velkojen 

maksuun. Ostajan suorittama maksu puolestaan vähentää myyjävelallisen kauppahinta-

saatavaa ostajalta.  

Tarkasteltavissa kolmikantajärjestelyissä velan maksu voidaan toteuttaa kolmella vaihto-

ehtoisella tavalla:  

a) Ostaja ottaa kauppahinnan lyhennyksenä vastatakseen myyjävelallisen velasta 

velkojalle. 

b) Ostaja maksaa viipymättä substanssikaupan jälkeen myyjävelallisen velan vel-

kojalle. Vastaavalla määrällä kuitataan myyjävelallisen kauppahintasaatavaa os-

tajalta. 

c) Ostaja maksaa kauppahinnan myyjävelalliselle, joka maksaa näin saamillaan va-

roilla velkojaan.  

Sillä, miten velan maksu kolmikantajärjestelyiden yhteydessä toteutetaan, saattaa olla eri-

tyistä merkitystä takaisinsaannin aineellisten edellytysten sekä peräytymisen oikeusvai-

kutusten kannalta. Velkojan näkökulmasta kysymyksessä on aina rahamaksu, mutta jär-

jestelyn olosuhteiden tarkemman kokonaisarvioinnin perusteella kolmikantajärjestely 

saattaa olla rinnastettavissa tilanteeseen, jossa myyjävelallinen on luovuttanut liiketoi-

mintansa ja sitä palvelevan liikeomaisuuden velan maksuksi velkojalle. Sellaisia seik-

koja, jotka on otettava huomioon kolmikantajärjestelyitä koskevassa objektiivisessa ko-

konaisarvioinnissa, tarkastellaan yksityiskohtaisesti luvussa 4.2.1. 

                                                 
39 Norros 2012, s. 244–245. 
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3. Takaisinsaannin vahinkoedellytys erityisesti velan maksun 

kannalta   

3.1 Velkojien yhdenvertaisuus ja vahinkoedellytys 

3.1.1 Velkojien yhdenvertaisuuden periaate 

Velallisyrityksen vakavat maksuvaikeudet johtavat yleensä velkojien väliseen hallitse-

mattomaan ja epätasaiseen ”kilpajuoksuun” velallisen viimeisistä varoista. Tuollaisessa 

kilpajuoksussa pärjäävät parhaiten velkojat, jotka voivat – jopa keinoja kaihtamatta – te-

hokkaimmin ”puristaa” esimerkiksi maksun tai esinevakuuden saatavilleen velallisen vii-

meisistä varoista ennen tämän myöhempää konkurssia. Kun tuomioistuin on asettanut 

velallisen konkurssiin, tilanne rauhoittuu, sillä velallisella ei ole tämän jälkeen enää kon-

kurssilain (KonkL, 120/2004) 3:1:n perusteella kelpoisuutta disponoida konkurssipesään 

kuuluvasta varallisuudesta.40 Konkurssilla tarkoitetaan yleistäytäntöönpanoa, jossa velal-

lisen koko ulosmittauskelpoinen omaisuus realisoidaan, ja näin saadut likvidit varat jae-

taan kaikkien velkojien kesken yhdenvertaisesti, jollei joitakin saatavia ole erikseen lailla 

säädetty etuoikeutetuiksi tai viimesijaisiksi.41 

Velkojien yhdenvertaisuuden periaatteella tarkoitetaan sekä aineellista että menettelyl-

listä yhdenvertaisuutta. Aineellisen yhdenvertaisuuden periaatteen voidaan nykyisin kat-

soa saavan sisältönsä velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain (MJL, 

1578/1992) 2 §:stä. Kyseessä olevan pykälän mukaan velkojilla on lähtökohtaisesti yhtä-

läinen oikeus saada maksu saataviensa suuruuden mukaisessa suhteessa, jolleivät velalli-

sen varat riitä niiden täysimääräiseen kattamiseen. Aineellisen yhdenvertaisuuden peri-

aatteesta käytetään toisinaan myös nimityksiä ”jakoperiaate”, pari passu -periaate ja tu-

lospariteetti.42 

Aineellisen yhdenvertaisuuden periaate ei kuitenkaan tarkoita, että velkojia tulisi koh-

della yhdenvertaisesti sen absoluuttisessa merkityksessä. Luotonannossa velkojat yleensä 

                                                 
40 Ks. esim. Havansi 1992a, s. 2–3 ja Könkkölä – Linna 2013, s. 3. 
41 Havansi 1992a, s. 2 ja Könkkölä – Linna 2013, s. 14 ja 368. Ks. myös esim. KKO 2009:58, jossa todetaan 

muun muassa seuraavaa: ”…velkojien yhdenvertaisuus konkurssissa on pääsääntö, josta poikkeaminen 

edellyttää nimenomaista säännöstä tai oikeuskäytännön perusteella vakiintunutta sääntöä.” KonkL 5:1:n 

mukaan konkurssipesään ei kuitenkaan kuulu luonnollisen henkilön omaisuus tai tulo, jonka hän saa tai 

ansaitsee konkurssin alkamisen jälkeen.  
42 Koulu 2009a, s. 52, Koulu 2011a, s. 138 ja Koulu – Lindfors 2010, s. 68 ja Havansi 2005, s. 39–40. 



13 

 

vaativat velalle vakuuksia, ja annetuilla vakuuksilla on myös välittömiä vaikutuksia luot-

tosuhteen ehtoihin ja rahoitusmarkkinoihin muutoinkin. Tämä johtaa siihen, että velalli-

sen ja velkojan välistä vakuussopimusta on lähtökohtaisesti kunnioitettava myös velalli-

sen konkurssissa. Näin ollen aineellinen yhdenvertaisuus tarkoittaa tarkemmin määritel-

tynä samassa asemassa olevien velkojien tasapuolista kohtelua.43 

Konkurssimenettelyssä velallisen likividit varat on jaettava oikeudenmukaisessa suh-

teessa velkojien kesken. Koulu käyttää tästä nimitystä kohtuullisen varojenjaon periaate. 

Ketään velkojista ei saa varoja jaettaessa ilman painavia perusteita asettaa parempaan tai 

heikompaan asemaan kuin toisia.44 Tuollaisia perusteita säätää jotkin saatavat etuoikeu-

tetuiksi voivat olla esimerkiksi verotuskertymän turvaaminen, sosiaaliset syyt (palkka-

saatavat ja elatusapusaatavat) ja luotto- ja vakuusjärjestelmän toimivuus (pantti- ja pidä-

tysoikeus).45 Koska velallisen konkurssin päättyessä velkojat yleensä menettävät lopulli-

sesti mahdollisuutensa maksunsaantiin, tulee maksunsaantijärjestyksen olla kiinteä sekä 

lakisääteinen, eikä yksittäistapausta koskeville kohtuusnäkökannoille, kuten esimerkiksi 

yksittäisen velkojan tarpeelle saada maksu, voida antaa merkitystä velallisen varoja jaet-

taessa.46  

Velkojien maksunsaantijärjestyksestä säädetään nykyisin MJL:ssa. MJL:ssa säädetyt etu-

oikeudet jakautuvat yleisiin ja erityisiin etuoikeuksiin. Erityinen etuoikeus koskee vain 

määrättyä velallisen omaisuutta, josta etuoikeutetulla velkojalla on siis oikeus saada suo-

ritus ennen muita velkojia. Mikäli erityisen etuoikeuden kohteena olevan omaisuuden 

arvo ei riitä kattamaan koko velkojan saatavaa, velkoja joutuu tämän jäännössaatavan 

osalta kilpailemaan muiden tavallisten velkojien kanssa yhtäläisin oikeuksin. Mikäli etu-

oikeutettujen saatavien tultua suoritetuksi jää puolestaan jotakin jäljelle, jaetaan tämä yli-

menevä osuus tavallisten velkojien kesken.  

Yleinen etuoikeus puolestaan kohdistuu periaatteessa koko konkurssipesään kuuluvaan 

varallisuuteen.47 Toisin kuin erityinen etuoikeus, jonka syntyminen on sopimusperäistä, 

                                                 
43 Koulu 2011a, s. 138. Myös nykyisen konkurssilain esitöissä velkojien välinen tasavertaisuus vahviste-

taan: ”Velkojien tasavertaisuus – kukin velkoja saa suorituksensa velalliselle antamansa panoksen mukai-

sessa suhteessa – on silti edelleenkin hyväksyttävä ja oikeudenmukainen lähtökohta eikä tätä jakoperiaa-

tetta (kursivointi tässä) ehdoteta muutettavaksi.”, ks. HE 26/2003 vp, s. 17. 
44 Koulu 2011a, s. 139. 
45 Havansi 1992a, s. 212 ja Könkkölä – Linna 2013, s. 368. 
46 Koulu 2011a, s. 139. 
47 Havansi 1992a, s. 216, Könkkölä – Linna 2013, s. 369. 
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yleinen etuoikeus syntyy yleensä suoraan lain nojalla.48 Erityisen etuoikeuden syntymi-

nen edellyttää usein sopimuksen lisäksi myös julkivarmistusta. Asianmukaisen julkivar-

mistuksen nojalla esimerkiksi velkojan panttioikeus saa velkojansuojaa muita konkurssi-

velkojia vastaan. Julkivarmistus toteutetaan vakuuskohteesta riippuen joko hallinnan siir-

ron (traditio), kirjaamisen taikka denuntiaation eli siirtoilmoituksen avulla49. 

MJL:ssa luetellut erityiset etuoikeudet voivat perustua vain pantti- ja pidätysoikeuteen. 

Nämä pantti- ja pidätysoikeudet voidaan vielä jakaa hypotekaarisiin eli kirjausta edellyt-

täviin panttioikeuksiin (MJL 1.2 §), irtaimen pantti- ja pidätysoikeuksiin (MJL 3 §) ja 

yrityskiinnitykseen (MJL 5 §). Näillä erityisillä etuoikeuksilla – ja erityisesti sen omai-

suuden arvolla, johon ne kohdistuvat – saattaa olla ratkaiseva merkitys arvioitaessa velan 

maksun vahingollisuutta velkojien kannalta. Yrityskiinnitys on kuitenkin muihin pantti-

oikeuksiin nähden erilaisessa asemassa, sillä velkojalla ei ole panttivelkojalle ominaista 

separatistin asemaa konkurssissa (KonkL 17:17.1).50  Pantti- ja pidätysoikeudella turva-

tun saatavan ”erityisasemaa” takaisinsaantioikeudellisessa vahingollisuusarvioinnissa 

tarkastellaan tässä tutkielmassa tarkemmin vielä myöhemmin. MJL:ssa on puolestaan ny-

kyisin ainoastaan kaksi yleistä etuoikeusryhmää: tietyt SanL:n mukaisen menettelyn yh-

teydessä syntyneet saatavat (MJL 3a §) sekä eräät elatusapusaatavat (MJL 4 §).51  

Menettelyllisen yhdenvertaisuuden periaate koostuu erilaisista seikoista. Ensinnäkin ky-

seessä olevan periaatteen mukaan jokaisella yksittäisellä velkojalla tulee olla osanotto-

oikeus kollektiiviseen insolvenssimenettelyyn. Tämä osanotto-oikeus pelkistyy oikeuteen 

ilmoittaa saatavansa sekä saada sille konkurssijärjestelmän mukainen jako-osuus. Ky-

seessä oleva periaate kohdistaa myös lainsäätäjää kohtaan vaatimuksen siitä, että lain no-

jalla tulee voida tehokkaasti puuttua velkojien yhdenvertaisuutta loukkaaviin menettelyi-

hin, jotka kokemussääntöjen perusteella ovat varsin tavallisia taloudellisissa kriisitilan-

teissa. Tuollaisiin menettelyihin voidaan puuttua erityisesti tehokkaalla takaisinsaannilla. 

Lisäksi menettelylliseen yhdenvertaisuuteen voidaan katsoa kuuluvan konkurssimenette-

lyssä syntyvien jako-osuusriitaisuuksien tehokas, nopea ja puolueeton ratkaiseminen sekä 

                                                 
48 Könkkölä – Linna 2013, s. 369. 
49 Julkivarmistuksesta ks. esim. Havansi 1992b, s. 61 Kartio 2001, s. 124. 
50 Ks. myös esim. Könkkölä – Linna 2013, s. 821. 
51 MJL lisäsi velkojien välistä yhdenvertaisuutta verrattuna sen edeltäjään eli etuoikeusasetukseen 

(32/1868), joka nimestään huolimatta oli lain tasoinen säädös. Etuoikeusasetuksessa oli lueteltuna yhteensä 

14 etuoikeussaatavaryhmää, joihin kuuluivat esimerkiksi palkkasaatavat, työnantajamaksut, verot ja vuok-

rasaatavat. Etuoikeudettomien saatavien osalta erilaisten yleisten etuoikeussaatavaryhmien suuri määrä 

merkitsi usein sitä, että niille ei kertynyt lainkaan jako-osuutta velallisen konkurssissa. Velkojien välisen 

tasa-arvon lisäämiseksi MJL:ssa yleisten etuoikeuksien määrää karsittiin runsaasti. Ks. esimerkiksi Könk-

kölö – Linna 2013, s. 369 ja Havansi 2005, s. 40.        
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ulkomaalaisten velkojien syrjinnän kielto.52 KonkL 12:1:ssä säädetäänkin velkojien kan-

salaisuudesta sekä asuin- ja kotipaikkakunnasta riippumattomasta oikeudesta valvoa saa-

tavansa ja saada sille suoritus sekä käyttää muita KonkL:n mukaisia oikeuksia. 

3.1.2 Yleisestä vahinkoedellytyksestä  

Takaisinsaannilla ja sen uhalla pyritään vaikuttamaan vain velkojien kannalta vahingol-

lisiin oikeustoimiin. Kun takaisinsaannin ennaltaehkäisevä vaikutus ei ole toteutunut, jou-

dutaan sinänsä päteviin mutta velkojille vahingollisiin oikeustoimiin puuttumaan repara-

tiivisesti eli korjaavasti.53 Takaisinsaannin tehtävänä ja tavoitteena onkin turvata kurssi-

menettelyn tavoitteiden toteutuminen; takaisinsaantilain nojalla voidaan määrätä pe-

räytettäväksi oikeustoimet, joilla on joko suosittu velkojaa toisten velkojien kustannuk-

sella tai saatettu varallisuutta konkurssimenettelyn ulottumattomiin.54 Edellä mainittujen 

”epäkohtien” korjaamisesta voidaan käyttää Havansin esittämään tapaan käsitteitä tasa-

arvopalautus (suosimistilanteet) ja varainpalautus (varojen saattaminen velkojien ulottu-

mattomiin).55 Omaisuuden palauduttua konkurssipesään se voidaan jakaa velkojien kes-

ken yhdenvertaisesti MJL:n mukaisesti.56  

Takaisinsaantilaissa ei ole kuitenkaan yleistä säännöstä, jonka mukaan peräyttämisen 

edellytyksenä olisi oikeustoimen vahingollisuus velkojille. Takaisinsaantilaista ei löydy 

myöskään yleistä määritelmää sille, mitä oikeustoimen vahingollisuudella tarkalleen ot-

taen tarkoitetaan. Oikeustoimen vahingollisuus velkojakollektiiville on kuitenkin takai-

sinsaantilain esitöiden, oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden perusteella takaisinsaan-

nin yleinen ja ehdoton edellytys.57 Peräyttäminen merkitsee puuttumista sitoviin sopi-

muksiin, ja tällainen puuttuminen tarvitsee tuekseen painivia perusteita, jollaisena tässä 

                                                 
52 Koulu 2011a, s. 138. 
53 HE 102/1990 vp, s. 17. 
54 Ks. mm. Leppänen 1992, s. 14, Immonen 1994, s. 48–49, Walin 1987, s. 126, Lennander 2013, s. 21–25 

ja Welamson – Mellqvist 2013, s. 26 ja 101. 
55 Havansi 1992a, s. 275. Ks. myös Huser 1992, s. 483. Todettakoon, että kyse on vain lähinnä systemaat-

tisia tarpeita varten luodusta luokittelusta, josta ei voida suoraan tehdä oikeusjärjestyksen sisältöä koskevia 

johtopäätöksiä. 
56 Oikeuskirjallisuudessa on myös käyty keskustelua siitä, voiko esimerkiksi pätemätön oikeustoimi olla 

velkojille vahingollinen takaisinsaantisäännöstön tarkoittamalla tavalla. Jos esimerkiksi varojenjako on ol-

lut osakeyhtiölain nojalla laitonta varojenjakoa, herää kysymys, voiko takaisinsaantiin lainkaan turvautua. 

Ruotsissa takaisinsaantisäännöstön luonnetta ultima rationa on korostettu. Täten on katsottu, ettei vahin-

koedellytys täyty, jos varat voidaan saada takaisin esimerkiksi osakeyhtiöoikeudellisin perustein. Ks. tästä 

keskustelusta esim. Lennander 2013, s. 40–42 ja Hägge 2006, s. 170–171. 
57 HE 102/1990 vp, s. 17. Ruotsalaisen takaisinsaantisäännöstön osalta, ks. SOU 1970:75, s. 128. Oikeus-

kirjallisuudessa mm. Maljonen LM 1966, s. 835 ja Leppänen 1992, s. 17–20 ja Tuomisto 2012, 85–86. 

Oikeuskäytännöstä ks. esim. KKO 2012:102 ja KKO 2013:88. 
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tapauksessa toimii erityisesti velkojakollektiivin suojeleminen velallisen vahingollisilta 

toimilta. 

Mitä oikeustoimen vahingollisuudella takaisinsaantilain yhteydessä sitten tarkoitetaan? 

Takaisinsaantilakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan seuraavaa58:  

”Takaisinsaantiuhka kohdistuu siis vain velkojien kannalta vahingollisina pidettä-

viin oikeustoimiin. Oikeustoimen vahingollisuudella ymmärretään tässä yhtey-

dessä sitä, että oikeustoimi on joko yksinään tai yhdessä muiden seikkojen kanssa 

ollut omiaan vähentämään yhden tai useamman velkojan jako-osuutta konkurs-

sissa. Oikeustoimen vahingollisuus ei kuitenkaan ole peräyttämisen oikeudellinen 

edellytys siinä mielessä, että takaisinsaantia vaativan tulisi yksittäisessä tapauk-

sessa selvittää, että peräytettäväksi vaaditulla oikeustoimella on todellisuudessa 

ollut jako-osuutta pienentävä vaikutus. Mutta takaisinsaantivastaaja voi eräissä ta-

pauksissa torjua kanteen osoittamalla, että oikeustoimi oli velkojien kannalta vaa-

raton.” 

Ollakseen vahingollinen oikeustoimen on siis oltava omiaan aiheuttamaan vahinkoa yh-

delle tai useammalle velkojalle. Tämän niin kutsutun yleisen vahinkoedellytyksen eli 

jako-osuusvaikutuksen ei kuitenkaan edellytetä olevan siinä määrin konkreettista, että 

kantajan tulisi osoittaa, että oikeustoimi on myös todellisuudessa pienentänyt yhden tai 

useamman velkojan jako-osuutta konkurssissa. Sitä vastoin vahinkoedellytyksen täytty-

miseksi on riittävää, että peräytettävän oikeustoimen tyypillisenä seurauksena on velko-

jien jako-osuuksien pienentyminen. Toisaalta vastaaja voi torjua takaisinsaannin osoitta-

malla, ettei oikeustoimi ole voinut aiheuttaa velkojille vahinkoa.59 

Objektiivisten takaisinsaantiperusteiden tunnusmerkistöjen täyttävien toimien on itses-

sään ajateltu olevan velkojille tyypillisesti vahingollisia. Täten jako-osuusvaikutuksen al-

kuperäistodennäköisyyttä pidetään korkeana objektiivisten tunnusmerkistöjen kohdalla.60 

Jako-osuusvaikutuksen täyttymistä ei myöskään estä se, että velallisen ulosmittauskelpoi-

set varat olisivat esimerkiksi maksun jälkeenkin riittäneet kaikkien silloisten velkojen 

                                                 
58 HE 102/1990 vp, 17–18. 
59 Hupli 2006 s. 197, Tuomisto 2012, mm. s. 91, Tammi-Saminen 2001 s. 323 ja HE 102/1990 vp, s. 17–18. 

Vrt. kuitenkin Leppänen 1992, s. 46–51. Leppänen lienee edellyttäneen, että oikeustoimella on myös tosi-

asiallisesti – in concreto – ollut yhden tai useamman velkojan jako-osuutta pienentävä vaikutus. Toisaalta 

Leppänen kuitenkin myöhemmin toteaa, että vahinkoedellytyksen täyttymiselle riittää, että oikeustoimi 

huononsi velallisen varojen ja velkojen välistä suhdetta, eikä tuomioistuimen tarvitse ruveta laatimaan mo-

nimutkaisia laskelmia velkojien eventuaalisista jako-osuuksista, ks. Leppänen 1992, s. 63–64. Leppäsen 

kanta muistuttaa pitkälti ruotsalaisten esityölausumien sisältöä. Ruotsalaisissa takaisinsaantisäännöstöä 

koskevissa esitöissä vahingollisuusarvioinnin on nimittäin edellytetty olevan hyvin konkreettista, ks. SOU 

1970:75, s. 134. Tanskan ja Norjan oikeuskäytännössä on omaksuttu pitkälti suomalaisen esityölausuman 

kaltainen tapa jäsentää vahinkoedellytys, ks. esim. UfR 1995 s. 792, NRt 1996 s. 1647, Lindencrone Pe-

tersen – Ørgaard 2016, s. 627 ja Huser 1992, s. 124–126. Tosin norjalaisessa oikeuskirjallisuudessa vel-

kojille aiheutunutta vahinkoa ei ole pidetty takaisinsaannin yleisenä edellytyksenä objektiivisten takaisin-

saantiperusteiden osalta, ks. Huser 1992, s. 124–126 ja Andenæs 2009, s. 288.      
60 Hupli 2006, s. 199 ja HE 102/1990 vp, s. 18. 
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maksamiseen. Merkitystä ei jako-osuusvaikutuksen kannalta ole myöskään sillä, mikä 

vaikutus oikeustoimella on ollut velallisen maksukykyyn.61 TakSL:ssa ei ole kuitenkaan 

säännöstä siitä, onko todistustaakka jako-osuusvaikutuksesta takaisinsaantikantajalla vai 

-vastaajalla. Koska alkuperäistodennäköisyys puhuu vahvasti toimen vahingollisuuden 

puolesta, on todistustaakan oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä katsottu olevan 

takaisinsaantivastaajalla. Takaisinsaantikantajan tulee siis kyetä osoittamaan ”ainoas-

taan” objektiivisen takaisinsaantiperusteen nimenomaisen tunnusmerkistön täyttyminen, 

mutta vastaajan on näytettävä se, ettei oikeustoimi ole voinut aiheuttaa velkojille vahin-

koa.62 

Yleisen takaisinsaantiperusteen (TakSL 5 §) nojalla on sitä vastoin mahdollista peräyttää 

kaikenlaisia oikeustoimia, eikä sitä ole täten rajattu mihinkään erityisiin tyyppitilantei-

siin. Tämän johdosta todistustaakan on katsottava olevan takaisinsaantikantajalla.63 Ta-

kaisinsaantikantajan ei kuitenkaan tarvitse osoittaa, että määräämistoimi on tosiasialli-

sesti pienentänyt yhden tai useamman velkojan jako-osuutta, vaan riittävää on osoitus 

toimen tyypillisestä vahingollisuudesta.64 Yleisen takaisinsaantiperusteen vahingollinen 

jako-osuusvaikutus konkretisoituu a) suosimalla velkojaa toisten velkojien kustannuk-

sella, b) siirtämällä omaisuutta velkojien ulottumattomiin tai c) lisäämällä velkoja velko-

jien vahingoksi.65 

Tyyppiesimerkkejä velkojaa toisten velkojien kustannuksella suosivista oikeustoimista 

ovat velan maksu ja vakuuden antaminen. Myös velkojaa suosivan kuittaustilanteen jär-

jesteleminen sekä ulosmittaus ovat tyypillisiä tapoja suosia velkojaa.66 Kuten aikaisem-

min on jo todettu, pelkkä velallisen passiivisuuskin saattaa täyttää suosimisen tunnusmer-

kistön. Velallisen varat ja velat vähenevät oikeustoimen johdosta normaalisti samalla 

                                                 
61 HE 102/1990 vp, s. 18. Luontevaa on myös katsoa, että jako-osuusvaikutusta arvioitaessa ei tule antaa 

merkitystä myöskään sille, että velallisen varat olisivat maksun suorittamishetkellä tai välittömästi sen jäl-

keen riittäneet saman tai paremman etuoikeuden omaavien velkojen maksamiseen, ks. myös Tuomisto 

2012, s. 266. 
62 Leppänen 1992, s. 66–67, Tuomisto 2012, s. 91–93, Hupli 2006, s. 198–199 ja KKO 2004:69 ja 2009:21. 
63 Leppänen 1992, s. 67, Havansi 1992a, s. 287, Tuomisto 2012, s. 93 ja HE 102/1990 vp, s. 49. 
64 Tuomisto 2012, s. 93–64 ja Tammi-Salminen 2001, s. 323. 
65 Tuomisto 2012, s. 95–96, Tepora 1994 s. 496 ja Leppänen 1992, s. 32. 
66 Tuomisto 2012, s. 96. 
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määrällä, mutta oikeustoimen epäedullisuus muiden velkojien kannalta ilmenee vahin-

gollisena vaikutuksena velkojien keskinäiseen kilpailuasetelmaan.67 Edellä mainittuun ta-

paan vahingollisuutta on arvioitu esimerkiksi ratkaisussa KKO 1992:10.68   

Varoja velkojien ulottumattomiin siirtäviä toimia ovat esimerkiksi lahja ja lahjanluontoi-

nen sopimus sekä konkurssipesään kuulumattoman omaisuuden hankkiminen.69 Tapauk-

set, joissa velkoja on lisätty velkojien vahingoksi, lienevät harvinaisia, sillä takaisinsaanti 

TakSL 5 §:n nojalla edellyttää, että velkoja on tiennyt velallisen maksukyvyttömyydestä 

tai ylivelkaisuudesta taikka oikeustoimen negatiivisista vaikutuksista velallisen maksu-

kykyyn tai velkaantuneisuuteen. Tällaisista seikoista tietoinen velkoja tuskin luotottaa 

velallista kuin siinä tapauksessa, että hänellä on turvaava vakuus tai mahdollisuus kuit-

taukseen.70 Tällöin takaisinsaantivaatimuksen esittäminen on relevanttia ainoastaan sil-

loin, kun varat on käytetty yleistä velkojatahoa hyödyttömällä tavalla ja velkoja on tiennyt 

tai hänen olisi pitänyt tietää, että velallisen tarkoituksena on ollut saattaa varat velkojien 

ulottumattomiin.  Mikäli viimeksi mainittu edellytys ei täyty, konkurssipesän tulee nimit-

täin TakSL 15.2 §:n nojalla palauttaa velallisen saama vastike.71 Lisäksi sopimatonta vel-

kojien lisäämistä saattaa olla toisen henkilön velasta vastattavaksi ottaminen ilman täyttä 

vastiketta.72  

3.1.3 Maksukyvyttömyys peräyttämisen edellytyksenä 

Takaisinsaantivaatimuksen menestyminen edellyttää tietyissä tapauksissa jako-osuusvai-

kutuksen lisäksi, että velallinen oli oikeustointa tehtäessä maksukyvytön tai että velalli-

nen tuli oikeustoimen seurauksena maksukyvyttömäksi. Maksukyvyttömyys eli erityinen 

vahinkoedellytys on peräyttämisen edellytyksenä silloin, kun TakSL 3 §:ssä tarkoitettujen 

läheisten välisiä oikeustoimia, jotka on tehty heitä koskevana pidempänä takaisinsaanti-

aikana, vaaditaan peräytymään TakSL 10 (maksu), 12 (ulosmittaus), 13 (kuittaus) ja 14 

                                                 
67 Tuomisto 2012, s. 96 
68 Korkein oikeus toteaa ratkaisussa 1992:10 muun muassa seuraavaa: ”Osapuolet olivat pyrkineet sopi-

muksella pääasiallisesti siihen, että velkojen suorittamisjärjestystä konkurssitilanteessa koskevat säännök-

set syrjäyttäen kaupan kohteen arvo käytettäisiin vain muutamien sellaisten velkojen maksamiseen, joista 

ostajat olivat vastuussa. Menettelyn seurauksena velallisen varat olivat vähentyneet myydyn omaisuuden 

arvolla. Hänen velkansa olivat vastaavasti vähentyneet. Kuitenkaan ei voida pitää todennäköisenä, että ne 

velkojat, jotka olivat sopimuksen osapuolten toimenpiteiden johdosta saaneet saamisestaan suorituksen, 

olisivat saaneet saamisilleen saman jako-osuuden velallisen konkurssissa. Konkurssivelkojille oli siten ai-

heutunut tuntuva vahinko.”  
69 HE 102/1990 vp, s. 49.  
70 Tuomisto 2012, s. 101 ja Lindencrone Petersen – Ørgaard 2016, s. 639. 
71 Tuomisto 2012, s. 101–102. 
72 HE 102/1990 vp, s. 49 ja Tuomisto 2012, s. 101–102. 
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§:n (vakuus) perusteella.73 Tällöin voisi olla kohtuutonta, jos mahdollisesti kauan ennen 

konkurssia tehdyt oikeustoimet peräytyisivät täysin siitä riippumatta, vaikuttiko oikeus-

toimi lainkaan velallisen maksukykyyn. Velallisen läheinen voikin vastanäyttömahdolli-

suutensa nojalla välttyä takaisinsaannilta, jos hän kykenee osoittamaan, ettei velallinen 

ollut maksukyvytön eikä oikeustoimi johtanut velallisen maksukyvyttömyyteen.74 Myös 

TakSL 5 § edellyttää, että velallinen oli oikeustointa tehtäessä maksukyvytön tai että oi-

keustoimi osaltaan johti velallisen maksukyvyttömyyteen. Kun TakSL 5 §:n nojalla vaa-

ditaan lahjaa, lahjanluontoista sopimusta tai ositusta peräytettäväksi, edellytyksenä on, 

että velallinen oli oikeustoimen tekohetkellä ylivelkainen tai että oikeustoimi osaltaan 

johti ylivelkaisuuteen. 

Maksukyvyttömyys on määritelty lyhyesti TakSL 4 §:ssä, jonka mukaan takaisinsaanti-

laissa maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, ettei velallinen muuten kuin tilapäisesti 

kykene maksamaan velkojaan niiden erääntyessä.  Varojen ja velkojen lisäksi maksuky-

kyisyyttä arvioitaessa tulee ottaa huomioon velallisen mahdollisuudet hankkia tuloja tai 

muuta varallisuutta sekä saada luottoa.75 Täten voidaan todeta, että maksukykyisyysarvi-

oinnilla on tietynlainen ennusteen luonne. Vaikka velallisen varat olisivat tämän velkoja 

pienemmät, on velallinen maksukykyinen, jos hänellä on rahaa tai hän voi helposti reali-

soida omaisuuttaan erääntyneiden velkojen maksamiseen ja hänelle kertyy lisäksi riittä-

västi varoja ja/tai tuloja tulevaisuudessa erääntyvien velkojen maksamiseen.76  

Yllä mainitusta maksukyvyttömyydestä on erotettava tilapäinen maksukyvyttömyys eli 

illikviditeetti, jolloin velallinen on vain tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan 

niiden erääntyessä. Tilapäisellä maksukyvyttömyydellä tarkoitetaankin tilannetta, jossa 

velallisella ei ole välittömästi käytettävissään varoja velkojen maksuun niiden eräänty-

essä, mutta riittävien varojen kertyminen on näköpiirissä. Toisin sanoen riittävien varojen 

                                                 
73 Ks. myös esim. Leppänen 1992, s. 92–108, Tuomisto 2012, s. 42–46 ja Hupli 2006, s. 197. Esimerkiksi 

TakSL 10 §:n perusteella velan maksu voidaan tavallisesti peräyttää, jos se on tehty myöhemmin kuin 

kolme kuukautta ennen määräpäivää. Jos velka on maksettu läheiselle myöhemmin kuin kaksi vuotta ennen 

määräpäivää (pidennetty takaisinsaantiaika), maksu voidaan peräyttää, jollei vastaaja kykene osoittamaan, 

ettei velallinen ollut maksuhetkellä maksukyvytön eikä tullut maksun vuoksi maksukyvyttömäksi.  
74 Ks. esim. Tuomisto 2012, s. 43 ja Hupli 2006, s. 200. 
75 Leppänen 1992, s. 103, HE 102/1990 vp, s. 47 ja SOU 1970:75, s. 75. Velallisen maksukykyisyys ei 

kuitenkaan voine perustua jatkuvaan velkaantumiseen, vaan velallisen luotonsaantimahdollisuudet saatta-

vat puhua maksukykyisyyden puolesta tilanteessa, jossa velallisen rahavirrat ja realisointimahdollisuudet 

ovat väliaikaisesti heikentyneet, ks. Tuomisto 2012, s. 44–45. 
76 HE 102/1990 vp, s. 47, Leppänen 1992, s. 102–104, Blummé – Kaarenoja – Suontausta 2010, s. 143–

144 ja Tuomisto 2012, s. 43. 



20 

 

kertymisen on oltava todennäköistä.77 Tällöin velallinen ei siis ole TakSL 4 §:n tarkoitta-

malla tavalla maksukyvytön eikä takaisinsaantivaatimus menesty, kun edellytyksenä on 

velallisen maksukyvyttömyys. Takaisinsaantilakia koskevassa hallituksen esityksessä 

mainitaan esimerkkinä tilapäisestä maksukyvyttömyydestä tilanne, jossa velallinen ei ky-

kene realisoimaan omaisuuttaan velkojen maksamiseksi ennen kuin vasta jonkin aikaa 

velkojen erääntymisen jälkeen. Toisena esimerkkinä mainitaan toiminnan kausiluontoi-

suudesta aiheutuvat maksuvaikeudet.78   

Mitään kiinteää aikamäärettä sille, milloin maksukyvyttömyys on vain tilapäistä, ei voi-

tane antaa, vaan asia tulee ratkaista aina yksittäistapauksittain. Konkurssilakia koskevassa 

hallituksen esityksessä kuitenkin todetaan, että huomiota tulee kiinnittää siihen, kuinka 

kauan velkojan saatava on ollut maksamatta. Kun velallisena on yritys, tilapäisellä mak-

sukyvyttömyydellä tarkoitetaan verraten lyhyttä aikaa, ja esimerkiksi lakisääteisten juok-

sevien kulujen, kuten verojen ja työeläkevakuutusmaksujen, maksamatta jättäminen usei-

den kuukausien ajalta on vahva indisio maksukyvyttömyyden puolesta.79 

Pohjoismaissa on vakiintuneesti katsottu, että maksukyvyttömyyden tulee jatkua oikeus-

toimen tekohetkestä aina konkurssin alkamishetkeen saakka. Mikäli velallisen maksuky-

vyttömyys korjaantuu oikeustoimen tekohetken ja konkurssin välillä, ei takaisinsaanti ole 

mahdollista niissä tapauksissa, joissa maksukyvyttömyys on peräyttämisen edellytyk-

senä.80  

Miten tilapäinen maksukyvyttömyys sitten suhteutuu maksukyvyttömyyden jatkuvuu-

teen? Tilapäistä maksukyvyttömyyttä ja maksukyvyttömyyden jatkuvuutta voidaan näh-

däkseni Leppäsen esittämään tapaan lähestyä eri näkökulmista. Tilapäistä maksukyvyttö-

myyttä on arvioitava menneen ajankohdan näkökulmasta: on siis arvioitava, voitiinko 

maksukyvyttömyyttä pitää tilapäisenä oikeustoimen tekohetkellä. Maksukyvyttömyyden 

                                                 
77 HE 26/2003 vp, s. 37–38 ja Koulu 2009a, s. 73. 
78 HE 102/1990 vp, s. 47. 
79 HE 26/2003 vp, s. 38. Edellä mainitussa hallituksen esityksessä sekä ruotsalaisissa valmistelutöissä on 

mainittu, että yritystoiminnan erityispiirteiden vuoksi maksukyvyttömyyttä voidaan pitää tilapäisenä, 

vaikka maksuviivästys ei olisikaan aivan lyhytaikainen. Tällainen ala on esimerkiksi maanviljely, jossa 

tulotuet maksetaan jälkikäteen, ks. HE 26/2003 vp, s. 38 ja SOU 1970:75, s. 75.  
80 SOU 1970:75, s. 134, Prop. 1975:6, s. 144, HE 102/1990 vp, s. 19, Lennander 2013, s. 136, Leppänen 

1992, s. 105, Ørgaard 2014, s. 144 ja UfR 2010 s. 149 H. Sitä vastoin Norjassa läheisvastaaja voi torjua 

pidennetyllä takaisinsaantiajalle suoritetun maksun peräyttämisen osoittamalla, että velallinen oli ”epäile-

mättä maksukykyinen” (”utvilsomt solvent”), kun maksu suoritettiin. Norjan yleinen takaisinsaantiperuste 

puolestaan edellyttää velallisen taloudellisen tilanteen olleen heikko tai että se muuttui oikeustoimen joh-

dosta entistä heikommaksi (”…skyldnerens økonomiske stilling var svak eller ble alvorlig svekket ved dis-

posisjonen…”). Viimeksi mainitun edellytyksen on katsottu olevan lievempi kuin maksukyvyttömyys-kri-

teerin, ks. Huser 1992, s. 554.   
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jatkumista konkurssiin saakka puolestaan arvioidaan jälkiviisaasta näkökulmasta siten, 

että arvioidaan, jatkuiko velallisen maksukyvyttömyys faktisesti aina konkurssin alkamis-

hetkeen saakka.81 

Substanssikaupassa kaupan kohteena ovat liiketoiminta ja sitä palveleva vaihto- ja käyt-

töomaisuus. Substanssikauppa tarkoittaa täten usein myyjäyrityksen varsinaisen liiketoi-

minnan tai sen merkittävän osan päättymistä. Oikeuskäytännössä onkin vakiintuneesti 

katsottu, että mikäli yrityksellä ei ole liiketoiminnan päättymisen jälkeen mainittavia va-

roja/tuloja eivätkä yrityksen varat liiketoiminnan päättymisen hetkellä kata sen kaikkia 

velkoja, on yrityksen katsottava tulleen TakSL 4 §:n tarkoittamalla tavalla maksukyvyt-

tömäksi viimeistään substanssikaupan yhteydessä. Tällaiseen johtopäätökseen on pää-

dytty muun muassa ratkaisussa KKO 2000:125.82 

Ratkaisussa KKO 2000:125 ylivelkainen velallisyritys oli myynyt liiketoimintansa 

sekä koneensa, kalustonsa ja vaihto-omaisuutensa. Kaupan seurauksena velallis-

yrityksen liiketoiminta oli päättänyt. Kaupasta saamillaan varoilla velallisyritys 

maksoi erään tavarantoimittajansa saatavan. Korkein oikeus totesi perusteluissaan, 

että vaikka velallisyrityksellä oli liiketoiminnan päättymisenkin jälkeen vuokratu-

loja ja se oli perinyt saataviaan, ei näillä tuloilla ollut merkitystä velkojen koko-

naismäärään suhteutettuna. Velallisyritys oli myös saanut lainaa emoyhtiöltään 

velkojen maksamista varten, mutta tälläkään seikalla ei korkeimman oikeuden mu-

kaan ollut merkitystä maksukyvyttömyyttä arvioitaessa, sillä kysymyksessä oli 

vain velkojan vaihdos. Edellä mainituin perustein korkein oikeus katsoi velallis-

yrityksen tulleen maksukyvyttömäksi TakSL 4 §:n tarkoittamalla tavalla viimeis-

tään liiketoimintakaupan yhteydessä. 

Yllä esitetyn perusteella voidaan todeta, että maksukyvyttömyyttä ei voitane pitää enää 

tilapäisenä sen jälkeen, kun maksuvaikeuksissa oleva yritys on myynyt liiketoimintansa 

jatkamiseen tarvittavan omaisuuden. Luovutuksen jälkeen yritykseen ei ole enää odotet-

tavissa mainittavia varoja sen paremmin varsinaisesta liiketoiminnasta kuin omaisuuden 

realisoinneistakaan. Maksuvaikeuksien korjaantuminen jatkuvuusedellytyksen katkaise-

valla tavalla vaikuttaa täten varsin absurdilta ajatukselta. Myyjävelallinen on siten tullut 

maksukyvyttömäksi viimeistään silloin, kun liikeomaisuus on myyty ja varsinainen liike-

toiminta on päättynyt, jos substanssikaupasta saadut varat eivät riitä myyjän kaikkien sen 

hetkisten velkojen maksamiseen. 

                                                 
81 Leppänen 1992, s. 105. 
82 Vastaavasti liiketoiminnan päättymiseen tai sen jatkamismahdollisuuksien olennaiseen heikentymiseen 

maksukyvyttömyyden kannalta on suhtauduttu ratkaisuissa KKO 1999:117 ja KKO 1995:208. 
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3.2 Velan maksun vahingollisuus 

3.2.1 Konkurssipesään kuuluminen vahingollisuuden määrittäjänä 

3.2.1.1 Yleistä konkurssipesään kuulumisesta 

Lähellä konkurssia suoritettu velan maksu on yksi tyypillisimmistä tavoista aiheuttaa vel-

kojille vahinkoa. Jotta velan maksua voidaan pitää velkojille vahingollisena, olisi mak-

suun käytettyjen varojen luonnollisesti täytynyt kuulua konkurssipesään, mikäli maksua 

ei olisi lainkaan tapahtunut. Konkurssipesään kuulumaton varallisuushan ei muutoinkaan 

tulisi konkurssimenettelyssä velkojien hyödynnettäväksi.83  

Yritykseen on sitoutunut erilaisia varallisuusluokkia, jotka saattavat olla toisistaan poik-

keavissa asemissa, kun pohditaan, kuuluvatko ne konkurssipesään. Täten normit, jotka 

sääntelevät konkurssipesään kuuluvaa omaisuutta, ovat erityisen relevantteja, kun arvioi-

daan sitä, ovatko substanssikauppojen yhteydessä suoritetut velan maksut olleet vahin-

gollisia velkojakollektiiville. Velan maksun vahingollisuutta koskevan jakson alussa on-

kin syytä analysoida tarkemmin sitä, miten konkurssipesään kuuluva omaisuus määritel-

lään voimassa olevan lain mukaan. Tarkastelu kohdistuu kuitenkin ainoastaan kysymyk-

seen siitä, mikä velallisen omaisuus kuuluu aineellisin perustein myös velallisen konkurs-

sipesään. Täten sivullisen ja velallisen väliset esineoikeudelliset kollisiokysymykset si-

vuutetaan tässä yhteydessä.84   

Konkurssilakiin sisällytettiin ainoastaan yleisluontoiset säännökset sääntelemään kon-

kurssipesään kuuluvaa omaisuutta (KonkL 5 luku). Konkurssilaissa ei siten tarkemmin 

                                                 
83 Leppänen 1992, s. 69, Tuomisto 2012, s. 281–282, Lennander 2013, s. 116–117, Huser 1992, s. 36–37, 

Lindencrone Petersen – Ørgaard 2016, s. 549. 
84 Kysymys siitä, kuuluuko omaisuus velalliselle vai sivulliselle, ratkaistaan esineoikeudellisten kollisio-

säännösten kuten vaihdantasuojaa koskevien oppien perusteella, ks. HE 26/2003 vp, s. 75, Könkkölä – 

Linna 2013, s. 747, Hupli DL 2005, s. 771–772 ja Havansi 1992a, s. 262–264. Vaihdantasuojasta mainit-

takoon sen verran, että Suomessa noudatetaan irtaimen ja kiinteän omaisuuden kaupan velkojainsuojan 

osalta niin sanottua sopimusperiaatetta (vrt. traditioperiaate). Täten kauppa sitoo velkojia jo pelkän luovu-

tussopimuksen nojalla. Arvopaperien luovutuksen sitovuus luovuttajan velkojia kohtaan edellyttää kuiten-

kin tradition tapahtumista (VKL 22.1 §, OYL 13:3 ja AOYL 2:11). Tosin pankin tai muun rahalaitoksen 

toimiessa velkakirjan luovuttajana traditiota ei vaadita (VKL 22.2 §). Tavallisen velkakirjan (ja suullisen 

saatavan) luovutus puolestaan sitoo velkojia denuntiaation eli siirtoilmoituksen perusteella (Velkakirjalain 

31.1 §). Arvo-osuuksien luovutusten sitovuus on kytketty kirjaamishetkeen (ArvoOTL 26 § ja HE 104/1990 

vp, s. 65). Teollisoikeuksien luovutusten sitovuudesta ulosmittaus- ja konkurssivelkojia kohtaan on sään-

nelty puutteellisesti. Patenttia koskevassa ratkaisussa KKO 1993:49 luovutustoimen sitovuus velkojia koh-

taan kytkettiin kirjaamishetkeen. PatenttiL 44.5 §:ää vastaava säännös löytyy myös MalliL 27.5 §:stä, Pii-

riML 23.4 §:stä, HyödML 29 §:stä ja TavaraML 33.2 §:stä. Näitä vastaavanlaisia säännöksiä lienee tulkit-

tava yhdenmukaisesti PatenttiL 44.5 §:n kanssa, jolloin velkojainsuojan saaminen on liitännäinen kirjaa-

mishetkeen, ks. myös Tuomisto 1993, s. 124 alaviite 27.   
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määritellä, mitä konkurssipesään kuuluvalla omaisuudella tarkoitetaan. Konkurssivaral-

lisuuteen kuuluvat kuitenkin kiinteän ja irtaimen esineen omistusoikeuden lisäksi lähtö-

kohtaisesti kaikki velallisen varallisuusarvoiset oikeudet, kuten saamis- ja immateriaali-

oikeudet sekä rajoitetut esineoikeudet, kuten vuokra-, käyttö- ja panttioikeudet. Varalli-

suusarvo ei ole kuitenkaan konkurssipesään kuulumisen edellytys, vaan konkurssipesään 

kuuluu myös mahdollisesti arvoton omaisuus, kuten asiakirjat, erilaiset rekisterit ja tie-

dostot.85 

Konkurssilainsäädännössä on perinteisesti – konkurssivarallisuuden laajasta määritte-

lystä huolimatta – ollut lähtökohtana, että vain velallisen ulosmittauskelpoinen omaisuus 

kuuluu konkurssipesään. Tämä pääsääntö vahvistetaan nykyisin KonkL 5:3.1:ssa, jonka 

mukaan omaisuus, jota ei voida ulosmitata, ei kuulu konkurssipesään. Konkurssipesään 

kuuluminen puolestaan rajaa velkojien hyödyntämisvallan laajuuden.86 Koulu on käyttä-

nyt edellä mainitusta tavasta määritellä konkurssivarallisuus termiä ulosmittausfiktio.87 

Ulosmittausfiktion kautta keskiöön nousee erityisesti ulosottokaaressa (UK, 705/2007) ja 

muissa laissa säädetyt ulosmittauskiellot sekä se, miten ulosmittauskelpoinen omaisuus 

on ulosottokaaressa yleisesti määritelty.88 Ulosmittausfiktio ei kuitenkaan todellisuudessa 

parhaimmalla mahdollisella tavalla kuvaa konkurssivarallisuuden ulottuvuutta, kuten jäl-

jempänä havaitaan. Konkurssilain 5:3.2:n 3 kohdassa on lisäksi selvyyden vuoksi sää-

detty, että konkurssipesään kuuluu myös omaisuus, joka lain mukaan kuuluu konkurssi-

pesään. Tämä olisi tosin tilanne ilman viimeksi mainittua säännöstäkin, sillä erityissään-

nös syrjäyttää konkurssilain yleissäännöksen (KonkL 1:2.1).89 

                                                 
85 HE 26/2003 vp, s. 70. Tässä ei ole mahdollista tarkemmin käsitellä myöskään kysymystä konkurssipesän 

– ainakin muissa pohjoismaissa hyväksytystä – oikeudesta hylätä omaisuutta, joka vaikuttaa taas siihen, 

vastaako konkurssipesä myös negatiivisarvoisesta omaisuudesta aiheutuvista kuluista massavelkaisesti. Ks. 

näiltä osin esim. KKO 2015:103. 
86 Koulu 2003, s. 40. 
87 Koulu 2003, s. 113. 
88 Todettakoon, että tässä tutkielmassa ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä luonnollisen henkilön erotta-

misetua (beneficium) koskevia kysymyksiä (UK 4:21–23). UK 4:21:ssä on lueteltuna omaisuus, joka velal-

lisella on oikeus erottaa ulosmittauksesta. UK 4.21.1:n 5 kohdan mukainen erottamisetu, jonka mukaan 

velallinen saa erottaa työvälineiseen rinnastettavat esineet ja tuotantoeläimet niiden arvosta riippumatta, jos 

velallinen hankkii niiden avulla tarpeeksi ulosmittauskelpoista tuloa hakijan saatavan suorittamiseksi eikä 

erottamista voida pitää hakijan edun vastaisena tai jos hakija suostuu erottamiseen, ei kuitenkaan koske 

konkurssia (KonkL 5:3.2:n 1 kohta).  Myöskään niitä UK:n ulosmittauskieltoja, jotka koskevat lähinnä 

ulosmittauksen toimittamistapaa, ei tässä tutkielmassa käsitellä, sillä niitä ei voida soveltaa konkurssissa. 

Tällaisia ulosmittauskieltoja ovat esimerkiksi turhan ulosmittauksen kielto (UK 4:16), kertymän vähim-

mäismäärä (UK 4:17) ja pirstomiskielto (UK 4:18).   
89 HE 26/2003 vp, s. 72–73. 
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Ulosmittauskelpoisen omaisuuden yleisistä edellytyksistä säädetään UK 4:8.1:ssä, jonka 

mukaan ulosmittauksen kohteena voi olla velalliselle kuuluva esine tai oikeus, joka voi-

daan yksilöidä ja jolla on varallisuusarvoa, jollei sellaisen omaisuuden ulosmittausta 

laissa erikseen kielletä. Lisäksi UK 4:19.1:n 5 kohdan mukaan ulosmittauksen kohteena 

ei voi olla omaisuutta, jota lain mukaan ei saa luovuttaa.90  Ulosmittauksen kohteelle ase-

tettuina yleisinä edellytyksinä voidaan edellä mainitun perusteella pitää omaisuuden yk-

silöitävyyttä, varallisuusarvoa sekä luovutettavuutta.91 Yksilöitävyys tarkoittaa, että 

omaisuus on voitava yksilöidä UK 4:26.2:n mukaisesti ulosmittauspäätöksessä. Vaikka 

ulosmittauksen kohteena voi olla abstraktikin varallisuus, kuten esimerkiksi suullinen 

saatava, yksilöimätön omaisuusmassa, kuten puolet velallisen varallisuudesta, ei voi olla 

ulosmittauksen kohteena.92 

Se, että omaisuudella on varallisuusarvoa, ei ole kuitenkaan konkurssipesään kuulumisen 

edellytys, kuten aikaisemmin jo todettiin. Varallisuusarvoedellytys ei täten olekaan siir-

rettävissä konkurssikontekstiin. Taloudellista arvoa on konkurssin yhteydessä arvioitava 

muutenkin eri tavalla kuin ulosoton yhteydessä. Ulosotossa tietyllä varallisuuserällä on 

oltava itsenäistä realisointiarvoa, mutta konkurssissa lähtökohtaisesti arvottomalla varal-

lisuuserällä saattaa olla arvoa muuhun omaisuuteen yhdistettynä esimerkiksi silloin, kun 

konkurssipesä myy velallisen liiketoiminnan toimivana kokonaisuutena.93  Edellä maini-

tuilla seikoilla voidaan perustella myös yksilöitävyysedellytyksen osittaista toimimatto-

muutta konkurssissa, sillä konkurssissa on kysymys yleistäytäntöönpanosta ja konkurssi-

varallisuus voidaan myydä myös toimivana kokonaisuutena. 

Luovutusrajoituksen tulee perustua lakiin, jotta omaisuus ei sen perusteella kuuluisi kon-

kurssipesään.94 Pelkästään oikeustoimeen95 perustuva irtaimen omaisuuden luovutusra-

joitus ei täten sido konkurssipesää (KonkL 5:3.3). Kiinteän omaisuuden osalta luovutus-

rajoituksen sitomattomuus konkurssipesää kohtaan perustuu MK 2:11.1:ään.96 Tosin MK 

                                                 
90 Muita UK 19.1:ssä lueteltuja ulosmittauskieltoja ei ole tarkoituksenmukaista tässä substanssikauppaa 

koskevassa tutkielmassa käsitellä, sillä ne koskevat tilanteita, joissa luonnollinen henkilö on velallisena.  
91 Linna – Leppänen 2015, s. 38–39, Koulu 1984, s. 47 ja Koulu 2003, s. 115–116. 
92 Linna – Leppänen 2015, s. 38. 
93 Koulu 2003, s. 116–117. 
94 HE 26/2003 vp, s. 73. 
95 Rajoitus koskee KonkL:n voimaantulon myötä myös lahjaa ja testamenttia, vaikka ennen KonkL:a irtai-

men lahjaan ja testamenttiin perustuvan rajoituksen katsottiin sitovan myös konkurssipesää, ks. HE 26/2003 

vp, s. 73–74 ja Kartio 2001, s. 244.   
96 Linna on pohtinut kysymystä siitä, sitooko muihin kuin maakaaren soveltamisalaan kuuluviin oikeustoi-

miin (esim. testamenttiin, ositukseen ja lunastukseen) sisältyvät luovutusrajoitukset konkurssipesää. Linna 

päätyy erityisesti ulosoton ja konkurssimenettelyn yhdenmukaisuuteen tukeutuen siihen, että myöskään 

MK:n soveltamisalan ulkopuolelle jääviin oikeustoimiin perustuvat luovutusrajoitukset eivät sido konkurs-

sipesää, ks. Linna DL 2007, s. 819–820. Vastaavaan lopputulokseen Linna päätyy myös MK 2:11.2 §:n 
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2:11.1:n mukainen luovutusrajoitus on jo inter partes sitomaton.  Edellä mainittu sito-

mattomuussääntö koskee kuitenkin ainoastaan omistusoikeutta koskevia luovutusrajoi-

tuksia. Rajoitetun esineoikeuden perustajalla on sitä vastoin oikeus konkurssipesää sito-

vasti rajoittaa oikeuden luovuttamista edelleen.97  

Todettakoon lisäksi vielä tässä yhteydessä, että velalliselle konkurssipesää sitovalla omis-

tuksenpidätys- tai takaisinottoehdolla myydyn omaisuuden katsotaan olevan sivullisen 

omaisuutta KonkL 5.6:n tarkoittamalla tavalla. Tällaiseen ehdolliseen luovutussopimuk-

seen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat kuitenkin konkurssipesään kuuluvaa 

omaisuutta, sillä konkurssipesällä on oikeus tulla sijaan ehdolliseen luovutussopimukseen 

KonkL 5:8:n nojalla.98      

3.2.1.2 Erityisesti aineettomien oikeuksien asemasta  

Jokaisen markkinoilla toimivan yrityksen varallisuus voidaan taloustieteissä esitettyyn 

tapaan jakaa periaatteessa kolmeen eri varallisuusluokkaan: a) rahoitusomaisuus, b) ai-

neellinen varallisuus ja c) aineeton varallisuus.99 Rahoitusomaisuudella yritys vastaa lä-

hitulevaisuudessa erääntyvistä velvoitteistaan. Rahoitusomaisuus on osa yrityksen vaih-

tuvia vastaavia, ja siihen kuuluvat yrityksen saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja 

pankkisaamiset. Edellä mainittujen lisäksi rahoitusomaisuutta ovat myös ”tilapaisesti 

muussa muodossa olevat rahoitusvarat”, joilla tarkoitetaan esimerkiksi hyödykkeitä, 

jotka yritys on ottanut vastaan maksuksi saatavastaan (epätavallinen maksuväline).100 Ai-

neellinen varallisuus puolestaan muodostuu yrityksen ”kovasta” omaisuudesta, kuten esi-

merkiksi koneista, varastosta ja kiinteistöistä.  

Aineeton pääoma on enenevässä määrin kasvattanut merkitystään osana yritysten varal-

lisuutta. Esimerkiksi teknologiaintensiivisissä yrityksissä aineeton pääoma on monesti 

noussut aineellisen pääoman ohi yrityksen johtavaksi pääomaluokkaksi.101 Substanssi-

kaupan yhteydessä myös aineeton omaisuus vaihtaa omistajaa, joten seuraavaksi on tar-

peen tehdä tarkemmin selkoa aineettomien varallisuuserien kuulumisesta konkurssi-

pesään. 

                                                 
inter partes sallittujen luovutusrajoitusten osalta, ks. Linna DL 2007, s. 820–821. Linnan esittämiin kan-

toihin on helppo yhtyä.   
97 HE 26/2003 vp, s. 73 ja Hupli DL 2005, s. 774. 
98 HE 26/2003 vp, s. 75–77, Tuomisto 1988, s. 39–40 ja Kaisto 2004, s. 351. 
99 Smith – Parr 2005, s. 66. 
100 Björklund – Jänkälä – Kaisanlahti 2009, s. 137 ja HE 120/1972 vp, s. 6.  
101 Koulu 2003, s. 3–5 ja Olsson – Lindberg 2001, s. 36. 
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Vaikka aineeton pääoma saattaa monissa tapauksissa muodostaa yritysvarallisuuden yti-

men, sille on ominaista, että se tulee yritysvarallisuuteen viimeiseksi mutta katoaa ensim-

mäisenä talousvaikeuksien ilmentyessä.102  Aineeton pääoma on suomalaisessa taloustie-

teessä jaettu kolmeen eri osaan: a) älyllinen pääoma (intellectual property) b) asiakassuh-

teet (customer equity) ja c) sopimussuhteet (supllier relations).103 Näitä käsitteitä voidaan 

käyttää myös laajemmassa merkityksessä tarkoittaen yrityksen goodwill -arvoa. Goodwill 

-arvo voidaan määritellä siksi varallisuusarvoksi, joka yrityksellä on sen substanssin (va-

rat vähennettynä veloilla) likvidaatioarvon lisäksi.104  

Yrityksen immateriaalioikeudet ovat puolestaan yksi merkittävimmistä yrityksen älylli-

sen pääoman eristä. Immateriaalioikeudet ovat subjektiivisina oikeuksina suojattuja yk-

sinoikeuksia. Immateriaalioikeudet voidaan määritellä myös kielteisesti: yksinoikeuden 

haltijalla on oikeus kieltää esimerkiksi keksinnön hyödyntäminen muilta. Yksinoikeuden-

haltija voi kuitenkin luovuttaa oikeutensa kokonaan tai osittain. Osittainen luovutus ta-

pahtuu lisenssin eli käyttöluvan kautta.105 Immateriaalioikeuksia koskee laaja – paikoin 

vaikeaselkoinen – normisto, joka sääntelee niiden asemaa konkurssissa.106  

                                                 
102 Smith – Parr 2005, s. 13. Lisäksi immateriaalioikeuksien realisointi on konkurssitilanteissa monesti 

vaikeaa, koska niiden myymiselle ei ole olemassa toimivia markkinapaikkoja. Konkurssiasiamies onkin 

tehnyt 27.11.2015 aloitteen komissiolle konkurssipesiin kuuluvien immateriaalioikeuksien myyntiin käy-

tettävän portaalin luomiseksi, ks. Aloite komissiolle konkurssipesiin kuuluvien immateriaalioikeuksien 

myyntiin käytettävän portaalin luomiseksi (27.11.2015 258/01/2015). 
103 Eronen 1999, s. 4. 
104 Koulu 2003, s. 8–9 ja Björklund – Jänkälä – Kaisanlahti 2009, s. 198–199. 
105 Haarmann – Mansala 2012, s. 15–17.   
106 Todettakoon, että tässä yhteydessä ei ole tutkielman laajuuden vuoksi mahdollista käsitellä EU:n imma-

teriaalioikeuksia. Neuvoston maksukyvyttömyysasetuksen (MAK, 1346/2000/EY) 12 artiklassa säädetään, 

että yhteisöpatenttiin tai yhteisötavaramerkkiin taikka muuhun vastaava oikeuteen, joka on perustettu yh-

teisölainsäädännön mukaan, kuuluu jäsenvaltiossa aloitetun päämenettelyn piirin. Täten, jos päämenettely 

on aloitettu Suomessa, EU:n lainsäädännön perusteella perustetun immateriaalioikeuden kuuluminen kon-

kurssipesään ratkeaa suomalaisen konkurssilainsäädännön perusteella, jollei kyseistä immateriaalioikeutta 

koskevasta erityissäännöksestä muuta johdu. Uusi maksukyvyttömyysasetus (UMKA, 848/2015/EU), jota 

aletaan soveltaa ensimmäisen kerran kesäkuussa 2017, ei tuo muutosta edellä lausuttuun (UMKA 15 ar-

tikla).       
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Teollisuusoikeuksien, kuten patentin, hyödyllisyysmallioikeuden, mallioikeuden ja yk-

sinoikeuden integroidun piirin piirimalliin, luovutettavuus on vahva pääsääntö eikä nii-

den ulosmittauskelpoisuudesta säädetä erikseen mitään.107 Täten teollisuusoikeudet kuu-

luvat kiistatta myös haltijansa konkurssipesään ulosmittausfiktion perusteella.108 Tekijän-

oikeuden ja lisenssiin perustuvien käyttöoikeuksien asema konkurssissa on sinänsä kiin-

toisa, sillä niiden edelleenluovutusta on lainsäädännössä erikseen rajoitettu.109 Tekijänoi-

keus ja immateriaalioikeuksia koskevat lisenssioikeudet ovat luovutettavissa ainoastaan 

liikkeen mukana. Täten niiden luovuttaminen erikseen ei ole sallittua, jollei toisin ole 

sovittu.110  Myös lisenssioikeuden luovutusta liikkeen mukana voidaan sopimuksin ra-

joittaa.111  

Kun luovutettavuus on yllä mainituin tavoin sidottu liikkeen mukana tapahtuvaan luovu-

tukseen, herää kysymys, täyttääkö tällainen luovutus myös ulosmittausfiktiosta johtuvan 

edellytyksen omaisuuden luovutettavuudesta. Vastauksen ollessa myöntävä myös kon-

kurssipesä voi käyttää hyödykseen pakkomyyntivaltaa liikkeen luovutuksen yhteydessä. 

Kielteisestä vastauksesta ei kuitenkaan seuraa, ettei konkurssipesä saisi tällaisia oikeuksia 

käyttää, kuten konkurssilakia koskevassa hallituksen esityksessä on todettu. Käyttäminen 

saattaa kuitenkin edellyttää konkurssipesän KonkL 3:8:n mukaista sitoutumista velallisen 

solmimaan sopimukseen.112  

Myöntävälle vastauksella yllä mainittuun kysymykseen on esitettävissä painavia perus-

teita. Ensinnäkin tekijänoikeuksiin ja lisenssioikeuksiin saattaa liittyä merkittävä talou-

dellinen potentiaali. Toiseksi alkuperäiselle haltijalle on periaatteessa sama, onko luovu-

                                                 
107 Luovutettavuudesta ks. PatenttiL 44.1 §, HyödML 27.1 §, MalliL 26.1 §, PiiriML 8 § ja KasvJalostL 25 

§. Myös verkkotunnuksen eli domainin voi siirtää vapaasti toiselle verkkotunnuslain (228/2003) 8.2 §:n 

mukaan. Verkkotunnuksen kuuluminen konkurssipesään on vielä vahvistettu ratkaisussa KHO 1.6.2009 t. 

n:o 1368, 194/3/08. 
108 Koulu 2003, s. 147–148. Vielä rekisteröimättömien keksintöjen ja oikeuden niiden rekisteröimiseen on 

katsottu kuuluvan konkurssipesään, ks. Koulu 2003, s. 148–149. Teollisuusoikeuksista esitetty ei kuiten-

kaan koske yrityksen tunnusmerkkioikeuksia (tavaramerkki ja toiminimi), joita käsitellään vielä tässä lu-

vussa lyhyesti erikseen.   
109 Tekijänoikeutta ei saa myöskään ulosmitata tekijältä itseltään eikä siltä, jolle se on siirtynyt avio-oikeu-

den, perinnön tai testamentin nojalla (TekijäL 28 §). Luovutuksensaajalta ulosmittaus on täten mahdollinen, 

ks. Kaisto Edilex 2002, s. 21–22. Käsikirjoituksen ja julkistamattoman taideteoksen ulosmittaus kielletään 

kuitenkin kokonaisuudessaan, kuuluivat ne kenelle tahansa (Tekijä 28 §:n 2. virke). Lisenssioikeuksien 

ulosmittauksesta ei ole erillisiä säännöksiä.   
110 Tästä on kuitenkin kaksi poikkeusta: tekijänoikeus on TekijäL 28 §:n perusteella luovutettavissa myös 

liikkeen osan kanssa ja PiiriML 8 § mahdollistaa myös piirimallin käyttöoikeuden luovuttamisen erikseen.  
111 Tosin tällainen rajoitus lienee KonkL 5:3.3:n mukainen sopimukseen perustuva luovutusrajoitus, joka 

ei sido konkurssipesää.  
112 HE 26/2003 vp, s. 72. Ruotsissa Tuula on katsonut, että konkurssipesään kuuluvat myös sellaiset käyt-

töoikeudet, joita konkurssipesä voi käyttää taloudellisesti hyödykseen, ks. Tuula 2002, s. 323–324. 
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tus tapahtunut vapaaehtoisena luovutuksena vai konkurssipesän suorittamana pakko-

myyntinä.113 Kolmanneksi mielestäni myös tässä tulee ottaa huomioon erityis- ja yleis-

täytäntöönpanon eroavaisuudet. Kuten aikaisemmin todettiin, konkurssi on ”luonnollinen 

ympäristö” myydä velallisen liiketoiminta toiminnallisena kokonaisuutena. Ulosotossa 

tällainen kokonaisuutena myyminen ei ole ylipäänsä mahdollista.114 Vaikka katsottaisiin, 

että tällainen pakkomyyntivalta konkurssipesältä puuttuu, tekijänoikeus ja lisenssioikeu-

det kuuluvat nähdäkseni vahinkoedellytyksen täyttävällä tavalla konkurssipesään, sillä 

konkurssipesällä on oikeus käyttää tällaisia oikeuksia muulla tavoin taloudellisesti hyö-

dykseen. Oikeustoimi olisi täten vahingollinen sen vuoksi, että konkurssipesältä jäisi täl-

lainen hyödyntämismahdollisuus puuttumaan. 

Yrityksen tunnusmerkkioikeuksia (toiminimi ja tavaramerkkioikeus) on vakiintuneesti 

pidetty teollisuusoikeuksien alaryhmänä.115 Niitä koskeva sääntely luovutettavuutta ja 

ulosmittauskelpoisuutta koskien kuitenkin poikkeaa muita teollisuusoikeuksia koske-

vasta sääntelystä. Tavaramerkkioikeudet ovat tavaramerkkilain 32.1 ja 32.2 §:ien 

(TMerkkiL, 7/1964) perusteella luovutettavissa sekä erikseen että liikkeen luovutuksen 

yhteydessä.116 Tavaramerkkiä ei kuitenkaan saa TMerkkiL 35.1 §:n mukaan ulosmitata, 

jollei sitä ole pantattu.117 Ulosmittauskiellosta huolimatta TMerkkiL 35.2 §:ssä on niin 

sanottu ”kuulumissäännös”, jonka mukaan tavaramerkkioikeus kuuluu konkurssipesään. 

                                                 
113 Näin myös Koulu 2003, s. 158. 
114 Myös Ruotsissa on erityissäännösten puuttuessa katsottu, että oikeus lisenssioikeuden luovuttamiseen 

liiketoiminnan yhteydessä koskee myös konkurssipesää, ks. Wolk JT 2002, s. 385. Ks. myös Persson JT 

2006, s. 175. Konkurssilain uudistamisen yhteydessä oli myös esillä tekijänoikeuslain, mallioikeuslain ja 

hyödyllisyysmallilain liitännäisuudistus. Ehdotuksessa todetaan muun muassa seuraavaa: ”Pykälään (Te-

kijäL 28§) sisältyviä tekijänoikeuden luovutuksensaajan edelleenluovutusoikeutta koskevia säännöksiä eh-

dotetaan muutettavaksi. Muutos koskisi vastuuta sopimuksen vastaisesta täyttämisestä silloin, kun tekijän-

oikeus on luovutettu liikkeelle ja oikeudenhaltijan konkurssipesä luovuttaa oikeuden edelleen yhdessä liik-

keen tai sen osan kanssa. 

Tekijänoikeuslaissa lähtökohtana on, että tekijänoikeus voidaan luovuttaa kokonaan tai osittain. Laissa on 

kuitenkin rajoitettu tekijänoikeuden luovutuksensaajan oikeutta luovuttaa oikeus edelleen. Voimassa ole-

van säännöksen mukaan se, jolle tekijänoikeus on luovutettu, ei saa luovuttaa sitä toiselle, ellei toisin ole 

sovittu. Jos oikeus kuuluu liikkeelle, sen saa luovuttaa yhdessä liikkeen tai sen osan kanssa. Tällöin luovut-

taja on kuitenkin edelleen vastuussa sopimuksen täyttämisestä. Tätä vastuuta ehdotuksessa halutaan ra-

joittaa silloin, kun luovuttajana on konkurssipesä (kursivointi tässä).”. Vastaavaa muutosta ehdotettiin 

myös hyödyllisyysmallioikeuden ja mallioikeuden käyttölupien edelleenluovutukseen, ks. Ehdotus 2002, 

s. 258–260. Konkurssipesällä on täten jo vanhastaan katsottu olevan oikeus tekijänoikeuden ja yllä mainit-

tujen käyttöoikeuksien edelleenluovutukseen liikkeen myymisen yhteydessä. Vaikka ehdotuksen mukaiset 

uudistukset eivät ole ainakaan toistaiseksi tulleet voimaan, voidaan ehdotettujen uudistusten katsoa ilmen-

tävän yleistä konkurssioikeudellista tulkintaa myös muiden käyttöoikeuksien osalta, ks. myös Koulu 2003, 

s. 159.   
115 Ks. esim. Haarmann – Mansala 2012, s. 16.   
116 TMerkkiL 32.2 § asettaa itse asiassa luovutusolettaman: tavaramerkki seuraa liikettä, jollei toisin ole 

sovittu.  
117 Vaikka panttauksella tässä yhteydessä tarkoitetaan ensi sijassa TMerkkiL 33.3 §:n mukaista kirjaamis-

panttausta, Tuomisto pitää tavaramerkin ulosmittausta myös yrityskiinnityksen nojalla mahdollisena, ks. 

Tuomisto 2007, s. 75–76.   
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Täten myös konkurssipesällä on laaja pakkomyyntivalta käsittäen sekä erikseen että liik-

keen luovutuksen yhteydessä tapahtuvan luovutuksen, vaikka tavaramerkkioikeutta ei 

olisikaan pantattu.118  

Myös toiminimilain (TNimiL, 128/1979) 17.2 §:stä löytyy TMerkkiL 35.2 §:ää vastaava 

kuulumissäännös, vaikka toiminimi ei ole lainkaan ulosmittauskelpoista varallisuutta 

(TNimiL 17.1 §). Tosin tämä kuulumissäännös koskee ainoastaan elinkeinonharjoittajan, 

avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön toiminimeä, ja tämäkin sillä poikkeuksella, ettei 

toiminimi kuulu konkurssipesään, jos velallisen tai yhtiömiehen sukunimi siihen sisältyy. 

Luonnollinen johtopäätös edellä mainitusta on, ettei osakeyhtiön ja osuuskunnan toimi-

nimi siten kuuluisi konkurssipesään.  

Mitään merkittäviä oikeusseuraamuksia viimeksi mainitusta ei kuitenkaan aiheutune, 

sillä TNimiL:n perusteluissa todetaan, että osakeyhtiön ja osuuskunnan toiminimi on 

erottamaton osa yhteisön oikeudellista rakennetta.119 Konkurssipesä voi myös luovuttaa 

yhteisön toiminimen elinkeinotoiminnan luovutuksen yhteydessä TNimiL 13.1 §:n pe-

rusteella. Lisäksi konkurssipesä saa käyttää konkurssipesään kuulumatonta toiminimeä 

liiketoiminnan jatkamisen ajan, vaikka toiminimi sisältäisi sukunimen (TNimiL 17.2 §:n 

2. virke).120  

Tunnusmerkkioikeudet ovat myös olleet takaisinsaannin kohteena oikeuskäytännössä: 

Ratkaisussa HHO 30.6.1993 t. n:o 2837 S 92/1132 sittemmin konkurssin mennyt 

osakeyhtiö oli myynyt lahjanluontoisesti toiminimensä, rekisteröimättömän tava-

ramerkkinsä ja siihen liittyvän logonsa ostajalle. Rekisteröimättömän tavaramer-

kin ja logon luovutus peräytyi. Toiminimen osalta hovioikeus kuitenkin katsoi, 

ettei osakeyhtiön toiminimi kuulunut konkurssipesään, joten toiminimi ei voinut 

myöskään olla takaisinsaannin kohteena. Koska osa kauppahinnasta oli korvausta 

toiminimestä luopumisesta, konkurssipesä velvoitettiin palauttamaan ainoastaan 

se vastike, jonka hovioikeus arvioi kohdistuvan tavaramerkkiin ja logoon. 

                                                 
118 Koulu 2003, s. 150. Myös rekisteröimättömän tavaramerkkioikeuden on johdonmukaisuuden vuoksi 

katsottava kuuluvan konkurssipesään. Tavaramerkistä lausuttu koskee myös yhteismerkkilaissa (YhtMerk-

kiL,795/1980) tarkoitettua yhteismerkkioikeutta (YhtMerkkiL 2 §), ks. myös Koulu 2003, s. 150–151.  
119 HE 238/1978 vp, s. 29. 
120 Castrén on katsonut, että konkurssipesään TNimiL 17.2 §:n perusteella kuuluva toiminimi on luovutet-

tavissa myös erikseen, ks. Castrén 2008, s. 266. Yhdyn Castrénin esittämään kantaan, sillä muutoin TNimiL 

17.2 §:n kuulumissäännöksellä ei olisi mitään itsenäistä merkitystä. Konkurssipesään kuulumatonta toimi-

nimeähän konkurssipesä saa TNimiL 17.2 §:n perusteella joka tapauksessa käyttää liiketoiminnan jatkami-

sen ajan.   
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Yllä mainittu ratkaisu on hieman vaikeaselkoisista perusteluistaan huolimatta selitettä-

vissä sillä, että hovioikeus ei katsonut toiminimen erillisluovutuksen sitovan velkojia, jo-

ten takaisinsaannille ei ollut ylipäänsä tarvetta.121 Eri asia tietysti on, että ostajaa olisi 

tapauksen olosuhteiden perusteella voitu kenties pitää myyjän elinkeinotoiminnan jatka-

jana, jolloin myös TNimiL 13 §:n mukainen luovutus elinkeinotoiminnan yhteydessä olisi 

täyttynyt.122      

Yllä käsitellyn älyllisen pääoman lisäksi yritysvarallisuus pitää usein sisällään paljon sel-

laisia aineettomia oikeuksia, joista ei ole omaa nimenomaista lainsäädäntöä. Tällaisilta 

aineettomilta oikeuksilta puuttuu lähes poikkeuksetta subjektiivisen oikeuden rakenne. 

Ulosmittausfiktion taas voidaan hieman yksinkertaistetusti sanoa rakentuvan subjektii-

visten oikeuksien varaan; vain subjektiivinen oikeus voi olla ulosmittauksen kohteena.123 

Esimerkiksi tietotaito (know-how), yrityksen goodwill ja vakiintuneet asiakassuhteet ovat 

kuitenkin ”vain” suotuisia asiantiloja tai kilpailuolosuhteita.124 Tällaisten varallisuuserien 

arvo on poikkeuksetta sidoksissa liiketoiminnan jatkumiseen ja sen kannattavuuteen. 

Ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa on ulosmittauskelvottoman ja lailla sääntelemättö-

män älyllisen pääoman katsottu jäävän konkurssivarallisuuden ulkopuolelle. Tuula mai-

nitsee tällaisina oikeuksina muun muassa tietotaidon ja avainhenkilöstön asiantuntemuk-

sen.125 Tuulan esittämä kanta voidaan kuitenkin perustellusti kiistää.  

Erityisesti vahinkoedellytyksen kannalta tulisi ottaa erityisesti huomioon, ettei älyllisen 

pääoman varallisuuspotentiaali ole lähestulkoon aina hyödynnettävissä yksinomaan tai 

edes ensisijaisesti oikeuden luovutuksella. Sitä vastoin älyllinen pääoma saattaa olla par-

haiten muutettavissa rahaksi sitä taloudellis-kaupallisesti hyödyntämällä liiketoiminnan 

jatkamisen yhteydessä.126 Täten vahinkoedellytyksen täyttymistä ei voida mielestäni 

poissulkea pelkästään sillä perusteella, ettei kyseinen aineeton omaisuus olisi ollut kon-

kurssipesän luovutettavissa (erikseen tai yhdessä liikkeen mukana). Lailla sääntelettömät 

aineettomat oikeudet ovat periaatteessa lähes poikkeuksetta luovutettavissa substanssi-

kaupan yhteydessä, mutta subjektiivisen oikeuden rakenteen puuttuminen saattaa tehdä 

                                                 
121 Koulu 2003, s. 126 ja Castrén 2008, s. 270. 
122 Castrén 2008, s. 27. Ks. TNimiL 13.1 §:n tulkinnasta HE 1978:238 vp, s. 28.  
123 Koulu 2003, s. 121. 
124 Koulu 2003, s. 121. 
125 Tuula 2002, s. 324. 
126 Koulu 2003, s. 23.  
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niiden hyödyntämismahdollisuudet tyhjäksi.127 Eihän esimerkiksi avainhenkilöstön sitou-

tumisesta toimimaan konkurssipesän hyväksi ole mitään lähtökohtaisia takeita.   

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä luvussa käsitellyt aineettomat oikeudet eivät vält-

tämättä ole konkurssivarallisuutta siinä perinteisimmässä mielessä, mitä konkurssipesään 

kuuluvalla omaisuudella yleisesti tarkoitetaan. Kuten Hupli on todennut, konkurssipesään 

”kuuluminen” on ainoastaan ajatusrakennelma, joka parhaimmillaan vain johdattelee var-

sinaiseen ongelmaan eli siihen, mistä todella keskustellaan. Konkurssipesään kuulumisen 

käsitteeseen itsessään ei siten voida ladata mitään normatiivisia odotuksia.128  

Yllä lausutun pohjalta tässä tutkielmassa esitetään tulkintasuosituksena, että mikäli kon-

kurssipesällä olisi ollut edes teoriassa mahdollisuus käyttää aineettomia oikeuksia talou-

dellis-kaupallisesti hyväkseen, ne kuuluvat konkurssipesään vahinkoedellytyksen täyttä-

vällä tavalla. Tällainen tulkinta on myös sopusoinnussa vahinkoedellytyksen soveltami-

sessa noudatetun abstraktiotason kanssa. TakSL:n esitöissä nimittäin todetaan, että vahin-

gollisuusarviointi tulee suorittaa velallisen yleistä taloudellista asemaa tarkemmin selvit-

telemättä. Pelkkä vahingon riski on täten riittävää vahinkoedellytyksen täyttymisen kan-

nalta.129  

3.2.1.3 Onko maksu peräisin velallisen konkurssipesään kuuluvasta varallisuuspii-

ristä? 

Substanssikaupan yhteydessä velan maksu toteutetaan usein kolmikantajärjestelynä, 

jossa velallisyritys myy liiketoimintansa ostajalle, joka ottaa kauppahinnan suorituksena 

vastattavakseen tietystä tai tietyistä myyjäyrityksen veloista. Tällöin maksu lienee vaara-

ton siltä osin kuin kauppahinta koskee sellaista omaisuutta, jota konkurssipesä ei voisi 

käyttää taloudellis-kaupallisesti hyödykseen. Tämä kuitenkin sillä varauksella, että jär-

jestelyn tulee olla rinnastettavissa tilanteeseen, jossa konkurssipesän hyödyntämismah-

dollisuuksien ulkopuolelle jäävää omaisuutta olisi luovutettu suoraan velkojalle velan 

                                                 
127 Koulu 2003, s. 115–116. Ratkaisussa THO 13.2.2015 t. n:o 128 S 14/604 velallisyhtiö oli myynyt lähei-

selleen oikeudet liiketoimintaansa, aputoiminimensä sekä varastonsa ja muun irtaimistonsa. Liiketoimin-

nan luovutus piti sisällään mm. asiakirjarekisterin ja oikeuden jatkaa toimintaa velallisen tiloissa. Kauppa-

hinnan maksu tapahtui osittain velallisyhtiön velkoja vastattavaksi ottamalla. Käräjäoikeus, jonka tuomion 

hovioikeus pysytti, peräytti kaupan myös edellä mainittujen aineettomien oikeuksien osalta.  

Ratkaisussa KHO 1.6.2009 t. n:o 1368, 194/3/08 katsottiin, että verkkotunnus eli domain kuuluu konkurs-

sipesään, eikä velallisella ollut oikeutta siirtää sitä itselleen ilman konkurssipesän suostumusta.   
128 Hupli DL 2005, s. 770. 
129 HE 102/1990 vp, s. 18. Ks. myös esim. KKO 2012:102, jossa korkein oikeus toteaa seuraavaa: ”Kuten 

takaisinsaantilakia koskevasta hallituksen esityksestä ilmenee, oikeustoimen edellä mainittu vaarattomuus 

velkojille on voitava todeta ilman velallisen taloudellisen tilanteen tarkempaa selvittelyä.” 
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maksuksi.130 Mikäli maksu tapahtuu kuitenkin ensin velalliselle, joka sittemmin maksaa 

kaupasta saamillaan varoilla velkojaan, syntyy koko maksun määrän osalta takaisinsaan-

tiriski, vaikka osa myydystä omaisuudesta olisi jäänyt konkurssimenettelyn ulkopuolelle. 

Takaisinsaantiriskin pienentämiseksi konkurssipesään kuulumattomasta omaisuudesta 

saadut varat on käytettävä viivytyksettä velan maksuun. Hetkellinen sekoittuminen131 ve-

lallisen muihin varoihin saattaa nimittäin merkitä, että maksuun on käytetty konkurssi-

pesään kuulumattoman omaisuuden sijaan tullutta rahoitusomaisuutta, jolloin maksun pe-

räyttäminen on mahdollista.132 

Substanssikaupan yhteydessä tehdyissä maksujärjestelyissä saattaa myös olla epäselvää, 

onko maksu ylipäänsä peräisin velallisen varallisuuspiiristä. Lähtökohtaisesti konkurssi-

pesällä ei ole tarvetta peräyttää kolmannen suorittamaa velan maksua, sillä maksun pe-

räytyessä varat palautuisivat maksun tehneelle kolmannelle eivätkä konkurssipesään.133 

Maksuolosuhteiden tarkempi selvittäminen saattaa kuitenkin osoittaa, että maksurasitus 

kohdistuu velalliseen. Tällainen tilanne oli käsillä esimerkiksi korkeimman oikeuden rat-

kaisussa KKO 2001:137. 

Ratkaisussa KKO 2001:137 A oli harjoittanut ravintolatoimintaa X:ltä vuokraa-

missaan tiloissa. Ennen A:n ja B:n välistä substanssikauppaa X oli purkanut A:n 

kanssa tehdyn vuokrasopimuksen. X suostui tekemään vuokrasopimuksen B:n 

kanssa sillä edellytyksellä, että B maksaa X:lle A:n erääntyneet vuokravelat. A ja 

B puolestaan sopivat keskenään, että B sai vähentää maksamansa vuokravelat jäl-

jellä olevasta kauppahintavelastaan A:lle. Korkeimman oikeuden enemmistö (ää-

nestystulos 3-2) päätyi ratkaisussaan siihen, että maksu oli peräisin A:n varalli-

suuspiiristä ja täten peräytettävissä, vaikka B oli tapauksessa muodollinen mak-

saja. Enemmistö perusteli kantaansa sillä, että edellä mainitulla järjestelyllä lakka-

sivat sekä B:n velka A:lle että A:n velka X:lle. Kauppahinnan käyttäminen X:n 

saatavien suoritukseksi mahdollisti A:n ja B:n välisen substanssikaupan toteutu-

misen luovutussopimuksen mukaisesti. Täten B:n suorittama maksu oli perusteltua 

rinnastaa A:n itsensä tekemiin suorituksiin. 

Vähemmistö puolestaan korosti perusteluissaan sitä, että vuokrasopimus oli pu-

rettu jo ennen A:n ja B:n välistä substanssikauppaa. X ei perustelujen mukaan ollut 

myöskään millään tavalla myötävaikuttanut siihen, että B vähensi maksamansa 

                                                 
130 Ks. kolmikantajärjestelyiden luonteesta Lennander 2013, s. 216–218 ja Renman 2013, s. 99 ja tämän 

tutkielman 4. luku. Myöskään kauppahintasaatavan ei voitane katsoa kuuluvan konkurssipesään siltä osin 

kuin sen perusteena on konkurssipesään kuulumattoman omaisuuden luovutus (e contrario KonkL 5:1.3). 

KonkL 5:1.3:n mukaan konkurssipesään kuuluu myös konkurssipesään kuuluvan omaisuuden surrogaatti.   
131 Ks. sähköisen rahan yksilöintivaatimuksesta ja sekoittumisesta Koulu OTJP 1994, s. 193–194 ja Koulu 

OTJP 1991, s. 241–242. Esineoikeudellisten periaatteiden ”ankarasta” soveltamisesta seuraa, että jos tilin-

omistajalla on tilillään edes jotain varoja, seikoittuvat oikean omistajan varat aina tilinomistajan varoihin. 

Koulu on kuitenkin ottanut – jopa esineoikeudelle lähtökohtaisesti vieraalla tavalla – huomioon kohtuusnä-

kökohdat varojen seikoittumista arvioitaessa. Hänen mukaansa silloin, kun tilinomistajan omien varojen 

määrä on hyvin vähäinen oikean omistajan varoihin verrattuna, ei sekoittumista oikeudellisessa merkityk-

sessä tapahdu. Ks. tästä ns. relevanttiussäännöstä tarkemmin, Koulu OTJP 1991, s. 242–246. 
132 Tuomisto 2012, s. 282, Koulu 2011b, s. 322, Uitto 2009, s. 230–231 ja Lennander 2013, s. 121.  
133 Tuomisto 2012, s. 148–150. 
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vuokravelat kauppahintavelastaan A:lle. X:llä ei vähemmistön mukaan ollut vel-

vollisuutta myötävaikuttaa käyttöoikeuden siirtoon. Kun A ei kyennyt vastaamaan 

luovutussopimuksen toteutumisesta, ei vähemmistön mukaan ollut perusteltua 

olettaa, että vielä maksamatta olevalla kauppahintasaatavalla olisi ollut A:lle to-

dellista varallisuusarvoa. Asiallisesti yllä mainitun kaltainen järjestely merkitsi vä-

hemmistön mukaan vain kauppahinnan uudelleen määrittelyä, minkä vuoksi se ei 

ollut myöskään velkojille vahingollinen.  

Koulu pitää vähemmistön ratkaisua huomattavasti vakuuttavampana kuin enemmistön. 

Erityisesti hän toteaa, ettei takaisinsaantia saisi asettaa riippumaan siitä, mitä jossain toi-

sessa oikeussuhteessa on tapahtunut, ellei oikeussuhteiden erillisyys ole vain näennäistä. 

Korostettu merkitys olisi hänen mukaansa tullut antaa sille, ettei X ollut myötävaikuttanut 

siihen, että maksu vähennettiin kauppahinnasta. Täten mikään tapauksessa ei Koulun mu-

kaan viittaa siihen, että B olisi tehnyt maksun muussa kuin omassa intressissään.134 

Edellä esitetyistä contra-argumenteista huolimatta pidän KKO:n enemmistön ratkaisua 

perustellumpana velkojainsuojan kannalta. Ensinnäkin vuokrasopimuksen purulle ei mie-

lestäni tule vahinkoedellytyksen kannalta antaa niin korostunutta merkitystä kuin kor-

keimman oikeuden vähemmistö on ratkaisussaan antanut. Vaikka on kiistatonta, että kau-

pan kohde ei sopimuksentekohetkellä vastannut sovittua, B ei kuitenkaan vaatinut kaupan 

purkua tai hinnan alennusta A:n sopimusrikkomuksen perusteella, vaan järjestelyn avulla 

kyseinen substanssikauppa toteutui alkuperäisten ehtojen mukaisesti.  

Toiseksi, vaikka vuokrasopimus oli purettu jo ennen substanssikauppaa, ei vuokrananta-

jan asettamaa ehtoa vuokraoikeuden siirtymiselle (A:n vuokravelkojen maksaminen) 

voida pitää asiallisena perusteena velkojainsuojan kannalta. Voidaan nimittäin väittää, 

että myös vuokranantajan intressissä oli, että tiloihin saatiin uusi vuokralainen. Väitettä 

tukee vuokraoikeuden tosiasiallinen siirtyminen B:lle. Lähtökohtaisesti vuokralaisella ei 

muutoinkaan oikeutta siirtää vuokrasopimusta liikehuoneiston vuokrauksesta annetun 

lain (LHVL, 482/1995) 36.1 §:n mukaan ilman vuokranantajan lupaa. Vuokralaisella on 

kuitenkin oikeus vuokraoikeuden siirtoon liikkeen luovutuksen yhteydessä, jollei toisin 

ole sovittu tai vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa vuokraoikeuden siirtoa 

(LHVL 37.1 §).  

LHVL:n perustelujen mukaan vuokraoikeuden siirron vastustamisen perusteltavuutta 

pohdittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota uuden vuokralaisen mahdollisuuksiin 

hoitaa huoneistoa ja kykyyn suoriutua sopimusvelvoitteista, liiketoiminnan laatuun sekä 

                                                 
134 Koulu 2001, s. 496–497. 
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muihin vuokranantajan kannalta keskeisiin seikkoihin.135 Tässä tapauksessa vuokraoi-

keus oli kiistatta purettu jo ennen liiketoimintakauppaa, mutta vuokraoikeus ei ole usein 

muutoinkaan siirrettävissä ilman vuokranantajan lupaa, joten sopimuksen voimassaololle 

ei tule vahinkoedellytyksen kannalta antaa ainakaan keskeisintä merkitystä substanssi-

kauppojen yhteydessä. X ei myöskään vastustanut vuokraoikeuden siirtoa B:n velvoittei-

denhoitokykyyn perustuen, vaan pääasiallinen tarkoitus oli saada suoritus A:n vuokrave-

loille.   

Kolmanneksi, vaikka B oletettavasti suoritti maksut vain omassa intressissään, takaisin-

saannin epääminen tällä perusteella ei parhaimmalla mahdollisella tavalla ”osu maa-

liinsa”. Sinänsä ostajalle ei nimittäin liene merkitystä, kenelle hän maksun suorittaa, kun-

han substanssikauppa toteutuu luovutussopimuksessa sovitulla tavalla. Vaikka vuokran-

antaja ei tässä tapauksessa myötävaikuttanut vuokravelkojen vähentämiseen kauppahin-

nasta, tämä ei poista sitä tosiseikkaa, että luovutussopimusta ei purettu, vaan se toteutet-

tiin alkuperäisen luovutussopimuksen mukaisesti. Vuokranantajan myötävaikutuksella 

olisikin ollut vaikutusta lähinnä maksun epätavallisuusarviointiin, kuten tässä tutkiel-

massa jäljempänä tarkemmin havaitaan.136 

Yllä esitetyn lisäksi KKO:n enemmistön kantaa on mielestäni pidettävä perustellumpana 

erityisesti siksi, että vahinkoedellytyksen täyttyminen on kyettävä arvioimaan maksusta 

velkojille mahdollisesti aiheutuneiden vahinkojen perusteella.137 Käsiteltävän oikeusta-

pauksen kaltaisissa olosuhteissa ei vahingon mahdollisuutta voitane sulkea pois. Ratkai-

sua voitaneen myös yleisemmällä tasolla tulkita niin, että velkojan välittömästi ja/tai vä-

lillisesti velalliseen kohdistama painostus on erityisen vahva peruste katsoa, että maksu 

on peräisin velallisen varallisuuspiiristä.138 

Vastaavanlainen problematiikka – tosin ”peilikuvamaisesti” – oli tuomioistuimen arvioi-

tavana ratkaisussa IHO 31.3.2010 t. n:o 339 S 09/848. 

Tapauksessa IHO 31.3.2010 t. n:o 339 S 09/848 A oli myynyt liiketoimintansa 

B:lle. Samana päivänä kauppakirjan allekirjoittamisen kanssa osapuolet laativat 

erillisen sopimuksen, jonka mukaan A otti vastatakseen sellaisista lomapalkoista, 

joiden maksamisesta työntekijöille B oli työsopimuslain (55/2005) 2:10.2:n 

(943/2002) mukaan vastuussa. A maksoi TakSL 10 §:n tarkoittamana kriittisenä 

                                                 
135 HE 304/1994 vp, s. 122. Ks. myös Saarnilehto 2006, s. 72. 
136 Tuomisto 2012, s. 198–199. 
137 Tuomisto 2012, s. 283.  
138 Ks. myös esim. KKO 1995:162, jossa aliurakoitsija sai suorituksen välillisesti pääurakoitsijalta sen jäl-

keen, kun se oli ensin uhannut keskeyttää suorituksensa, jollei urakkasaatavan maksuerää siirretä sille. Ali-

urakoitsija velvoitettiin palauttamaan urakanantajalta saamansa maksu pääurakoitsijan konkurssipesään.   
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aikana kahden työntekijän lomapalkat B:n nimissä olevalle sulkutilille, josta ne 

maksettiin eteenpäin työntekijöille. Hovioikeus peräytti näin suoritetun velan mak-

sun B:lle TakSL 10 §:n perusteella. 

Myös tässä tapauksessa vastaaja vastusti takaisinsaantia vetoamalla erityisesti siihen, että 

järjestelyssä oli asiallisesti kysymys kauppahinnan uudelleen määrittelystä; liiketoimin-

nan kauppahinta olisi voinut olla maksettujen lomapalkkojen verran alhaisempi, jolloin 

velkojille ei olisi aiheutunut vahinkoa. Maksu tapahtui kuitenkin tosiasiallisesti A:n va-

rallisuuspiiristä sen jälkeen, kun A:n liiketoiminta oli jo myyty, ja maksuun käytetyt varat 

olisi voitu käyttää myös velkojia enemmän hyödyttävällä tavalla. Asiallisesti järjestely 

lomapalkkojen määrän osalta voidaan rinnastaa B:n A:lle antamaan lainaan, joka on sit-

temmin maksettu A:n liiketoiminnan lopettamisen jälkeen takaisin. Hovioikeuden enem-

mistön kanta onkin lain ration mukainen. Tosin järjestelyn kokonaisarvioinnin perus-

teella asiassa olisi sinänsä ollut mahdollista päätyä myös vastakkaiseen lopputulemaan, 

kuten myös ratkaisun esittelijä mietinnössään toteaa.139 

Vahinkoedellytyksen täyttyminen kolmikantajärjestelyssä oli tutkittavana myös ratkai-

sussa KKO 2009:21. 

Ratkaisussa KKO 2009:21 osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja X ja hänen puo-

lisonsa olivat taanneet osakeyhtiön velan pankille sekä antaneet lisäksi vierasvel-

kavakuuden osakeyhtiön velasta pankille. Osakeyhtiö maksoi 72 359,93 euron vel-

kansa pankille varoilla, jotka X ja hänen puolisonsa olivat aiemmin samana päi-

vänä siirtäneet osakeyhtiön tilille tätä tarkoitusta varten. X ja hänen puolisonsa 

olivat lainanneet siirretyt varat samasta pankista tätä tarkoitusta varten. X oli kui-

tenkin ennen edellä mainittua velan maksua velkaantunut osakeyhtiölle muun mu-

assa ostamalla osakeyhtiön käyttöomaisuutta itselleen. Samalla, kun X ja hänen 

puolisonsa siirsivät varat osakeyhtiön tilille, osakeyhtiön kirjanpidossa merkittiin 

X:n velka (54 487,56 euroa) osakeyhtiölle maksetuksi.  

Osakeyhtiön konkurssipesän vaatiessa velan maksun peräyttämistä pankki vetosi 

siihen, että velan maksu oli velkojien kannalta vaaraton. Konkurssipesän vaatimus 

rajoittui X:n velkaa vastaavaan määrään eli 54 487,56 euroon. Pankin väite mak-

sun vaarattomuudesta perustui siihen, että X ja hänen puolisonsa olivat lainanneet 

varat osakeyhtiölle myös tältä osin määrätarkoitukseen eli pankin saatavan suorit-

tamiseksi. Lisäksi pankin mukaan maksu olisi ollut vaaraton, jos X ja hänen puo-

lisonsa olisivat maksaneet osakeyhtiön velan suoraan pankille, sillä X olisi voinut 

regressisaatavallaan kuitata osakeyhtiön häneltä olleen saatavan konkurssivelkojia 

                                                 
139 Mainittakoon tässä yhteydessä vielä, että ratkaisussa VHO 19.3.1999 t. n:o 257 S 98/72 oli kysymys 

ratkaisun KKO 2001:137 tosiseikastoa muistuttavasta tapahtumainkulusta. Siinä A oli myynyt läheisyhtiö 

B:lle koko liikeomaisuutensa. A:lla oli pankissa luottotili, jonka saldo oli negatiinen. B maksoi luottotilin 

velkasaldon samasta pankista ottamallaan lainalla. Hovioikeus hylkäsi konkurssipesän kanteen, koska 

pankki ei tiennyt tällaisesta järjestelystä eikä se ollut myöskään järjestelyyn myötävaikuttanut. Täten hovi-

oikeus katsoi maksun tapahtuneen B:n varallisuuspiiristä. Hovioikeuden tulkintaa voidaan pitää perustel-

tuna vain, jos pankki ei ollut saanut suoritusta liikeomaisuuden arvosta, ks. myös Tuomisto 2012, s. 149–

150 alaviite 15.     
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sitovasti. Korkein oikeus kuitenkin hyväksyi konkurssipesän kanteen ja määräsi 

54 487,56 euron suuruisen velan maksun peräytymään.  

Korkein oikeus ei perustellusti katsonut, että kyseessä oli määrätarkoitukseen lainatuilla 

varoilla tehty velan maksu, sillä ”lainatuilla” varoilla maksettiin samalla X:n vastaavan 

suuruinen velka osakeyhtiölle. Täten myöskään varojen sekoittumiseen osakeyhtiön va-

roihin ei ollut tarvetta ottaa tarkemmin kantaa, koska maksu tapahtui ”materiaalisesti” 

yhtiön varoista. X:n velan määrän ylittäviltä osin maksu olisi tapahtunut osakeyhtiön va-

roista vain, jos varat olisivat sekoittuneet osakeyhtiön muihin varoihin. Sekoittumista ei 

kuitenkaan tapahtunut, sillä osakeyhtiön tilillä ei sattumoisin ollut muita varoja mak-

suhetkellä. Konkurssipesä ei sen vuoksi myöskään vaatinut takaisinsaantia siltä osin kuin 

maksun määrä ylitti X:n velan määrän hallinnoimalleen osakeyhtiölle.140 

Sen sijaan tulkinnanvaraisempi tilanne oli pankin esittämän regressisaatavan kuittausoi-

keuden osalta. KKO kuitenkin totesi TakSL:n esitöihin viitaten, että oikeustoimen vaa-

rattomuus on voitava todeta ilman velallisen taloudellisen tilan tarkempaa selvittelyä. Sen 

arvioiminen, olisiko X:llä ollut konkurssivelkojia sitova oikeus kuittaukseen, olisi KKO:n 

mukaan edellyttänyt ”paitsi niiden olosuhteiden, joissa X oli velkaantunut yhtiölle, myös 

yhtiön taloudellisen tilan sekä yhtiön, pankin ja X:n ja hänen puolisonsa keskinäisten oi-

keussuhteiden tarkempaa selvittelyä”. KKO katsoikin, ettei pankki ollut kyennyt näyttä-

mään, että maksu oli vaaraton osakeyhtiön muille velkojille.141 

Yllä esitetyn oikeuskäytännön perusteella voidaan yhteenvetona todeta, että maksurasitus 

kohdistuu myyjävelalliseen, jos a) kauppa on toteutunut luovutussopimuksen mukaisesti 

ja b) ostajan välillisesti tai välittömästi velkojalle tekemän suorituksen johdosta kuitataan 

myyjävelallisen kauppahintasaatavaa ostajalta. Liikeomaisuuden arvoon vaikuttavat sei-

kat on otettava huomioon jo alkuperäistä kauppasopimusta tehtäessä, eikä kauppahinnan 

                                                 
140 Ks. myös Koulu 2009b, s. 177. 
141 Oikeuskirjallisuudessa korkeimman oikeuden perusteluihin, jotka koskivat X:n kuittausoikeutta, on suh-

tauduttu eri tavoin. Koulu on katsonut, että pankki ei vain yksinkertaisesti onnistunut täyttämään näyttö-

taakkaansa maksun vaarattomuuden osalta. Velkojan puolustusmahdollisuuksien kannalta hän pitää tällai-

sissa tilanteissa kuitenkin suositeltavana, ettei takaisinsaannin torjumisen esteenä ole yksinomaan se, että 

vahinkoedellytyksen selvittäminen vaatii syvällisempää materiaalista tutkintaa, ks. Koulu 2009b, s. 177. 

Tuomiston mukaan maksun peräytyminen puolestaan johtui lähinnä vahinkoedellytyksen arvioinnissa so-

velletusta suhteellisen korkeasta abstraktiotasosta. Tuomisto myös esittää, että konkurssikuittauksen edel-

lytysten yksityiskohtainen selvittäminen olisi ilmeisesti estänyt takaisinsaannin. On kuitenkin huomattava, 

että X:n ja hänen puolisonsa takausvastuuseen sitoutumisen ja vierasvelkavakuuden luovuttamisen oikeus-

peruste oli syntynyt jo ennen X:n tekemiä käyttöomaisuusostoja. Täten tapauksessa olisi ollut hyvinkin 

mahdollista, että X:n oikeus konkurssivelkojia sitovaan kuittaukseen olisi estynyt KonkL 6.2.3:n tarkoituk-

sellista velkaantumista koskevan kuittausrajoituksen perusteella. Takaajan takautumissaatavan on nimittäin 

katsottu syntyvän takaisinsaannin kannalta silloin, kun takaaja menettää mahdollisuutensa peruuttaa takaus-

tahdonilmaisunsa, ks. esim. Tuomisto 2012, s. 421, Huser 1992, s. 416 ja Lennander 2013, 303–304. Eh-

dollisista saatavista konkurssissa, ks. esim. Könkkölä – Linna 2013, s. 350. 
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uudelleen määrittelyyn voida menestyksekkäästi vedota enää sen jälkeen, kun varat on 

luovutettu myyjävelallisen hallintaan tai kauppahintasaatava on suoritettu maksamalla 

myyjävelallisen velkoja.  

3.2.2 Maksu separatistiasemassa olevalle vakuusvelkojalle 

3.2.2.1 Maksun vahingollisuus erityisesti substanssikaupan yhteydessä  

Ajatellaan tilannetta, jossa A on 20 000 euroa velkaa B:lle, jolla on käteispanttina A:n 

käyttöomaisuuteen kuuluva ajoneuvo. A maksaa niin sanottuna kriittisenä aikana 20 000 

euron velkansa B:lle, jolloin panttina olevan ajoneuvon arvo on maksun määrää vastaava 

eli 20 000 euroa. A:n jouduttua myöhemmin konkurssiin ajoneuvon arvo on laskenut 

15 000 euroon. Miten maksuun on suhtauduttava vahinkoedellytyksen kannalta?  

Kysymykseen voidaan lähteä hakemaan vastausta TakSL:n perusteluiden vahinkoedelly-

tystä koskevista lausumista. TakSL:n esitöissä todetaan seuraavaa142: 

”Sekä subjektiivisen takaisinsaantisäännöksen että objektiivisten säännösten ku-

vaamissa tilanteissa voi esiintyä tapauksia, joissa – velallisen yleistä taloudellista 

asemaa tarkemmin selvittelemättä – voidaan todeta, että takaisinsaantivaatimuksen 

perusteena oleva menettely ei ole voinut aiheuttaa velkojille vahinkoa. Kyseisissä 

tilanteissa on toisin sanoen niin, että oikeustoimi on velkojien kannalta merkityk-

setön riippumatta siitä, onko velallinen oikeustointa tehtäessä ollut maksukyvytön 

tai ylivelkainen. Tyypillinen esimerkki mainitunlaisesta tilanteesta on velan maksu 

velkojalle, jolla on ollut saamisen turvaava esinevakuus (kursivointi tässä) sekä 

myös velan maksu kolmannelta juuri siihen tarkoitukseen lainatuilla varoilla. En-

sin mainitussa tapauksessa velkoja saisi maksun peräytyessäkin joka tapauksessa 

suorituksen saamisestaan separatistiasemansa perusteella.”  

Yllä siteeratusta esityölausumasta käy selvästi ilmi, että maksu turvaavan esinevakuuden 

haltijalle ei ole vahingollinen muille velkojille. Tämä sillä lisäedellytyksellä, että vakuus 

on peräisin velalliselta itseltään eikä kysymyksessä ole siis vierasvelkapanttaus.143 Luvun 

alussa esitettyä kysymystä on kuitenkin syytä jatkaa: minkä ajankohdan mukaan esineva-

kuuden turvaavuus määritellään? Vahinkoedellytyksen täyttymisen kannalta ratkaise-

vaksi arvoajankohdaksi on oikeuskirjallisuudessa esitetty kahta eri vaihtoehtoa: a) arvo, 

joka esinevakuudella oli maksuhetkellä tai b) arvo, joka vakuudella oli konkurssin alka-

mishetkellä.144 

                                                 
142 HE 102/1990 vp, s. 18. 
143 Tuomisto 2012, s. 275. Vierasvelkavakuudella turvatun velan erityisasemasta on säädetty TakSL 19 

§:ssä. Tämä problematiikka on kuitenkin rajattu tämän tutkielman ulkopuolelle.  
144 Ks. esimerkiksi Leppänen 1992, s. 78–81, Kaisto 2006a, s. 212–216, Tuomisto 2012, s. 270–275 ja 

Kontturi Oikeustieto 2011, s. 24–25. 
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Tuomisto on lähtenyt siitä, että vahinkoedellytyksen kannalta ratkaisevaa on se, mikä arvo 

vakuudella on konkurssin alkamishetkellä. Tällaista lopputulosta hän on perustellut eri-

tyisesti yllä siteerattuun esityölausumaan tukeutuen. Esitöissä on hänen mukaansa pidetty 

silmällä tilannetta, jossa vakuus on ollut täysin turvaava vielä konkurssin alettua. Samaan 

suuntaan Tuomiston mukaan viittaa esitöiden maininta siitä, että vahinkoedellytys jää 

täyttymättä, jos määräämistoimi ei ole voinut aiheuttaa velkojille vahinkoa.145 Ajatuksen 

taustalla lienee se, että maksun peräytyessä velkoja saisi TakSL 15.2 §:n nojalla takaisin 

aiemman vakuusasemansa.146 

Tuomiston mukaan kaikissa tilanteissa ei ratkaisevaa merkitystä voida kuitenkaan antaa 

konkurssin alkamishetken arvolle. Tällainen tilanne on hänen mukaansa käsillä silloin, 

kun velkojalla olisi ollut mahdollisuus realisoida vakuus ennen konkurssia ja realisoin-

nilla olisi voitu estää vakuuskohteen arvon alenemisesta koituva tappio.147 Tällöin vahin-

koedellytyksen täyttymisen ratkaisee eräänlainen fiktio; mikäli vakuus olisi ollut riittävä 

sillä hetkellä, kun velkoja olisi esimerkiksi saatavan erääntymisen vuoksi saanut reali-

sointivallan, ei vahinkoedellytyksen voida katsoa täyttyneen.148 Toisaalta vakuuden ar-

vona on hänen mukaansa pidettävä koko sitä summaa, joka vakuudesta olisi konkurssi-

pesän toimittamassa realisaatiossa saatu. Täten vakuuden arvon nousu koituu siis vakuus-

velkojan hyväksi.149 

Leppäsen, Kaiston ja Koulun mukaan ratkaiseva merkitys tulisi antaa maksuhetken olo-

suhteille.150 Maksuhetken olosuhteiden ratkaisevuuden kannalle on päädytty myös ratkai-

sussa KKO 2012:102. 

Ratkaisussa KKO 2012:102 konkurssivelallinen A oli TakSL 10 §:n mukaisena 

kriittisenä aikana maksanut verovelan pankilta tähän tarkoitukseen lainaamillaan 

varoilla. Pankilla oli jo ennestään saataviensa vakuutena kiinteistöpantteja ja yri-

tyskiinnitys. Tämän johdosta velkojan vaihdokseen olisi periaatteessa voinut liit-

tyä vaara muiden velkojien jako-osuuksien pienentymisestä. Asiassa oli kuitenkin 

kiistatonta, että edellä mainittujen vakuuksien käypä arvo oli maksuhetkellä sel-

västi pankin saatavia alhaisempi. Pankki ei myöskään vaatinut A:lta lisävakuuksia 

myöntäessään lainan verovelkojen maksuun. Pankin saatavat A:lta olivat verojen 

maksuun annetun luoton jälkeen 423 244,40 euroa ja sitä ennen noin 390 000 eu-

roa. Kiinteistön myynnistä oli varsin pian konkurssiin asettamisen jälkeen saatu 

                                                 
145 Tuomisto 2012, s. 269–272. Myös Hupli on pitänyt konkurssin alkamishetken arvoa ratkaisevana vahin-

koedellytyksen kannalta, ks. Hupli 2004, s. 387–388. Jos ratkaiseva merkitys annetaan konkurssin alkamis-

hetken arvolle, vakuusvelkoja kantaa riskin mahdollisista arvon alenemisista maksuhetken ja konkurssin 

alkamishetken välillä. Toisaalta vakuuden arvon nousu koituu vakuusvelkojan hyväksi.    
146 Kaisto 2006a, s. 213. Ks. myös Koulu 1999, s. 156. 
147 Tuomisto 2012, s. 272.  
148 Ks. myös Kaisto 2006a, s. 215. 
149 Tuomisto 2012, s. 272. 
150 Leppänen 1992, erityisesti s. 60 ja 81, Kaisto 2006a, s. 212–220 ja Koulu 2013a, s. 275.  
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vain 160 909 euroa. Myös vakuutena olleen yrityskiinnityksen merkitys oli perus-

telujen mukaan ollut maksuhetkellä varsin vähäinen. Järjestelyn katsottiinkin ai-

heuttaneen taloudellista tappiota vain pankille, jonka saatavat olivat kasvaneet il-

man turvaavaa vakuutta. 

Perusteluissaan korkein oikeus myös vahvistaa jo aikaisemmin sovelletun sään-

nön, jonka mukaan pelkästään vahingon vaara on eräissä tapauksissa riittävä 

seikka täyttämään takaisinsaannin vahinkoedellytyksen. Korkein oikeus kuitenkin 

toteaa, että takaisinsaantisäännösten tarkoituksena on velkojille vahingollisten oi-

keustoimien korjaaminen, joten peräyttämiselle ei ole edellytyksiä, jos vahinko-

riski näyttää maksuhetken ajankohdan olosuhteiden perusteella hyvin epätodennä-

köiseltä. Täten korkein oikeus hylkäsi konkurssipesän kanteen maksun peräyttä-

mistä koskien.  

Kuten korkeimman oikeuden ratkaisusta selvästi ilmenee, ratkaiseva merkitys vahingol-

lisuusarvioinnissa on annettava maksuajankohdan olosuhteille.151 Korkein oikeus kuiten-

kin toteaa yllä esitellyn ratkaisun perusteluissaan, että tietynlaisissa tapauksissa on vielä 

otettava huomioon se, millainen vahinkoriski oikeustoimesta on sen tekohetkellä aiheu-

tunut muille velkojille.152 Käytän tuollaisesta vahinkoriskiin perustuvasta vahingollisuus-

arvioinnista termiä riskimetodi153. Myös Leppänen on 20 vuotta ennen käsiteltävää kor-

keimman oikeuden ratkaisua esittänyt, että takaisinsaannin ulkopuolelle tulisi rajata sel-

laiset tilanteet, joissa oikeustoimen vahingollisuus ei ole sen tekohetkellä ollut objektiivi-

sesti miellettävissä. Vahinkoedellytys täyttyy hänen mukaansa silloin, kun vahingolli-

suusarviointi osoittaa, että vahinko tulisi jonkinasteisella todennäköisyydellä myös toteu-

tumaan.154 

Mitään yleistä ”laskukaavaa” riittävän riskin laskemiselle ei kuitenkaan voitane antaa, 

vaan se, milloin vahinkoriskiä voidaan korkeimman oikeuden ilmaisemaan tapaan pitää 

hyvin epätodennäköisenä, tulee arvioitavaksi aina olosuhteiden perusteella in casu. ”Hy-

vin epätodennäköinen” viittaa kuitenkin siihen, että hyvin matala-asteinen riski saattaa 

täyttää vahinkoedellytyksen.155 Maksun vahingollisuutta arvioitaessa riskin määrään vai-

kuttavat ainakin saatavan määrän ja vakuuden arvon suhde maksuhetkellä sekä vakuutena 

olevan omaisuuden laatu.156  

                                                 
151 Näin ratkaisua on tulkinnut myös Koulu. Koulu pitää ratkaisua myös onnistuneena. Hänen mukaansa 

vahinkoedellytystä ja olettamusta määräämistoimen vahingollisuudesta ei voida venyttää loputtomiin, sillä 

muutoin de facto velkojille vahingottomia oikeustoimia saattaisi tulla peräytettäväksi vastaajan raskaan 

todistustaakan vuoksi, ks. Koulu 2013a, s. 275.  
152 Ks. myös Ingström LM 2013, s. 475. 
153 Ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa Renman on käyttänyt tällaisesta riskiarvioinnista nimitystä för-

lustriskmetoden, ks. Renman 2013, s. 71. 
154 Leppänen 1992, s. 60. 
155 Ks. myös Koulu 2013a, s. 275, Tuomisto 2012, s. 91–94 ja Huhanantti Liikejuridiikka 2016, s. 133. 
156 Esimerkiksi osakkeet ja saatavat saattavat olla erityisen alttiita arvon alenemiselle, ks. myös Kontturi 

Oikeustieto 2011, s. 25. 
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Korkeimman oikeuden perusteluista ei kuitenkaan ilmene, onko riskimetodia sovellettava 

myös silloin, kun velan maksun johdosta velallisen hyväksi vapautuu yhtä arvokasta va-

kuusomaisuutta. Ruotsissa on katsottu, että maksu etuoikeutetulle vakuusvelkojalle ei ole 

vahingollinen muille velkojille, jos vakuuden arvo maksuhetkellä vastaa maksun mää-

rää.157 

Tässä tutkielmassa esitetään tulkintasuosituksena, että myös Suomessa annettaisiin rat-

kaiseva merkitys vakuuden arvolle maksuhetkellä, jos velkojan vakuusoikeuden rasitta-

maa omaisuutta vapautuu maksun jälkeen velallisen hyväksi. Vahinkoedellytyksen täyt-

tymisen arviointi kohdentuisi täten siihen, onko velalliselle vapautunut panttiomaisuus 

maksuhetkellä reaalisesti arvioituna ollut täysin turvaava. Mikäli näin katsotaan olevan, 

ei vahinkoedellytys täyty, koska velallinen saa maksuhetkellä maksun määrää vastaavan 

vastikkeen vakuuden vapautumisen muodossa.158 Vastikkeen on kuitenkin oltava myös 

konkurssipesän kannalta käypä eli vastikkeen tulisi maksuhetken hypoteettisessa kon-

kurssissa kuulua velallisen konkurssipesään, jotta vahinkoedellytyksen ei voitaisi katsoa 

täyttyneen.159 Tämän tyyppistä vahinkoedellytyksen arviointitapaa kutsutaan jatkossa 

vastikemetodiksi. 

Vastikemetodi saa nähdäkseni institutionaalista tukea korkeimman oikeuden suhteellisen 

tuoreesta oikeuskäytännöstä koskien käteiskauppaan rinnastettavien maksujen vahingol-

lisuutta.160 Tällaisesta käteismaksuun rinnastettavien maksujen vahingollisuusarvioin-

nista oli kysymys esimerkiksi ratkaisussa KKO 2013:88. 

Ratkaisussa KKO 2013:88 konkurssivelallinen C oli maksanut kunkin tavaraerän 

tavarantoimittajalle tavaran toimituspäivänä tai muutama päivä sen jälkeen laskun 

eräpäivänä luukuun ottamatta viittä laskua, jotka oli maksettu vasta eräpäivän jäl-

keisenä päivänä. Kaikki edellä mainitut maksut olivat kuitenkin vastanneet vii-

meksi toimitetun tavaraerän arvoa ja maksut oli laskuissa kohdistettu kuhunkin 

tavaraerään erikseen. C:llä oli myös aikaisempiin tavaratoimituksiin perustuvia 

velkoja, mutta maksuja ei siis kohdistettu niihin lukuun ottamatta yhtä erehdyk-

sissä tehtyä suoritusta. Koska C oli saanut tavaroita, joiden arvo vastasi kutakin 

                                                 
157 SOU 1970:75, s. 132, Prop. 1975:6, s. 99, Walin 1987, s. 135, Lennander 2013, s. 126–127, Welamson 

– Mellqvist 2013, s. 103 ja Renman 2013, s. 74–75. Myös Tanskassa oikeustoimen tekohetken olosuhteita 

on pidetty ratkaisevina vahinkoedellytystä arvioitaessa, ks. Lindencrone Petersen – Ørgaard 2016, s. 550. 

Lisäksi maksua velkojalle, jolla on turvaava esinevakuus, ei ole pidetty vahingollisena, ks. Lindencrone 

Petersen – Ørgaard 2016, s. 548.    
158 Ks. myös esim. Lennander 2013, s. 127.  
159 Lennander 2013, s. 114 
160 Todettakoon, ettei varsinainen käteismaksu kuulu TakSL 10 §:n soveltamisalaan, koska siinä ei ole kat-

sottu olevan kysymys TakSL 10 §:ssä tarkoitetusta velan maksusta, ks. esim. Tuomisto 2012, s. 150–151, 

Koulu 2014, s. 289, SOU 1970:75, s.149, Lennander 2013, s. 206, Welamson – Mellqvist 2013, s. 119, 

Huser 1992, s. 222 ja Lindencrone Petersen – Ørgaard 2016, s. 580. 
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maksusuoritusta, ei tällaisia käteismaksuun rinnastettavia maksuja tullut korkeim-

man oikeuden mukaan pitää muille velkojille vahingollisina. Maksut eivät täten 

olleet peräytettävissä TakSL 10 §:n nojalla.161  

Vaikka takaisinsaantilain esitöitä on sinänsä mahdollista tulkita Tuomiston esittämään ta-

paan, lain ratio ei edellytä, että velan maksua täysin turvaavan esinevakuuden haltijalle 

tulisi vahinkoedellytyksen kannalta arvioida eri tavalla kuin käteismaksuun rinnastettavia 

velan maksuja.162 Käteismaksuun rinnastettavat maksut eivät ole olleet vahingollisia, jos 

maksut maksuhetkellä ovat vastanneet kunkin tavarantoimituksen arvoa. Tilanteet, joissa 

korkein oikeus on soveltanut riskimetodia vastikemetodin sijaan, ovat liittyneet lähinnä 

tapauksiin, joissa velallinen ei ole saanut peräytettäväksi vaaditusta oikeustoimesta kon-

kurssipesän kannalta käypää vastiketta.163  

Myös Renman on Ruotsin oikeuden osalta katsonut, että riskimetodi (förlustriskmetoden) 

ei tule sovellettavaksi tilanteessa, jossa maksun määrä ja velalliselle takaisin luovutetta-

van esinevakuuden arvo vastaavat maksuhetkellä toisiaan. Maksu turvaavan esinevakuu-

den haltijalle ei täten heikennä velallisen taloudellista asemaa sillä tavalla, että maksuun 

olisi tarkoituksenmukaista takaisinsaannilla puuttua. Maksun johdosta velalliselle vapau-

tuvaan omaisuuteen ei saa kuitenkaan kohdistua mitään sopimusperäisiä luovutusrajoi-

tuksia, jotka edes inter partes estävät velallista disponoimasta vapautuvasta omaisuu-

desta. Luovutusrajoitusten johdosta vahinkoedellytysarviointi lieneekin tehtävä riskime-

todia soveltaen.164 

                                                 
161 Vastaavalla tavalla vahinkoedellytystä on arvioitu ratkaisussa KKO 2011:24, jossa vahinkoedellytyksen 

ei katsottu täyttyneen siltä osin kuin velan maksujen määrä vastasi uutta tavarantoimitusta.  
162 Toisaalta aiemmin siteerattua esityölausumaa (HE 102/1990 vp, s. 18) voitaneen tulkita myös niin, ettei 

siinä ole haluttu ottaa nimenomaisesti kantaa vahinkoedellytyksen arviointiajankohtaan. Lisäksi ulosmit-

tauksella saadun maksun peräyttämistä koskevassa esityölausumassa todetaan, että siltä osin kuin pantti 

vastaa saatavan arvoa, ei velkojille aiheudu maksusta vahinkoa, ks. HE 102/1990 vp, s. 59.    

Myös Ruotsissa on vastikemetodin soveltumista perusteltu sillä, että velkoja saisi maksun peräytyessäkin 

vastaavan maksun separatistiasemansa perusteella, ks. esim. Lennander 2013, s. 94–95. Vakuuden arvon 

aleneminen maksuajankohdan jälkeen on nähty ennemminkin palautus- ja korvausvastuuta koskevana on-

gelmana, ks. tarkemmin Lennander 2013, s. 346–348, Renman 2013, s. 77–78. Näin myös Koulu 1999, s. 

51–52.  
163 Vastikkeen puuttumisen ja riskimetodin välinen yhteys on havaittavissa esim. ratkaisuista KKO 

2012:102, KKO 2009:21 ja KKO 2004:69, josta lisäksi ilmenee, että konsernissa käypää vastiketta on ar-

vioitava yrityskohtaisesti.   
164 Renman, 2013, s. 74–76. Myös Ruotsissa on tapauksissa, joissa velallinen ei saa suorittamastaan oikeus-

toimesta lainkaan vastiketta, sovellettu riskimetodia. Esimerkiksi tapauksessa NJA 1987 s. 320 rahoitusyh-

tiölle, jolla oli jo ennestään saatavansa täysin turvaava vakuus, annettiin lisävakuus ilman, että rahoitusyhtiö 

olisi samalla luovuttanut velalliselle lisää luottovaroja. Korkein oikeus katsoi vahinkoedellytyksen täytty-

neen, sillä muille velkojille aiheutui riski (ökad risk för förlust) siitä, että lisävakuutta jouduttaisiin käyttä-

mään rahoitusyhtiön saatavien kattamiseen aikaisemmin luovutettujen vakuuksien arvon alenemisen joh-

dosta.  

Riskimetodia on ruotsalaisessa hovioikeuskäytännössä sovellettu kuitenkin myös tapauksessa, jossa vakuu-

tena olevien arvopaperien yliarvo ei vapautunut jälkipantinsaajalle tehdyn suorituksen johdosta velallisen 
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Substanssikaupan yhteydessä maksujärjestelyt toteutetaan usein niin, että liiketoiminnan 

ostaja suorittaa kaupantekohetkellä kauppahinnan kokonaan tai osittain maksamalla myy-

jävelallisen jonkin velan. Tällöin maksurasitus koskee myyjävelallista, kuten aiemmin 

havaittiin, vaikka liiketoiminnan ostaja on maksun muodollinen suorittaja. Tällöin velal-

liselle ”vapautuvaa” vastiketta saattaa olla vaikeampi hahmottaa. Kauppahinnan ollessa 

käypä järjestely on kuitenkin asiallisesti rinnastettavissa siihen, että velallinen olisi mak-

sanut velan vakuusvelkojalle ja heti tämän jälkeen myynyt maksun johdosta vapautuneen 

vakuusomaisuuden kolmannelle. Toisaalta järjestely on rinnastettavissa velkojan itsensä 

suorittamaan realisointiin, jota ei ole myöskään pidetty velkojille vahingollisena. Täten 

substanssikaupan ostajan suorittama maksu myyjän separatistiasemassa olevalle vakuus-

velkojalle ei muuta vahingollisuusarviointia, vaan maksun on katsottava olevan velkojille 

vahingoton, jos vakuus on maksuhetkellä ollut täysin turvaava (vastikemetodi).165   

Voidaan kuitenkin kysyä, koskeeko maksurasitus sittenkään myyjävelallista siltä osin 

kuin vakuus on ollut turvaava. Sillä, onko vakuusrasitus otettu kauppakirjassa huomioon 

kauppahintaa alentavana seikkana, ei ole itsenäistä merkitystä, koska velkoja saa tällöin 

joka tapauksessa suorituksen omaisuuden arvosta. Merkittävää asiallista merkitystä mak-

surasituksen kohdentamisella tällaisessa tilanteessa ei kuitenkaan ole. Mikäli maksurasi-

tuksen ei vakuuden arvon osalta katsota kohdistuvan myyjävelalliseen, ei myöskään 

maksu ole tältä osin vahingollinen. Jos maksurasituksen katsotaan kohdistuvan myyjäve-

lalliseen, velkoja voi maksun peräytyessä vähentää palautettavasta määrästä vakuuden 

arvon, koska konkurssipesä ei voi enää palauttaa vakuutta in specie luovutuksen vuoksi. 

Velkojan vähennysoikeus puolestaan johtuu siitä, että myyjävelalliselle suoritettua vasti-

ketta ei ole TakSL 15.2 §:n mukaisesti saatettu velkojien ulottumattomiin siltä osin kuin 

vakuus on ollut turvaava.166 Täten havaitaan, että tilanne on velkojien kannalta sama riip-

pumatta siitä, katsotaanko maksurasituksen kohdistuvan myyjävelalliseen vai ostajaan.     

Vahinkoedellytyksen kannalta arviointi muuttuu tulkinnanvaraisemmaksi, jos substans-

sikaupan ostaja suorittaa maksun ensin myyjävelalliselle, joka sittemmin maksaa näin 

                                                 
vapaasti hyödynnettäväksi niin kutsutun lock-up -luovutusrajoituksen vuoksi, ks. Svea hovrätt, Avd. 6, dom 

2005-06-08 i mål nr T 658-03. 
165  SOU 1970:75, s. 133, Walin 1987, s. 136, Lennander 2013, s. 130, Renman 2013, s. 74 ja Leppänen 

1992, s. 81. Velalliselle tulleena vastikkeena voidaan niitä likvidejä varoja, jotka vakuuden realisoinnin 

vuoksi säästyivät. Realisointi ja sitä seuraava maksu turvaavaan esinevakuuden haltijalle ei täten tosiasial-

lisesti huononna velallisen taloudellista asemaa tavalla, että siihen tarvitsisi takaisinsaannilla puuttua. Mah-

dollinen ylijäämä tulee myös tilittää velalliselle varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 

(OikTL, 228/1929) 37 §:n (956/1982) lex commissoria -ehdon perusteella.                                                                                                                                           
166 Esinevakuuden palauttamisesta, ks. Koulu 1999, s. 156–157 ja velkojien hyväksi tulevasta vastikkeesta, 

ks. Koulu 1999, s. 142–143. 
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saamillaan varoilla vakuusvelkojan saatavan. Tuollaisessa tilanteessa velkojan vakuusoi-

keus ei enää kohdistu velallisen omaisuuteen, ja ostaja on tällöin ottanut riskin myyjäve-

lallisen maksukyvystä.167 Ruotsissa vahinkoedellytyksen täyttymistä ei ole arvioitu yllä 

esitetystä poikkeavasti, jos kaupalla ja sitä seuraavalla maksulla on ollut tarpeeksi vahva 

yhteys. Tällaisista liitännäisistä toimista (sammanhängande transaktion) on katsottu ole-

van kysymys esimerkiksi silloin, kun realisoinnin tarkoituksena on ollut maksaa velkojan 

saatava, osapuolet ovat olleet tästä tarkoituksesta selvillä ja maksu tapahtuu viipymättä 

kaupan yhteydessä.168 

Myös Leppänen on katsonut, että maksun peräyttäminen ei tulisi yllä mainitun kaltaisessa 

tilanteessa olla mahdollista, jos maksu on tapahtunut välittömästi realisoinnin jälkeen ja 

jos järjestelyä voidaan kokonaisuudessaan pitää hyväksyttävänä.169 Vahinkoedellytyksen 

täyttymättä jäämisen kannalta ongelmana on kuitenkin varojen sekoittuminen velallisen 

muihin varoihin, jollei velallisella (kauppahinnan) maksuajankohtana satu olemaan tilil-

lään muita varoja. Todella lyhytaikaista sekoittumista velallisen muihin varoihin ei kui-

tenkaan ole mielestäni syytä ylikorostaa, vaikka lyhytaikainenkin sekoittuminen velalli-

sen muihin varoihin sinänsä tarkoittaa, että varat kuuluvat velalliselle. Takaisinsaanti-

säännöstö ei välttämättä edellytä yhtä jyrkkää joko–tai-arviointia kuin sekoittumisen esi-

neoikeudellinen arviointi muuten.170 Jos kaupasta saadut varat on viivytyksettä siirretty 

velkojalle, ei järjestelyä tule mielestäni arvioida vahinkoedellytyksen kannalta poik-

keavasti verrattuna tilanteeseen, jossa velkoja on saanut suorituksen suoraan kauppahin-

nasta. 

Yllä käsitellyissä maksuissa on pidetty silmällä ainoastaan tilanteita, joissa velkoja on 

vakuuteen nähden parhaalla etusijalla ja maksun saatuaan luopuu vakuudesta velkojien 

hyväksi eikä jälkipantinsaajia ole. Vahinkoedellytyksen kannalta ongelmallisimpia saat-

tavat olla tilanteet, joissa velkasuhde maksun johdosta lakkaa vain osittain tai jälkipan-

tinsaajan etuoikeusasema paranee ensipantinsaajan saaman suorituksen johdosta. Tosin 

                                                 
167 Riskin osalta ks. myös Tuomisto 2012, s. 507. 
168 Lennander 2013, s. 132–133 ja NJA 1996 s. 624. Todettakoon, että ratkaisussa NJA 1996 s. 624 oli 

kysymys yrityskiinnityksestä, ja Ruotsin yrityskiinnityslain (RYrKiinL, 990/2008) 2:1.2:n mukaan yrityk-

sen kassa ja pankkisaatavat eivät kuulu yrityskiinnityksen piiriin toisin kuin Suomessa (yrityskiinnityslain 

3.1 §:n 4 kohta (833/1991), YrKiinL, 634/1984). Tapauksessa velallinen oli siis myynyt yrityskiinnityksen 

piiriin kuuluvaa omaisuuttaan ja realisoinnista saamillaan varoilla maksanut kiinnityksen haltijan saatavan. 

Korkein oikeus rinnasti tällaisen välillisen maksun tilanteeseen, jossa velkoja olisi saanut maksun suoraan 

kiinnitetystä omaisuudesta.  
169 Leppänen 1992, s. 81. 
170 Näin myös Tuomisto 2012, s. 277. Vrt. Koulu 2011b, s. 322. Koulu pitäneekin sekoittumista esteenä 

vahingottomuuden toteamiselle käsiteltävän kaltaisissa tilanteissa.   
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Kaisto on esittänyt, että vahinkoedellytys ei maksun peräyttämisen osalta täyty, jos maksu 

suoritetaan ensipantinsaajalle, jolla on maksun turvaava esinevakuus, riippumatta jälki-

pantinsaajan saatavan suuruudesta. Kaisto pitää maksun peräyttämistä ongelmallisena 

myös silloin, kun maksun suuruus on vastannut vakuuden arvoa maksuajankohtana riip-

pumatta jäännössaatavan määrästä. Ongelmalliseksi tilanteen tekee hänen mukaansa se, 

että velkoja voisi kärsiä vahinkoa sen vuoksi, että kyseiselle velkojalle jää suorituksen-

saantioikeus vakuuskohteeseen vielä maksun jälkeen.171     

Viimeksi mainituissa tilanteissa on lisävakuuden antamiselle tyypillisiä piirteitä. Maksun 

johdosta velkojan jäännössaatavan tai jälkipantinsaajan vakuuden turvaavuus kiistatta 

kasvaa.172 Problematiikkaa on syytä havainnollistaa kahdella esimerkillä. Esimerkeissä 

on kysymys ainoastaan velkojan suorituksensaantioikeuden osittain lakkauttavista ta-

pauksista, mutta esimerkit palvelevat myös jälkipanttaustilannetta. Jälkipanttaustilantee-

seen muutettaessa on vain ajateltava, että ensipantinsaajan suorituksensaantioikeus lak-

kaa maksun johdosta kokonaisuudessaan ja jäännössaatavan tilalla on jälkipantinsaajan 

saatava. 

Esimerkki 1: A myy liiketoimintansa B:lle. A on kaupantekohetkellä velkaa C:lle 

100 000 euroa, ja suoraan kauppahinnasta maksetaan C:lle 50 000 euroa. A:n ky-

seisen velan vakuudeksi luovuttaman omaisuuden arvo oli maksuhetkellä hieman 

yli 100 000 euroa. Maksun johdosta C:n jäännössaatava on siis 50 000 euroa. B 

ottaa vastattavakseen C:n jäännössaatavasta, mutta C ei tästä huolimatta vapauta 

A:ta velkavastuusta. Täten sekä A ja B vastaavat jäännösvelan suorittamisesta. 

Myöskään vakuutta ei vapauteta osittaissuorituksen johdosta, vaan se jää edelleen 

turvaamaan C:n jäännössaatavaa.  Jos C olisi saanut maksun koko saatavalleen, ei 

vahinkoedellytys olisi vastikemetodin nojalla täyttynyt. 

Vakuusomaisuuden arvo alenee maksuajankohdan jälkeen niin, että se on konkurs-

sin alkamishetkellä enää 50 000 euron arvoinen. Näin ollen vakuusvelkoja on mak-

sun johdosta paremmassa asemassa kuin siinä tilanteessa, ettei osasuoritusta olisi 

tehty.  

Esimerkki 2: A myy liiketoimintansa B:lle. A on kaupantekohetkellä velkaa C:lle 

100 000 euroa, ja suoraan kauppahinnasta maksetaan C:lle 70 000 euroa. A:n ky-

seisen velan vakuudeksi luovuttaman omaisuuden arvo oli maksuhetkellä hieman 

yli 70 000 euroa (eli se on osasuorituksen osalta turvaava). Maksun johdosta C:n 

jäännössaatava on siis 30 000 euroa. A ja B jäävät ensimmäisen esimerkin tapaan 

yhteisvastuuseen jäännösvelan suorittamisesta. 

Vakuuden arvossa ei tapahdu merkittäviä muutoksia maksuajankohdan jälkeen. 

Jos A olisi maksanut koko C:n saatavan, olisi vahinkoedellytys vastikemetodin 

                                                 
171 Kaisto 2006a, s. 230–231.   
172 Kaisto 2006a, s. 231–234, Tuomisto 2012, s. 520, Gregow SvJT 1986, s. 297–298 ja Lennander 2013, 

s. 127–129.  
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nojalla täyttynyt, sillä konkurssipesän hyväksi ei vapaudu maksua vastaavaa vas-

tiketta. 

Molemmissa esimerkkitapauksissa on, kuten aikaisemmin todettiin, lisävakuuden anta-

miselle tyypillisiä piirteitä, sillä jäännössaatavan tai jälkipantinsaajan etuoikeusasema pa-

ranee velkojalle tehtävän suorituksen johdosta. Maksun vahingollisuutta on etenkin en-

simmäisen esimerkin kaltaisissa tilanteissa luontevaa lähteä tarkastelemaan ensiksi vasti-

kemetodin avulla. On siis kysyttävä, onko maksun johdosta velalliselle vapautuvaa va-

kuuden yliarvoa pidettävä konkurssipesän kannalta hyväksyttävänä vastikkeena.173  

Ensimmäisessä esimerkissä velalliselle on vapautunut maksua vastaava määrä yliarvoa, 

jonka määrä vakuusomaisuutta realisoitaessa tilitettäisiin velalliselle. Vastikemetodi 

osoittaakin velan maksun velkojille vahingottomaksi, jos vakuuden arvo maksuajankoh-

tana (vähintään) vastaa maksun ja velkojan jäännössaatavan yhteenlaskettua määrää. Va-

hingottomuuden kannalta voidaan kuitenkin nähdä ongelmallisena se, että velkojat kan-

tavat riskin vakuuden arvon mahdollisesta alenemisesta.174 Jos tapaukseen sovellettaisiin 

vastikemetodin sijaan riskimetodia, vahinkoedellytys ei täyttyisi, jos maksuhetken olo-

suhteiden perusteella voitaisiin pitää hyvin epätodennäköisenä, että velkoja ei olisi ilman 

osittaissuoritusta saanut täyttä suoritusta vakuuden arvosta vielä konkurssin alkamishet-

kellä.175 Tällöin huomiota olisi kiinnitettävä erityisesti vakuutena olevan omaisuuden laa-

tuun.  

On mielestäni hyvin ongelmallista, jos velan maksun vahingollisuutta arvioitaisiin eri ta-

valla (vastikemetodi vs. riskimetodi) riippuen siitä, onko velkoja saanut suorituksensaan-

tioikeuden kokonaan vai osittain lakkauttavan suorituksen. Tämä koskee myös tilannetta, 

jossa jälkipantinsaajan etuoikeusasema maksun johdosta paranee. Mielestäni molem-

missa tapauksissa vahinkoedellytyksen arviointi on perusteltua kiinnittää siihen, onko 

maksun määrä ja maksun johdosta vapautunut yliarvo yhteenlaskettuna vähintään vastan-

                                                 
173 Ruotsissa vahinkoedellytyksen on katsottu täyttyneen, jos jälkipantinsaajan etuoikeusasema paranee en-

sipantinsaajalle tehdyn maksun johdosta, ks. esim. SOU 1970:75, s. 132. Lennander kuitenkin huomauttaa, 

että edellä mainitussa tilanteessa herää kysymys, kuinka paljon jälkipantinsaajan etuoikeusasema saa mak-

sun johdosta parantua. Mitään nimenomaista vastausta Lennander ei kuitenkaan edellä mainittuun kysy-

mykseen anna. Tästä huolimatta Lennanderin esittämää lienee tulkittava niin, että hänen mielestään jälki-

pantinsaajan etuoikeusaseman parantuminen ei automaattisesti tarkoita, että myös vahinkoedellytyksen 

olisi katsottava täyttyneen, ks. Lennander 2013, 127.   
174 Ks. myös Renman 2013, s. 75–78. 
175 Ks. myös KKO 2012:102, jota on käsitelty aiemmin tässä tutkielmassa.  
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nut vakuuden arvoa maksuajankohtana. Ensimmäisessä esimerkissä esitetyssä tapauk-

sessa ei vahinkoedellytyksen voida täten katsoa täyttyneen, vaikka vakuuden arvo on 

alentunut maksuajankohdan jälkeen. 

Jos maksu suoritetaan ensipantinsaajan sijaan suoraan jälkipantinsaajalle, voidaan myös 

tällöin sinänsä todeta, että velallisen hyödynnettäväksi on maksuhetkellä vapautunut 

maksua vastaava määrä yliarvoa. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että maksua ei ole 

tehty etusijajärjestyksen mukaisesti. Vahinkoedellytyksen täyttymisen kannalta on nimit-

täin riittävää, että maksu vahingoittaa yhdenkin velkojan eli tässä tapauksessa ensipan-

tinsaajan asemaa.176 Ruotsissa on katsottu, että saamisen tulee olla parhaalla etuoikeu-

della, jotta maksua voidaan pitää vahingottomana.177 Leppänen ei kuitenkaan pidä vii-

meksi mainittua välttämättömänä. Hänen mukaansa samalla ja paremmalla etuoikeudella 

voi olla saamisia, kunhan on varmaa, että ne tulisivat myös maksusta huolimatta täysin 

suoritetuksi myöhemmässä konkurssissa.178 

Vastikemetodi soveltuu täten nähdäkseni ainoastaan tilanteisiin, joissa maksu on suori-

tettu etuoikeusjärjestyksen mukaisesti. Vaikka maksua ei olisikaan suoritettu etuoikeus-

järjestyksen mukaisesti, ei maksua kuitenkaan liene katsottava automaattisesti vahingol-

liseksi, kuten myös Leppänen on yllä kerrotulla tavalla todennut. Leppäsen yllä esitettyä 

lausumaa on kuitenkin mielestäni syytä tarkentaa. Siltä, että samalla tai paremmalla etu-

oikeudella olevalle saamiselle kertyy täysi suoritus myös myöhemmässä konkurssissa, ei 

tarvitse edellyttää täyttä varmuutta. Tällaisessa tilanteessa on nähdäkseni sovellettava ris-

kimetodia. Vahinkoedellytys ei täten riskimetodin perusteella täyty, jos maksuhetkellä on 

hyvin epätodennäköistä, ettei vakuuden arvo riitä kattamaan ensipantinsaajan saatavaa 

vielä konkurssin alkamishetkellä.179  

Lisäksi on nähdäkseni tarkoituksenmukaista kohdistaa riskiarvio nimenomaan vakuuden 

arvon mahdolliseen vaihteluun, sillä vielä maksuhetkellä ei ole täyttä varmuutta siitä, 

joutuuko vakuusvelkoja myöhemmässä konkurssissa valvomaan saatavaansa, joka vielä 

maksuhetkellä oli vakuuden täysin turvaama. Jos ensipantinsaaja joutuu valvomaan saa-

taviaan vakuuden arvon laskemisen vuoksi, jälkipantinsaajan saaman maksun vahingol-

lisuus riippuisi myös siitä, valvooko ensipantinsaaja saatavansa. Mikäli ensipantinsaaja 

                                                 
176 ks. esim. Leppänen 1992, s. 46–47 ja Tuomisto 2012, s. 102, Welamson – Mellqvist 2013, s. 102–103, 

Lennander 2013, s. 102–103 ja Huser 1992, s. 486–487.  
177 SOU 1970:75, s. 132, Walin 1987, s. 135 ja Lennander 2013, s. 126–127. 
178 Leppänen 1992, s. 79. 
179 Tällainen riski on kuitenkin hyvin matala-asteinen, kuten aikaisemmin on todettu, joten mitään merkit-

tävää aste-eroa verrattuna Leppäsen mainitsemaan ”varmuuteen” tuollaisella riskillä ei liene.  
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ei valvo saatavaansa, ei jälkipantinsaajalle suoritettu maksu täytä vahinkoedellytystä. 

Edellä mainittu perustuu siihen, että pelkästään separatistiasemassa olevalle velkojalle 

aiheutunut vahinko ei täytä vahinkoedellytystä, jos tämä on jättänyt saatavansa (etuoi-

keudettomalta osin) valvomatta.180 Useammissa tapauksissa valvottaville saataville ei 

myöskään kerry täyttä jako-osuutta konkurssissa. Toisaalta, jos ensipantinsaaja valvoo 

saatavansa, on jälkipantinsaajalle suorittu maksu muille velkojille vahingollinen, sillä en-

sipantinsaaja kilpailee tällöin muiden velkojien kanssa pesään kuuluvasta omaisuu-

desta.181              

Toisessa esimerkissä esitetyssä tilanteessa vahinkoedellytys täyttyy vastikemetodin no-

jalla, oli kysymyksessä sitten velkojan suorituksensaantioikeuden osittain lakkauttava 

suoritus tai jälkipanttaustilanne. Tässä tapauksessa konkurssipesän hyväksi ei maksuhet-

kellä vapaudu maksua vastaavaa määrää vastiketta. Mitään riskianalyysiä ei myöskään 

ole syytä tehdä, sillä velallisen taloudellinen asema heikkenee maksuhetkellä, jolloin va-

hinkoedellytys kiistatta täyttyy. Myöskään vakuuden mahdollisella arvon nousulla ei ole 

nähdäkseni vaikutusta vahinkoedellytysarviointiin. Vakuuden arvonnousu tekee maksun 

peräyttämistä koskevasta vaatimuksesta lähinnä tarkoituksenmukaisuuskysymyksen, jos 

vakuusomaisuus olisi myös maksun peräytyessä sekä ensipantinsaajan ja jälkipantinsaa-

jan saamisen täysin turvaava.182 

Todettakoon tässä yhteydessä vielä, ettei takaisinsaantiproblematiikka käsiteltävissä ti-

lanteissa tyhjenny ainoastaan vahinkoedellytysarviointiin. Oikeuskirjallisuudessa on 

käyty keskustelua myös siitä, onko jälkipantinsaajan etuoikeusaseman ennallistamiseen 

sovellettava TakSL 10 §:ää vai vakuuden peräyttämistä koskevaa TakSL 14 §:ää. Lisäksi 

erilaisia näkemyksiä on esitetty siitä, onko maksun peräyttämistä vaadittava maksun saa-

neelta ensipantinsaajalta vai jälkipantinsaajalta, jonka etuoikeusasema maksun johdosta 

paranee. Tässä vahinkoedellytystä koskevassa luvussa ei mainittuun problematiikkaan 

voida kuitenkaan tarkemmin perehtyä.183       

                                                 
180 Leppänen 1992, s. 47. Tosin Tuomisto toteaa, että pesänhoitajalla tuskin on edes halutessaan oikeutta 

vaatia takaisinsaantia, jos jo ennakolta on selvää, että takaisinsaannilla voitettavat varat koituvat vain val-

vontansa laiminlyöneen separatistivelkojan hyväksi, ks. Tuomisto 2012, s. 103.   
181 Leppänen 1992, s. 47.    
182 Näin myös Kaisto 2006a, s. 216–217. 
183 Vallitsevana kantana Ruotsissa näyttäisi olevan, että tapaukseen olisi sovellettava maksun peräyttämistä 

koskevaa säännöstä ja vaatimus olisi kohdistettava huonomassa etuoikeusasemassa olevaa velkojaa vas-

taan, ks. Gregow SvJT 1986, s. 297–298 ja Håstad 2000, s. 322. Tuomisto on Suomen oikeuden osalta 

päätynyt vastaavaan lopputulemaan, ks. Tuomisto 2012, s. 521–522. Ks. myös Kaisto 2006a, s. 232–234. 

Lennander on kuitenkin teoksensa tuoreimmassa painoksessa katsonut, että maksun peräyttämistä koskeva 
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3.2.2.2 Maksuajankohta substanssikaupan yhteydessä 

Koska tässä tutkielmassa on pidetty maksuajankohdan olosuhteita ratkaisevina vahin-

koedellytyksen kannalta, on myös syytä tarkastella sitä, milloin maksun voidaan katsoa 

tapahtuneen substanssikauppaan liittyvän kolmikantajärjestelyn yhteydessä. TakSL:ssa 

tai sen esitöissä ei maksuajankohtaa ole määritelty. Pääsääntönä on pidetty, että maksu 

on takaisinsaannin näkökulmasta tapahtunut silloin, kun velkoja on saanut suojan velal-

lisen konkurssivelkojia vastaan.184 

Velkojan kolmikantajärjestelyn yhteydessä saama maksu on materiaaliselta luonteeltaan 

aina rahaa. Näin ollen maksuajankohdan määrittely on syytä aloittaa siitä, milloin raha-

maksu sitoo velallisen velkojia. Tämä puolestaan riippuu siitä, onko maksu tehty käteis-

varoilla vai tilisiirtona. Jos maksu tapahtuu käteisellä rahalla, maksun saaja saa velkojain-

suojaa rahavarojen hallinnan luovutuksen jälkeen. Maksu on siis tapahtunut silloin, kun 

velkoja saa käteisvarat hallintaansa.185 Tilisiirroin suoritettu maksu on puolestaan tapah-

tunut silloin, kun se on tullut maksupalvelulain (290/2010) 81 §:n perusteella velkojia ja 

muita sivullisia sitovaksi.186  

Pelkästään myyjän ja ostajan välinen sopimus siitä, että ostaja ottaa jostakin myyjän ve-

lasta vastatakseen, ei vielä luo kyseessä olevalle velkojalle oikeutta vedota myyjän ja os-

tajan väliseen sopimukseen. Edellä mainitun kaltaisen sopimuksen (sopimus kolmannen 

hyväksi) on katsottu tulevan peruuttamattomaksi kolmatta kohtaan silloin, kun kolmas 

saa tiedon sopimuksesta ja tilanteen kokonaisarvioinnin perusteella kolmannelle syntyy 

                                                 
vaatimus on tarkoituksenmukaisinta esittää juuri maksun saanutta velkojaa vastaan. Hänen mukaansa voi-

daankin katsoa, että maksun saanut velkoja ei ole tällöin luovuttanut velalliselle konkurssipesän kannalta 

hyväksyttävää vastiketta, ks. Lennander 2013, s. 128–129 (vrt. Lennander 2004, s. 124–126). Koska tässä 

tutkielmassa on esitetty, että vahingollisuusarviointi tulisi tehdä ensisijaisesti vastikemetodin avulla, on 

luontevaa yhtyä Lennanderin esittämään kantaan. Maksun peräyttämistä tulisi näin ollen vaatia maksun 

saaneelta velkojalta.  
184 Havansi 1992a, s. 282, Tuomisto 2012, s. 173–174, Lennander 2013, s. 78–80. Norjan ja Tanskan lain-

säädännössä on nimenomaisesti säädetty, että jos oikeustoimelta vaaditaan tiettyä julkistamistointa, oikeus-

toimi on tehty silloin, kun tällainen julkistamistoimi on tehty, ks. TKonkL 73 § ja DekningsL 5:10. Oikeus-

käytännössä edellä mainitusta pääsäännöstä on poikettu, kun kysymyksessä on ollut ulosottomiehelle tehty 

vapaaehtoinen maksu. Tällöin maksun on katsottu tapahtuneen silloin, kun maksu on tapahtunut ulosotto-

viranomaiselle, vaikka velkoja saa suojaa maksajan konkurssivelkojia vastaan vasta silloin, kun varat on 

velkojalle tilitetty, ks. KKO 2004:20. Ks. myös Tuomisto 2012, s. 174–175.   
185 Tuomisto 2012, s. 176 ja Huser 1992, s. 239.  
186 Tuomisto 2012, s. 176. Maksupalvelulain 81.1 §:n mukaan maksu sitoo velkojia ja muita sivullisia, kun 

maksunsaajan palveluntarjoaja on saanut tarvittavat tiedot maksutapahtuman rahamäärän maksamiseksi 

maksunsaajan tilille ja 1) maksutapahtuman rahamäärä on maksettu maksunsaajan palveluntarjoajan tilille 

tai 2) maksunsaajan palveluntarjoajan asettamat maksutapahtuman katetta koskevat ehdot ovat muutoin 

täyttyneet. Maksupalvelulain 81.2 §:n mukaan maksu sitoo sivullisia kuitenkin aina, kun maksutapahtuman 

rahamäärä on maksettu maksunsaajan maksutilille.  
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perusteltu oikeus luottaa vastattavaksi ottamisen voimassapysymiseen.187 Maksuajankoh-

tana tätä peruuttamattomaksi tulemisen hetkeä ei voida kuitenkaan vielä pitää. Maksu 

tapahtuu vasta silloin, kun ostaja tai myyjä tekee rahasuorituksen tai velkoja hyväksyy 

ostajan ja myyjän välisen velallisen vaihdoksen. Velkojaa sitovaa velallisen vaihdosta 

voidaan pitää myyjän ja velkojan välisessä suhteessa maksuna, sillä tällöin velallinen va-

pautuu velkavastuustaan ja velkoja kantaa riskin ostajan maksukyvyttömyydestä ja -ha-

lukkuudesta.188   

Myyjävelallinen voi tietysti käyttää maksuvälineenä myös substanssikauppaan perustu-

vaa kauppahintasaatavaansa. Tällöin kysymyksessä on siis saatavan siirto velan maksuna 

(datio in solutum).189 Lainsäädännössä ei ole nimenomaisesti säädetty siitä, milloin täl-

lainen kauppasopimukseen perustuvan tavallisen saatavan siirto sitoo myös siirtäjän vel-

kojia. Tästä huolimatta on katsottu, että sopimukseen perustuvien saatavien siirtoon so-

velletaan analogisesti velkakirjalain (VKL, 622/1947) 3 luvun tavallisia velkakirjoja kos-

kevia säännöksiä.190 VKL 31 §:n mukaan tavallisen velkakirjan siirto sitoo luovuttajan 

velkojia, kun joko luovuttaja tai luovutuksensaaja on tehnyt luovutuksesta siirtoilmoituk-

sen eli denuntiaation siirtovelalliselle. Kauppahintasaatavalla suoritettu maksu on täten 

tapahtunut silloin, kun siirrosta on tehty (vapaamuotoinen) denuntiaatio substanssikaupan 

ostajalle joko myyjävelallisen tai velkojan toimesta.191  

Velkoja ei kuitenkaan välttämättä vapauta myyjävelallista velkavastuusta saatavan siir-

rosta tai velan vastattavaksi ottamisesta huolimatta ennen kuin hän on myös tosiasialli-

sesti saanut rahasuorituksen saatavastaan. Tällöin ei olekaan täysin ongelmatonta puhua 

maksusta, sillä saatavan siirron tai velan vastattavaksi ottamisen johdosta ei tapahdu mak-

sulle ominaista velvoitteesta vapautumista. Jos myyjävelallinen joutuu esimerkiksi osta-

jan maksukyvyttömyyden tai -haluttomuuden vuoksi maksamaan velan, palautuu kaup-

pahintasaatava myyjävelallisen perittäväksi. Tuollainen saatavan siirto, joka ei kuiten-

                                                 
187 Hemmo 2003, s. 412 ja Hakulinen 1965, s. 202. Ks. myös KKO 1962 II 113 ja KKO 1982 II 32. Jos 

kuitenkin osapuolten välinen sopimus koskee ainoastaan heidän välistä vastuunjakoa suhteessa kolmanteen, 

ei tällöin ole kysymys tässä tarkoitetusta sopimuksesta kolmannen hyväksi, ks. Hemmo 2003, s. 413–414 

ja KKO 1999:96.  
188 Ks. myös esim. Kaisto 2006b, s. 371 ja Tuomisto 2012, s. 519. 
189 Saatavan siirrossa voi teoreettisesti olla kysymys monenlaisista oikeustoimista. Kysymyksessä voikin 

tilanteesta riippuen olla ainakin a) saatavan panttaus, b) saatavan luovutussiirto omistajanvaihdostarkoituk-

sessa eli saatavan kauppa, c) saatavan siirto velan maksuna (datio in solutum), d) saatavan ns. inkassosiirto 

eli perimistoimeksianto ja e) saatavan vakuusluovutus, ks. Tepora 1987, s. 423–424, Tepora – Takki 1994, 

s. 25. 
190 KM 1/1936, s. 18, Tepora – Takki 1994, s. 33 ja Tuomisto 2015, s. 2–4 ja 53. 
191 Tuomisto 2012, s. 177. 
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kaan samalla vapauta myyjävelallista maksuvelvoitteesta, muistuttaa pitkälti vakuu-

denantoa. Kysymyksessä on täten datio solvendi causa -tyyppinen suoritus.192 Tällöin on 

myös hyvin tulkinnanvaraista, onko siirtoon ylipäänsä sovellettava TakSL 10 §:ää vai 

vakuuden peräyttämistä koskevaa TakSL 14 §:ää.  

Velkojan näkökulmasta TakSL 14 §:n soveltaminen kauppahintasaatavan siirtoon saattaa 

olla hyvin epäedullinen vaihtoehto. TakSL 14 §:ssä nimittäin säädetään seuraavasti:  

”Velallisen myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen määräpäivää velastaan luo-

vuttama pantti tai asettama muu vakuus peräytyy, jos sellaisesta vakuudesta ei ollut 

sovittu velan syntyessä tai jos pantin hallintaa ei ollut luovutettu tai muita vakuus-

oikeuden syntymisen vaatimia toimia tehty ilman aiheetonta viivytystä velan syn-

tymisen jälkeen (kursivointi tässä). Jos vakuus on asetettu velallisen läheiselle tätä 

aikaisemmin mutta myöhemmin kuin kaksi vuotta ennen määräpäivää, vakuus pe-

räytyy, jollei näytetä, ettei velallinen ollut maksukyvytön eikä vakuusjärjestelyn 

vuoksi tullut maksukyvyttömäksi.” 

Velkojan ja myyjävelallisen välisen velkasuhteen syntyessä on harvoin edes tiedossa, että 

velallinen tulee myöhemmin luovuttamaan liikeomaisuuteensa. Luonnollisesti myöskään 

kauppahintasaatavan syntyminen ei ole tällöin tiedossa. Mikäli kauppahintasaatavan siir-

rossa katsottaisiin olevan kysymys vakuudenannosta, johtaisi tämä lähes poikkeuksetta 

saatavan siirron automaattiseen peräytymiseen, koska vakuudesta ei ole sovittu velan syn-

tyessä. Myöskään julkivarmistuksen edellyttämiä toimia ei ole tällöin tehty ilman aihee-

tonta viivytystä velan syntymisen jälkeen. 

Vakuudenannon ja maksun välisenä erotteluperusteena on pidetty erityisesti velallisen 

lunastusoikeutta ja -velvollisuutta siirrettyä saatavaa koskien. Jos velallisella ei ole mah-

dollisuutta lunastaa siirrettyä saatavaa takaisin, olisi tällöin kysymys maksusta.193  Tosin 

velallisella lienee harvoin edes intressiä lunastaa siirrettyä saatavaa, joten nähdäkseni rat-

kaiseva merkitys tulee antaa nimenomaan velallisen lunastusvelvollisuudelle. Lisäksi lu-

nastusoikeus on maksun ja vakuuden erotteluperusteena merkityksetön, jos velkojalla on 

mahdollisuus vaatia saatavan lunastamista.194  

Kuten aikaisemmin jo todettiin, TakSL 14 §:n soveltaminen kauppahintasaatavan siirtoon 

voisi pykälän tietynlaisen ”kaavamaisuuden” vuoksi johtaa luovutuksensaajan kannalta 

kohtuuttomaan lopputulokseen, sillä järjestelyn pääasiallisena tarkoituksena on saatavan 

                                                 
192 Ks. esim. Kaisto 2006b, s. 370–373, Tuomisto 2012, s. 517–520 ja Lennander 2013, s. 288–289. 
193 Huser 1992, s. 250–251, Håstad 2000, s. 318, Lennander 2013, s. 288, Kaisto 2006b, s. 370–373 ja 

Tuomisto 2012, s. 517–520. Lennader ja Håstad ovat nähtävästi pitäneet nimenomaan velallisen lunastus-

oikeutta ratkaisevana, ks. edellä mainitut sivut.    
194 Tuomisto on pitänyt vastaavilla perusteilla juuri lunastusvelvollisuutta ratkaisevana erotteluperusteena, 

ks. Tuomisto 2012, s. 520. 
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siirron lopullisuus. Norjassa ongelma on ratkaistu lainsäädännössä. Norjan dekningslo-

venin (DekningsL, 59/1984) 5:5.4:n mukaan tavallisen saatavan panttaukseen tai muu-

hun vakuussiirtoon sovelletaan maksun peräyttämistä koskevia säännöksiä, jotka asialli-

sesti vastaavat TakSL 10 §:n säännöksiä.195  

Myös Suomessa TakSL 10 §:n soveltaminen lopulliseksi tarkoitettuihin kauppahintasaa-

tavan siirtoihin lienee usein perustelluinta. Kuten Tuomisto on todennut, huomiota voi-

taisiin lisäksi kiinnittää saatavan siirron ja siirretyn saatavan erääntymisajankohdan väli-

sen ajan pituuteen. Jos siirretty kauppahintasaaminen erääntyy pian siirron jälkeen, on 

luontevampaa katsoa, että kysymyksessä on maksu eikä vakuussiirto. Toisaalta merki-

tystä voitaisiin antaa myös siirronsaajan oman saatavan erääntymisajankohdalle. Mikäli 

siirronsaajan oma saatava on jo erääntynyt tai juuri erääntymässä, on myös tällöin luon-

tevampaa puhua maksusta kuin vakuussiirrosta.196  

3.2.3 Yrityskiinnityksen haltijan erityisasema 

Yrityskiinnityksestä säädetään yrityskiinnityslaissa (YrkiinL,634/1984). Yrityskiinnityk-

seen liittyy tietynlaisia erityispiirteitä, minkä vuoksi yrityskiinnityksen haltijalle suoritet-

tuun maksuun ei voida täysin ongelmitta suhtautua samalla tavalla kuin käteispanttivel-

kojalle tai kiinteistöpanttivelkojalle suoritettuun maksuun, kun pohditaan vahinkoedelly-

tyksen täyttymistä. 

Ensinnäkin yrityskiinnityksen haltijalla ei ole itsenäistä realisointivaltaa. Yrityskiinnityk-

sen piriin kuuluvan omaisuuden realisointi konkurssin ulkopuolella tapahtuu ulosottovi-

ranomaisen toimesta sen jälkeen, kun yrityskiinnityksen haltija on saanut saatavalleen 

suoritustuomion tai hypoteekkituomion, jolla velallinen on määrätty suorittamaan tietty 

rahamäärää suoraan yrityskiinnityksen alaisesta omaisuudesta.197 Yrityskiinnityksen hal-

tijalla ei ole myöskään separatistiasemaa velallisen konkurssissa, vaan velkoja saa MJL 

5 §:n mukaisen jako-osuuden saatavalleen sen jälkeen, kun konkurssipesä on realisoinut 

myös yrityskiinnityksen alaisen omaisuuden (KonkL 17:17.1).198  Itsenäisen realisointi-

vallan puuttumisella ei kuitenkaan liene merkitystä maksun vahingollisuutta arvioitaessa. 

                                                 
195 Ks. myös esim. Andenæs 2009, s 314–316 ja Huser 1992, s. 251–254. 
196 Tuomisto 2012, s. 520.  
197 Ojanen – Sutinen 1991, s. 134, Kaisto 2006a, s. 221.  
198 Yrityskiinnitys tuottaa MJL 5 §:n perusteella etuoikeuden puoleen kiinnitetyn (irtaimen) omaisuuden 

arvosta sen jälkeen, kun konkurssipesän massavelat ja paremmalla etuoikeudella olevat saatavat ovat tulleet 

täysin suoritetuiksi.  
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Puuttuuhan itsenäinen realisointivalta myös kiinteistöpanttivelkojalta, millä ei kuitenkaan 

ole merkitystä maksun vahingollisuusarvioinnissa.199        

Toiseksi, vaikka YrkiinL:n terminologiassa puhutaan panttioikeudesta, yrityskiinnitys ei 

ainakaan parhaimmalla mahdollisella tavalla täytä panttioikeudelle asetettuja yleisiä kri-

teerejä. Velallinen saa nimittäin YrkiinL 9.1 §:n mukaan yrityskiinnityksen estämättä luo-

vuttaa ja käyttää kiinnitettyä omaisuutta normaalin liiketoiminnan puitteissa. Täten yri-

tyskiinnitystä on hieman ongelmallista luonnehtia panttioikeudeksi yksilöityyn omaisuu-

teen, jota vakuusoikeus jäisi rasittamaan omistajanvaihdoksesta riippumatta.200 Tosin 

Kaisto pitää panttioikeus-käsitteen käyttämistä tarkoituksenmukaisena myös yrityskiin-

nityksen kohdalla yrityskiinnitykseen perustuvan etuoikeusaseman vuoksi, vaikka yritys-

kiinnityksen haltija ei olekaan suojattu omistajanvaihdoksilta, jotka tapahtuvat normaalin 

liiketoiminnan puitteissa.201  

Yrityskiinnityksen haltija nauttii edellä esitetystä huolimatta tietynasteista sivullissuojaa, 

joten yrityskiinnityksen haltijan asema ei ole myöskään täysin ongelmitta rinnastettavissa 

sellaisen velkojan asemaan, jolla on ”vain” yleinen etuoikeus. Täten yrityskiinnitystä voi-

daan nähdäkseni luonnehtia Tuomiston esittämään tapaan erikoislaatuiseksi panttioikeu-

deksi.202  

Yllä esitetyt seikat tekevät vastikemetodin soveltamisen ongelmalliseksi. Mitä vastiketta 

velalliselle maksun johdosta vapautuu, jos kiinnitettyä omaisuutta saa YrkiinL 9.1 §:n 

nojalla luovuttaa normaalin liiketoiminnan puitteissa kiinnityksestä huolimatta? Lisäksi 

kiinnitetyn omaisuuden luovutuksensaaja voi saada YrkiinL 9.2 §:n perusteella vilpittö-

män mielen suojaa, vaikka luovutus ei olisikaan YrkiinL 9.1 §:n mukaisesti tapahtunut 

normaalin liiketoiminnan puitteissa. Voidaan väittää, että velallinen ei hyödy yrityskiin-

nityksen haltijalle tekemästään suorituksesta samalla tavoin kuin käteispanttivelkojalle 

tai kiinteistöpanttivelkojalle tekemästään suorituksesta.203 Maksun vahingollisuutta arvi-

oitaessa yrityskiinnityksen haltijalle tehty suoritus asettuu separatistiasemassa olevalle ja 

yleistä etuoikeutta nauttivalle velkojalle tehdyn suorituksen välimaastoon. Maksun joh-

dosta velalliselle ei varsinaisesti vapaudu mitään yksilöityä omaisuutta tai sen yliarvoa, 

                                                 
199 Näin myös Kaisto 2006a, s. 221–222. 
200 Havansi 1992b, s. 8, 31, 62, 66 ja 292–293 ja Tuomisto 2007, 7–9. 
201 Kaisto 2006a, s. 224–225. 
202 Tuomisto 2007, s. 8–9. Ks. myös Tammi–Salminen 2015, s. 385–391. 
203 Kaisto 2006a, s. 226. Vrt. SOU 1970:75, 132, jossa todetaan, että maksun johdosta maksua vastaava 

määrä yrityskiinnityksen alaista omaisuutta vapautuu muiden velkojien hyväksi.  
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mutta maksua ei ole siitä huolimatta täysin luontevaa rinnastaa maksuun, joka on suori-

tettu velkojalle, jolla on yleinen etuoikeus. 

Toisaalta yrityskiinnityksen haltijalle liiketoiminnan jatkuessa tehty suoritus on mielen-

kiintoisessa asemassa sen vuoksi, että myös yrityksen rahavarat kuuluvat yrityskiinnityk-

sen piiriin (YrkiinL 3 §:n 4 kohta). Täten maksu vakuusvelkojalle tapahtuu yrityskiinni-

tyksen alaisesta omaisuudesta itsestään. Leppänen on katsonut, että yrityskiinnityksen 

piirin kuuluvilla varoilla suoritettu maksu velkojalle, jolla on velan takaisinmaksun tur-

vaava yrityskiinnitys, ei ole vahingollinen.204 Nähdäkseni Leppänen ei kuitenkaan ole ot-

tanut huomioon sitä, että konkurssipesän massakulut rasittavat yhtälailla niin yrityskiin-

nityksen haltijoita, yleisellä etuoikeudella olevia velkojia kuin tavallisia velkojiakin.205  

Ruotsissa on konkurssikustannukset otettu vahingollisuusarvioinnissa huomioon silloin, 

kun konkurssi on maksuhetken olosuhteiden perusteella ollut väistämätön (oundviklig) ja 

konkurssikustannukset jäävät maksun jälkeen rasittamaan samalla tai paremmalla etuoi-

keudella olevia velkojia.206 Suomessa konkurssikustannusten huomioon ottaminen lienee 

vielä selvempää kuin Ruotsissa. Tämä puolestaan johtuu siitä, että esitöiden mukaan mak-

sun peräytymiseen ei vaikuta se, olisivatko velallisen ulosmittauskelpoiset varat maksun 

jälkeenkin riittäneet kaikkien silloisten velkojien maksamiseen.207 Suomessa riskiana-

lyysi lienee siis tehtävä koko velkojakollektiivin asema silmällä pitäen, eikä maksun vai-

kutuksia voitane rajata vain samalla tai paremmalla etusijalla olevien velkojien ase-

maan.208         

Edellä lausuttu ei välttämättä tarkoita sitä, että maksuhetken olosuhteiden ratkaisevuu-

desta vahinkoedellytysarvioinnissa tulisi kokonaan luopua silloin, kun maksu tehdään lii-

ketoiminnan jatkuessa yrityskiinnityksen haltijalle. Tuomisto on kuitenkin esittänyt, että 

konkurssin alkamishetken arvolle tulisi antaa ratkaiseva merkitys erityisesti yrityskiinni-

tysvelkojan saamaan maksun kohdalla, sillä vakuuden arvo vaihtelee ratkaisevasti juuri 

velallisen yleisen taloudellisen tilanteen mukaan. Hänen mukaansa edes vakuuden yllät-

                                                 
204 Leppänen 1992, s. 80. 
205 Ks. esim. Tuomisto 2007, s. 314. 
206 SOU 1970:75, s. 134, Prop. 1975:6, s. 100, Renman 2013, s. 84–86, Lennander 2013, s. 101 ja NJA 

1996 s. 624.  
207 HE 102/1990 vp, s. 18. 
208 Ks. myös Tuomisto 2012, s. 266. 
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täville arvonmuutoksille ei tulisi antaa merkitystä. Jos yllättäville arvonmuutoksille kui-

tenkin annettaan merkitystä vahingollisuusarvioinnissa, ennalta-arvaamattomuudelle tu-

lisi Tuomiston mukaan asettaa huomattavan korkeat vaatimukset.209  

Leppänen on puolestaan pitänyt maksuajankohdan olosuhteita ratkaisevina myös yritys-

kiinnityksen osalta. Hänen mukaansa, jos maksuhetken olosuhteiden perusteella tehtävän 

objektiivisen arvion perusteella päädytään siihen, että maksu on velkojille vahingoton, ei 

takaisinsaannin tulisi olla mahdollista, vaikka maksu yllättäen myöhemmin osoittautuu 

vahingolliseksi.210 Leppäsen kanta muistuttaa tässä tutkielmassa esitettyä riskimetodia. 

Riskimetodia sovellettaessa maksun vahingollisuusarviointi kytkeytyy siihen, voidaanko 

yrityskiinnityksen alaisen omaisuuden arvon alentumista turvaamattomaksi pitää hyvin 

epätodennäköisenä. Riskiä vähentää nykyisin se, että MJL:ssä on huomattavasti vähem-

män yleistä etuoikeutta nauttivia saatavaluokkia kuin MJL:ää edeltäneessä EOA:ssa.211 

Yleisistä etuoikeuksista vahinkoriskiä kasvattaa lähinnä vain MJL 3 a §:ssä mainitut tietyt 

yrityssaneerausmenettelyn aikana syntyneet velat, joilla on parempi etuoikeus kuin yri-

tyskiinnitysvelkojalla. 

Tässä tutkielmassa esitetään tulkintasuosituksena, että yrityskiinnitysvelkojalle liiketoi-

minnan jatkuessa tehdyn suorituksen vahinkoedellytysarviointi tehtäisiin riskimetodin 

avulla tilanteessa, jossa yrityskiinnityksen alaisen omaisuuden arvo on maksuajankohtana 

riittänyt turvaamaan velkojan suorituksensaantioikeuden. Lisäksi on edellytettävä, että 

velallisella on maksuajankohtana riittävästi varoja myös sellaisten saatavien maksami-

seen, joilla on sama tai parempi etuoikeus kuin maksun saaneella yrityskiinnityksen hal-

tijalla212. 

Katson Leppäsen esittämään tapaan, että myös yrityskiinnityksen haltijalle on mahdol-

lista tehdä suoritus ilman suurta takaisinsaannin uhkaa, jos vahinkoriski näyttää mak-

suhetkellä objektiivisesti arvioiden hyvin epätodennäköiseltä. Tämä kannustaa myös kon-

kurssin korvaavan ratkaisun hakemiseen, jos etuoikeutettu velkoja voisi luottaa maksun 

tehokkuuteen myös velallisen myöhemmässä konkurssissa.213 Toisaalta hyvin vähäinen 

riski riittäisi täyttämään vahinkoedellytyksen, joten mitään merkittävää tosiasiallista eroa 

                                                 
209 Tuomisto 2012, s. 272 ja 274–275. Myös Kaisto on perustellut maksuhetken olosuhteiden merkityksen 

sivuuttamista juuri yrityskiinnityksen erityispiirteiden vuoksi, ks. Kaisto 2006a, s. 229.    
210 Leppänen 1992, s. 81. 
211 Ks. jakso 3.1.1. 
212 Näin on todennut Ruotsin oikeuden osalta myös Walin ja Lennander, ks. Walin 1987, s. 136 ja Lennan-

der 2013, s. 127. Ks. myös NJA 1983 s. 737. 
213 Leppänen 1992, s. 81–82. 
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riskimetodin soveltaminen ei vahinkoedellytysarvioinnin kannalta aiheuttane verrattuna 

siihen, että ratkaiseva merkitys annettaisiin vakuuden arvolle konkurssin alkamishetkellä.              

Substanssikaupan yhteydessä suoritettua maksua saattaa olla mahdollista arvioida vahin-

koedellytyksen kannalta yllä esitetystä poikkeavasti. Tämä johtuu siitä, että YrkiinL 9.3 

§:n mukaan, jos velallinen myy tai muutoin luovuttaa yrityskiinnityksen alaisen omaisuu-

den kokonaisuudessaan tai pääosin, yrityskiinnitys pysyy voimassa ja tuottaa luovutet-

tuun omaisuuteen paremman etuoikeuden kuin luovutuksensaajan omaisuuteen vahvis-

tettu kiinnitys. Toisaalta kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi substanssi-

kaupan yhteydessä YrkiinL 10 §:n nojalla ottaa myös vastatakseen luovuttajan yrityskiin-

nityksestä, jos sekä luovuttajan että luovutuksensaajan omaisuuteen vahvistettujen yritys-

kiinnitysten haltijat tähän suostuvat sekä sopivat keskinäisestä etuoikeusjärjestyksestä.  

Substanssikaupan yhteydessä tehty maksusuoritus vapauttaa velallisen omaisuutta pant-

tirasituksesta ainakin periaatteessa vastaavaan tapaan kuin esimerkiksi kiinteistöpantti-

velkojalle tehty suoritus. Tästä huolimatta velallinen ei hyödy yrityskiinnityksen haltijalle 

tekemästään suorituksesta aivan samalla tavalla kuin separatistiasemassa olevalle vakuus-

velkojalle tekemästään suorituksesta.214  

Yrityskiinnitysvelkojan saaman maksun vahingollisuutta on arvoitu myös korkeimmassa 

oikeudessa tilanteessa, jossa maksuun käytetyt varat olivat peräisin substanssikaupasta 

(KKO 2001:118). Tapauksessa oli tosin vaadittu maksun peräyttämistä TakSL 5 §:n no-

jalla, mutta viimeksi mainitulla ei ole tällaisissa tilanteissa itsenäistä merkitystä maksun 

vahingollisuusarvioinnin kannalta.215 Korkeimmassa oikeudessa oli myös kysymys enää 

siitä, onko ja missä laajuudessa yrityskiinnityksen arvo otettava huomioon velkojan pa-

lautusvelvollisuutta arvioitaessa, mutta tästä huolimatta korkein oikeus lausui myös va-

hinkoedellytyksen täyttymisestä.  

Ratkaisussa KKO 2001:118 velallinen A oli myynyt B:lle liiketoimintansa ja sii-

hen liittyvän erikseen määritellyn vaihto- ja käyttöomaisuuden 2 150 000 markan 

kauppahinnasta. B oli kauppahinnan suorituksena maksanut X:lle 1 350 000 mark-

kaa A:n velkojen maksuksi ja X:n A:n velkoihin liittyvien takausvastuiden katta-

miseksi. Näiden lisäksi A oli itse maksanut kahdessa erässä X:lle yhteensä 148 

713,32 markkaa velkojensa lyhennykseksi. 

A:n elinkeinotoimintaan kuuluvan omaisuuteen oli vahvistettu pääomaltaan 

700 000 markan suuruinen yrityskiinnitys, ja pääoman lisäksi yrityskiinnitys kä-

sitti tälle pääomalle juoksevan 16 %:n koron sekä 5 000 markan perimiskulut. 

                                                 
214 Kaisto 2006a, s. 226. 
215 HE 1990:102 vp, s. 18. 
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Muita kiinnityksiä ei ollut vahvistettu tai haettu. X:n mukaan sen hallussa olleen 

yrityskiinnityspanttikirjan arvo ennen substanssikauppaa oli 965 400 markkaa. 

Korkein oikeus totesi, ettei yrityskiinnityksen haltijan vakuusasema ole rinnastet-

tavissa separatistiasemassa olevaan velkojaan. Yrityskiinnityksen kohteena oleva 

omaisuus realisoidaan konkurssipesän toimesta, ja kiinnityksenhaltija saa suori-

tuksen MJL:n mukaisesti jako-osuuksia tilitettäessä. Tosin KKO totesi myös, että 

vaikka yrityskiinnityksen haltijan asema ei ole niin vahva kuin separatistiasemassa 

olevan velkojan, on mahdollista, että yrityskiinnityksen haltija voi saada täyden 

suorituksen saatavastaan konkurssissa, jolloin myös maksu olisi velkojien kannalta 

merkityksetön. 

Käsiteltävässä tapauksessa oli kiistatonta, ettei yrityskiinnityksen arvo vastannut 

peräytettäväksi vaadittujen maksujen määrää. Velkojalle ei siten ollut saatavansa 

turvaavaa vakuutta, eivätkä maksut voineet täten olla muille velkojille merkityk-

settömiä. X:lle ei myöskään ollut oikeutta vähentää vakuuden arvoa palautetta-

vasta määrästä, koska yrityskiinnityksen arvon tarkka määrittäminen oli ongelmal-

lista ja epätarkoituksenmukaista.  

Yllä esitellyssä ratkaisussa oli kiistatonta, ettei vakuus ollut turvaava edes maksuhetkellä. 

Täten myöskään vahinkoedellytyksen täyttymisestä ei ollut epäselvyyttä. Korkeimman 

oikeuden ratkaisusta ei kuitenkaan ilmene se, johtuiko vahinkoedellytyksen täyttyminen 

vakuuden turvaamattomuudesta vai jo vakuuden tyypistä itsestään. Jos siis yrityskiinni-

tyksen arvo olisi maksuhetkellä ollut turvaava, olisivatko maksut peräytyneet siitä huoli-

matta, koska yrityskiinnitystä ei voitaisi missään olosuhteissa pitää vahinkoedellytyksen 

kannalta turvaavana vakuutena.216  

Vastikemetodin soveltamiselle silloin, kun maksu suoritetaan substanssikaupan yhtey-

dessä turvaavan yrityskiinnityksen haltijalle, on nähdäkseni esitettävissä painavia perus-

teita, jos samalla tai paremmalla etusijalla olevia velkojia ei ole. Vastikemetodin perus-

teella vahinkoedellytys ei siten täyttyisi, jos yrityskiinnityksen haltijan saatava on ollut 

maksuajankohtana täysin turvaava eli 50 prosenttia kiinnitetyn omaisuuden arvosta olisi 

riittänyt kattamaan kiinnityksenhaltijan saatavan.217           

Ensinnäkin liiketoiminnan myyminen toimivana kokonaisuutena johtaa yleensä parem-

paan realisointitulokseen kuin omaisuuserien myyminen esineittäin.218 Tämä puolestaan 

koituu yhtälailla niin yrityskiinnitysvelkojan kuin muidenkin velkojien hyväksi. Lisäksi 

kiinnityksenhaltijalla on substanssikaupan jälkeen oikeus maksuun, vaikka saatava ei oli-

sikaan vielä erääntynyt (YrkiinL 15.1 §:n 1 kohta). Täten maksun voidaan nähdä olevan 

tietynlainen edellytys parhaan mahdollisen realisointituloksen saamiseksi. Toisaalta, jos 

                                                 
216 Koulun mukaan ratkaisu antaa vahvan vaikutelma siitä, että riittäväkään yrityskiinnitys ei voisi olla 

vahinkoedellytyksen kannalta turvaava, ks. Koulu 2002, s. 370.  
217 Tietysti myös yrityskiinnityspanttikirjaan perustuvan suorituksensaantioikeuden tulee olla turvaava.  
218 Ojanen – Sutinen 1991, s. 146 ja Koulu 2002, s. 77–81 ja KKO 2004:77. 
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maksua ei substanssikaupan yhteydessä heti suoriteta, järkevästi toimiva ostaja ottaa yri-

tyskiinnityksestä johtuvan vakuusrasituksen huomioon jo kauppahintaa määritellessään.   

Toiseksi ne prosessiekonomiset syyt (yrityskiinnityksen arvon määrittämisen ongelmal-

lisuus ja epätarkoituksenmukaisuus), joiden nojalla ratkaisussa KKO 2001:118 evättiin 

velkojan oikeus vähentää yrityskiinnityksen arvo palautettavasta määrästä, eivät nähdäk-

seni parhaimmalla mahdollisella tavalla sovellu, kun pohditaan vahinkoedellytyksen täyt-

tymistä itsessään. Yrityskiinnityksen haltijalla tulisi olla mahdollisuus osoittaa, että yri-

tyskiinnityksen arvo on ollut maksuajankohtana täysin turvaava, kun ratkotaan maksun 

peräyttämisen aineellisten edellytysten täyttymistä.219 Yrityskiinnityksen arvon tarkem-

masta määrittelystä ei myöskään aiheutune suhteettomia prosessiekonomisia kustannuk-

sia, jos kauppahinnan käypyydestä ei edes ole osapuolten välillä riitaa. Arvon määrittä-

miseen liittyvät ongelmat eivät muutoinkaan kohdistu vain yrityskiinnitykseen, vaan 

myös esimerkiksi käteispantin arvon määrittäminen maksuajankohtana saattaa olla haas-

teellista.220 Toisaalta takaisinsaantilain esitöissä todetaan, että vahinkoedellytysarviointi 

tulisi tehdä velallisen taloudellista asemaa tarkemmin selvittelemättä.221 Siihen, miten 

laajaa velallisen taloudellisen aseman selvittämistä takaisinsaantiprosessissa voidaan 

edellyttää, ei ole kuitenkaan esitettävissä mitään yleisiä perusteita, vaan harkinta jäänee 

aina tapauskohtaisten olosuhteiden perusteella tehtävän harkinnan varaan.222  

Yrityskiinnityksen haltijalle tehty maksu, joka on tapahtunut liiketoiminnan päättymisen 

jälkeen, saattaa yllä esitetystä huolimatta osoittautua vahingolliseksi varojen sekoittumi-

sen johdosta, jos ostaja suorittaa kauppahinnan ensiksi myyjävelalliselle. Sekoittumis-

vaara puolestaan johtuu siitä, ettei myyjän saaman vastikkeen ole katsottu kuuluvan yri-

tyskiinnityksen piiriin, sillä tällaisessa vastikkeessa ei ole kysymys liiketoiminnassa ker-

tyneistä varoista.223 Tuomisto on katsonut, että tilanteessa, jossa kiinnityksenhaltija ei to-

siasiallisesti kykene perimään saatavaansa luovutetusta omaisuudesta esimerkiksi edel-

leenluovutuksen vuoksi, täytynee kiinnityksenhaltijan voida kohdistaa vaatimuksensa 

                                                 
219 Myös Koulun mukaan vahinkoedellytyksen tarkempi materiaalinen tutkinta ei liene esteenä takaisin-

saannin epäämiselle, ks. Koulu 2009b, s. 177. Vrt. Tuomisto 2012, s. 284. 
220 Kaisto 2006a, s. 225.  
221 HE 101/1990 vp, s. 18. 
222 Esimerkiksi jo aiemmin esitellyssä ratkaisussa KKO 2012:102 pankin hallussa olevien vakuuksien ar-

voon otettiin vahinkoedellytysarvioinnissa melko yksityiskohtaisesti kantaa.  
223 HE 190/1983 vp, s. 10 ja Tuomisto 2007, s. 328–329. 
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myös luovutusvastikkeeseen.224 Takaisinsaantiriskin alentamiseksi lienee kuitenkin suo-

siteltavaa, että luovutuksesta saadut varat käytetään viipymättä kiinnityksenhaltijan saa-

tavan maksamiseen Tuomiston esittämästä tulkintasuosituksesta riippumatta.225  

Jos katsotaan, ettei vastikemetodia ole mahdollista soveltaa kiinnityksenhaltijalle suori-

tetun maksun vahingollisuusarviointiin edes silloin, kun maksu on tapahtunut substanssi-

kaupan jälkeen, olisi vahingollisuusarviointi nähdäkseni tehtävä riskimetodia soveltaen. 

Vahinkoedellytyksen ”automaattinen” täyttyminen yrityskiinnityksen erityispiirteiden 

vuoksi johtaisi nähdäkseni kiinnityksenhaltijan kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen, 

jos kiinnityksen arvo on ollut turvaava maksuhetkellä. Yrityskiinnityksen haltijan etuoi-

keusasemaa ei tulisi vahinkoedellytysarvioinnissa ainakaan kokonaan sivuuttaa.226    

3.2.4 Omistuksenpidätysehdon vaikutus maksun vahingollisuuteen 

Kaupan purkamista ja tavaroiden takaisintoimittamista myyjälle on pidettävä TakSL:n 

tarkoittamana maksuna silloin, kun kauppa on purettu ostajan maksuvaikeuksien vuoksi 

ja omaisuus on myyty ilman omistuksenpidätys-, takaisinotto- tai muuta vastaavaa eh-

toa.227 Konkurssisäännön aikaisessa oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että jos 

kauppa on purettu edes inter partes sitovan ehdon perusteella, ei tavaroiden palauttamista 

ole pidettävä KS 46 §:n d kohdassa tarkoitettuna maksuna (KKO 1981 II 163).           

Ratkaisussa KKO 1981 II 163 tukkuliike A oli myynyt tavaroita B:lle jälleenmyyn-

tiä varten pidättäen tavaroihin täyden omistusoikeuden siihen saakka, kunnes se 

oli saanut niistä täyden suorituksen. A oli KS 46 §:n d kohdassa tarkoitettuna kriit-

tisenä aikana hakenut B:ltä takaisin sille toimittamiaan tavaroita hyvittäen vastaa-

valla summalla B:ltä ollutta saatavaansa.  

Korkein oikeus katsoi omistuksenpidätysehdon olleen inter partes sitova. Tavaroi-

den takaisin ottaminen tuollaisen ehdon perusteella ei ollut korkeimman oikeuden 

mukaan KS 46 §:n d kohdan mukainen maksusuoritus, vaan takaisinoton vuoksi 

A:n oikeus saada maksu B:ltä ja B:n vastaava velvollisuus suorittaa maksu oli rau-

ennut. 

                                                 
224 Tuomisto 2007, s. 329. 
225 Ks. myös Leppänen 1992, s. 81 ja Lennander 2013, s. 132–133. 
226 Ks. myös KKO 1994:130. Ratkaisussa maksun saaneella velkojalla oli hallussaan yrityskiinnityspantti-

velkakirja. Velallisella oli kuitenkin myös muita samalla etuoikeudella olevia velkojia (EOA 4 a §). Kor-

kein oikeus katsoi vahinkoedellytyksen täyttyneen, koska maksu lisäsi näiden samalla etuoikeudella ole-

vien velkojien tappion varaa.  
227 Tuomisto 2012, s. 167, Andenæs 2009, s. 313, Lennander 2013, s. 207 ja Lindencrone Petersen – Ør-

gaard 2016, s. 589–590. Oikeuskäytännössä myös esim. KKO 1973 II 96, NJA 2010 s. 154 ja UfR 1988 s. 

637. Jos kauppa on purettu muista syistä kuin ostajan maksuvaikeuksista johtuen, kuten esim. tavaran vir-

heellisyyden vuoksi, ei kyseessä ole TakSL 10 §:ssä tarkoitettu maksu, ks. esim. Tuomisto 2012, s. 167 

alaviite 61. 
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Tuomisto on lisäksi katsonut, että TakSL 10 § ei anna aihetta luopua yllä kerrotusta tul-

kintalinjasta.228 Myös Tepora on katsonut, että yllä mainitun kaltaisissa tilanteissa ei 

voida missään tapauksessa katsoa, että ostaja olisi maksanut velkansa myyjälle palautu-

teilla tavaroilla. Jotta Teporan mukaan voitaisiin puhua velan maksusta, tulisi alkuperäi-

sen kaupan olla voimassa oikeustoimen tekohetkellä. Jos kauppa kuitenkin puretaan en-

nen ostajan maksuvaikeuksien alkamista ja myyjä hyvittää palautetuilla tavaroilla kau-

pasta johtuvaa saatavaansa, tulisi tavaroiden luovutuksen olla Teporan mukaan peräytet-

tävissä maksun peräyttämistä koskevien säännösten nojalla. Muussa tapauksessa myyjä-

velkojaa suositaan muiden velkojien kustannuksella.229 

Jos kauppa puretaan ainoastaan inter partes sitovan ehdon perusteella, vahinkoedellytyk-

sen täyttymättä jääminen ei ole takaisinsaannin esteenä.230 Tilanne on tällöin velkojien 

kannalta hyvin samankaltainen kuin purettaessa kauppa ilman omistuksenpidätys- tai 

muuta kaupan purkuun oikeuttavaa ehtoa. De lege lata näyttänee kuitenkin siltä, että inter 

partes sitovan ehdon perusteella tehtyyn tavaroiden palauttamiseen ei voida puuttua mak-

sun peräyttämistä koskevien säännösten nojalla. Tavaroiden palauttamisesta aiheutuva 

hyvitys on kuitenkin käytettävä juuri kyseisestä kaupasta johtuvien saatavien kattami-

seen, jotta palauttamista ei voitaisi pitää TakSL 10 §:ssä tarkoitettuna maksuna.231 Vaikka 

kaupan purkua ei voitaisi pitää velan maksuna, tämä ei ole esteenä TakSL 5 §:n sovelta-

miselle. Tuomiston mukaan TakSL 5 §:ssä ilmaistu vaatimus menettelyn sopimattomuu-

desta ei kuitenkaan helposti täyttyne.232 

Takaisinsaantisäännöstön yhtenä tarkoituksena on velkojille vahingollisten oikeistoimien 

ennaltaehkäisy.233 Vastoin ennaltaehkäisevää tarkoitusta edellä mainitun tulkintalinjan 

omaksuminen toimii kannustimena velkojia loukkaaviin toimiin ryhtymiselle. Jos ratkai-

seva merkitys annetaan ainoastaan ehdon sitovuudelle inter partes, ei osapuolilla ole kan-

nustinta sopia kaupan purulle vaihtoehtoisista ratkaisuista. Sitä vastoin myyjän kannalta 

                                                 
228 Tuomisto 2012, s. 170. Näin myös Immonen 1994, s. 65. 
229 Tepora 1984, s. 692–694. 
230 Omistuksenpidätys- ja takaisinottoehtoehto eivät KonkL 5:7.2:n mukaan sido konkurssipesää, jos a) 

ehdosta on sovittu vasta hallinnan luovutuksen jälkeen, b) ostajalla on sopimuksen mukaan oikeus ilman 

myyjän suostumusta luovuttaa omaisuus edelleen tai c) liittää se muuhun omaisuuteen siten, että liitettyjen 

kohteiden välille syntyy ainesosa- tai tarpeistosuhde taikka d) ostajalla on muu omistusoikeudelle tyypilli-

nen disponointivalta luovutettuun omaisuuteen, kuten esimerkiksi oikeus perustaa panttioikeus tai muu ra-

joitettu esineoikeus luovutettuun omaisuuteen, ks. myös HE 23/2003 vp, s. 75–76.     
231 Tuomisto 2012, s. 170–172 ja KKO 1998:78. Tapauksessa KKO 1998:78 tavara oli otettu takaisin yh-

teistyösopimukseen sisältyneen lunastusehdon mukaisesti. Yleistä lunastusoikeutta käyttämällä velkoja 

voisi varsin yksinkertaisesti käyttää toimittamiaan tavaroita minkä tahansa saatavan vakuutena, ks. Tuo-

misto 2012, s. 171.  
232 Tuomisto 2012, s. 173. 
233 Ks. esim. Tuomisto 2012, s. 2–3 ja Lennander 2013. s. 24–25. 
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on edullisempaa purkaa kauppa esimerkiksi juuri ennen konkurssia, sillä muussa tapauk-

sessa hän joutuisi vain valvomaan saatavansa myydyn omaisuuden kuuluessa konkurssi-

pesään.  Ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa Lennander on katsonut, että purkuun voi-

daan soveltaa maksun peräyttämistä koskevia säännöksiä, jos omistuksenpidätys-, takai-

sinottoehto tai muu vastaava ehto ei sido konkurssipesää.234 

Omistuksenpidätysvelkoja ei kuitenkaan välttämättä ota tavaroita takaisin, vaan omistuk-

senpidätysehdoin luovutettu omaisuus voidaan esimerkiksi substanssikaupan yhteydessä 

myydä hänen myötävaikutuksellaan sivulliselle, joka kauppahinnan lyhennyksenä mak-

saa omistuksenpidätysvelkojan saatavan. Tällaisessa tilanteessa maksun peräyttäminen 

saattaa olla mahdollista. Puheena olevan kaltainen tilanne oli käsiteltävänä ratkaisussa 

KKO 1994:130. 

Ratkaisussa KKO 1994:130 A Ky oli myynyt B Ky:lle vaihto- ja käyttöomaisuu-

tensa X Oy:n myötävaikutuksella. Kaupantekotilaisuudessa saapuvilla ollut X 

Oy:n edustaja oli huolehtinut siitä, että kauppahinta käytettään välittömästi X Oy:n 

A Ky:ltä olevien tilisaamisten maksamiseen. Korkeimman oikeuden mukaan näin 

tapahtunutta velan maksua oli takaisinsaantisäännöstön kannalta perusteltua arvi-

oida lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin tilannetta, jossa X Oy olisi kauppahinnan 

asemasta saanut itse myydyn omaisuuden suoritukseksi saamisistaan.  

X Oy vetosi muun muassa siihen, että A Ky:n myymä vaihto-omaisuus koostui 

ainakin 90-prosenttisesti osakeyhtiön sille omistuksenpidätysehdoin myymistä ta-

varoista. X Oy:llä olisi täten vastaajan mukaan ollut oikeus purkaa asianomaiset 

kaupat ja ottaa tavarat takaisin. 

KKO totesi, että jutussa ei ollut näytetty eikä esitetty, ettei A Ky:llä ollut oikeutta 

myydä omaisuutta edelleen ennen kuin kauppahinta olisi maksettu. Täten omis-

tuksenpidätysehto ei sitonut A Ky:n velkojia. X Oy ei myöskään ollut purkanut 

kauppasopimuksia vaan on sen sijaan myötävaikuttanut omaisuuden myymiseen 

B Ky:lle. Kysymyksessä oli siten velan maksu, ja maksuvälineenä oli käytetty A 

Ky:n B Ky:lle myymiä tavaroita. 

Sinänsä lienee selvää, että velallisen välittömästi tai välillisesti suorittamat rahamaksut 

omistuksenpidätysvelkojalle ovat peräytettävissä TakSL 10 §:n perusteella. Velan mak-

sun välillisellä suorittamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä yllä esitetyssä ratkaisussa kä-

siteltyä järjestelyä, jossa ostaja suorittaa kauppahinnan lyhennyksenä jonkin myyjävelal-

lisen velan. 

Renman on ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa esittänyt, että velan maksu velkojalle, 

jolla on konkurssipesää sitova omistuksenpidätysehto, voi olla vahingollinen, jos jään-

                                                 
234 Lennander 1984, s. 320 ja Lennander 2013, s. 220. Myös tanskalaisessa oikeuskäytännössä tavaroiden 

takaisinottamista on pidetty maksuna, jos ehto ei olisi sitonut konkurssipesää, ks. UfR 1987 s. 766 H.  
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nösvelka on omaisuuden arvoa suurempi. Hänen mukaansa omaisuuden arvoa määritel-

täessä olisi vielä mahdollisesti otettava huomioon omaisuuden käyttöarvo, koska mak-

suilla vältetään tavaroiden takaisinotto.235  

Substanssikaupan yhteydessä käyttöarvolle ei nähdäkseni tule antaa merkitystä, sillä 

myyjävelallisen liiketoiminta useimmiten päättyy substanssikaupan jälkeen eikä myyjä-

velallinen muutoinkaan enää kaupan johdosta käytä kyseessä olevaa omaisuutta. Lisäksi 

vahinkoedellytyksen täyttymättä jäämisen kannalta ei ole nähdäkseni riittävää, että vain 

jäännösvelka on yhtä suuri kuin omaisuuden arvo. Sitä vastoin jäännösvelan ja kriittisenä 

aikana suoritetun tai suoritettujen maksujen yhteenlaskettuna tulisi olla vähintään omai-

suuden arvoa vastaavia, jotta vastiketta voitaisiin pitää konkurssipesän kannalta käypänä. 

Konkurssipesällä tulisi olla edes teoreettinen taloudellinen intressi lunastaa omaisuus ve-

lallisen konkurssissa. Jos ehto ei sen sijaan sido konkurssipesää, on maksu vahingollinen 

sen täyteen määrään, sillä konkurssipesän hyväksi ei maksun johdosta vapaudu mitään 

vastiketta.236 

Tässä tutkielmassa esitetään, että TakSL 10 §:n soveltamisedellytyksiä harkittaessa rat-

kaiseva merkitys annettaisiin sille, sitooko kaupan purkuun oikeuttava ehto myös ostajan 

konkurssipesää. Täten myös kaupan purkua olisi pidettävä takaisinsaantilaissa tarkoitet-

tuna maksuna, jos ehto ei olisi purkuhetkellä sitonut konkurssipesää. Tätä voidaan perus-

tella paitsi takaisinsaannin preventiivisellä tarkoituksella myös sillä, että velkojien kan-

nalta ei ole tosiasiallista reaalitaloudellista merkitystä, puretaanko sitomattoman ehdon 

perusteella tehty kauppa vai saako velkoja muulla tavoin suorituksen saatavastaan. Toisin 

sanoen kaupan purku ja velan maksu ovat ainakin vahinkoedellytyksen kannalta samassa 

asemassa. Lisäksi tavaroiden takaisinoton yhteydessä annettavalla hyvityksellä voidaan 

nähdä olevan velan maksulle ominainen tarkoitus eli velvoitteesta vapautuminen, vaikka 

kaupan purkua on velvoiteoikeudellisesti vakiintuneesti luonnehdittu ainoastaan oikeu-

den ja sitä vastaavan velvoitteen raukeamiseksi.237  

TakSL 10 §:n säännös ei välttämättä anna aihetta luopua tulkintalinjasta, joka omaksuttiin 

KS 46 §:n d kohdan voimassa ollessa, kuten aikaisemmin jo todettiin.238 TakSL 10 §:ää 

                                                 
235 Renman 2013, s. 81. 
236 Ks. KKO 1994:130, jota on jo tässä luvussa käsitelty tarkemmin.  
237 Sille, että inter partes sitovan ehdon perusteella tapahtuvaa purkamista pidetään oikeussuhteen raukeami-

sena osapuolten välillä, ei tulisikaan ladata normatiivia odotuksia suhteessa kolmanteen eli esimerkiksi ve-

lallisen velkojakollektiivin.   
238 Näin siis myös Tuomisto 2012, s. 170. 
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tulisi tällöin de lege ferenda muuttaa esimerkiksi niin, että siihen lisättäisiin nimenomai-

nen säännös, jonka mukaan maksun peräyttämistä koskevia säännöksiä voitaisiin soveltaa 

myös silloin, kun kauppa on purettu ostajan maksuvaikeuksien vuoksi ainoastaan inter 

partes sitovan ehdon perusteella. 

Velkoja saattaa myös pian kaupan purkamisen jälkeen myydä omaisuuden edelleen esi-

merkiksi velallisen läheisyritykselle, joka jatkaa velallisen ”alas ajetun” yrityksen liike-

toimintaa.239 Etenkin tällainen järjestely muistuttaa pitkälti ratkaisun KKO 1994:130 mu-

kaista tosiseikastoa. Viimeksi mainittua voidaan vielä havainnollistaa seuraavien kaavi-

oiden avulla: 

                           

Kaavioissa X on velkoja, joka on pidättänyt omistusoikeuden ainoastaan inter partes si-

tovasti. A on puolestaan velallinen, ja B on liikeomaisuuden ostaja. Näiden kahden si-

nänsä eritavalla toteutetun järjestelyn lopputulos on sama riippumatta siitä, ”kiertääkö” 

omaisuus velkojan kautta vai ei. Takaisinsaantilain tarkoituksen kannalta voidaan pitää 

jokseenkin kestämättömänä, että maksun peräyttämisen vaikutuksia voitaisiin kiertää 

vain purkamalla kauppa ennen omaisuuden edelleenluovutusta. 

                                                 
239 Ks. esim. Tepora 1994, s. 459–460. 
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Vaikka tässä tutkielmassa esitettyä tulkintasuositusta TakSL 10 §:n soveltumisesta ei 

yleisesti hyväksyttäisi, tällaisiin kiertotarkoituksin tehtyihin kaupan purkuihin (Kaavio 1) 

tulee nähdäkseni voida puuttua ainakin yleisen takaisinsaantiperusteen eli TakSL 5 §:n 

nojalla.240 Takaisinsaantilain 5 §:n soveltamisen yhtenä edellytyksenä on, että menettelyä 

voidaan pitää sopimattomana velkojien kannalta, kuten jo aikaisemmin todettiin. Tuo-

misto on katsonut, että kaupan purkua voidaan epäilemättä in casu pitää sopimatto-

mana.241 Tällaiset lähellä konkurssia ja konkurssin vaikutusten kiertämiseksi tehdyt oi-

keustoimet tai niihin rinnastettavat järjestelyt ovat omiaan täyttämään edellytyksen me-

nettelyn sopimattomuudesta.242 

4. Maksujärjestelyt substanssikaupan yhteydessä 

4.1 TakSL 10 §:n mukaiset yleiset edellytykset maksun peräyttämiselle 

TakSL 10 § on maksun peräyttämistä koskeva erityinen takaisinsaantiperuste. Mainitussa 

pykälässä säädetään seuraavasti: 

”Velan maksu myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen määräpäivää peräytyy, 

jos velka on maksettu epätavallisin maksuvälinein tai ennenaikaisesti taikka mää-

rällä, jota pesän varoihin nähden on pidettävä huomattavana. Maksu ei kuitenkaan 

peräydy, jos sitä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen tavanomaisena. Jos 

maksu on suoritettu velallisen läheiselle edellä sanottua aikaisemmin mutta myö-

hemmin kuin kaksi vuotta ennen määräpäivää, maksu peräytyy vastaavasti, jollei 

näytetä, ettei velallinen ollut maksukyvytön eikä maksun vuoksi tullut maksuky-

vyttömäksi.” 

Kriittisenä aikana suoritettu velan maksu voidaan siis peräyttää kolmella eri perusteella, 

jotka ovat a) maksuvälineen epätavallisuus, b) maksun ennenaikaisuus ja c) maksun huo-

mattavamääräisyys pesän varoihin nähden. Maksu ei kuitenkaan peräydy, jos sitä voidaan 

olosuhteet huomioon ottaen pitää tavanomaisena. Tässä tutkielmassa ei ole kuitenkaan 

tarkoituksenmukaista ryhtyä edellä mainittujen perusteiden yleiseen yksityiskohtaiseen 

tarkasteluun, vaan tässä alaluvussa esitetään lyhyesti mainittuihin perusteisiin sisältyvät 

keskeisimmät periaatteet. Jäljempänä tässä tutkielmassa perehdytään tarkemmin sellai-

siin seikkoihin, jotka liittyvät substanssikaupan yhteydessä tehtyihin kolmikantajärjeste-

lyihin ja joilla on erityistä relevanssia maksun peräyttämisen kannalta.      

                                                 
240 TakSL 10 §:ää voitaisiin myös muuttaa tässä tutkielmassa aikaisemmin esitetyllä tavalla. 
241 Tuomisto Oikeustieto (Edilex versio) 1996, s. 13.  
242 Ks. esim. HE 102/1990 vp, s. 48, Tuomisto 2012, s. 107–113 ja Lennander 2013, s. 162–166.  
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Vanhan konkurssisäännön aikaan (KS 46 §:n d kohta) maksuvälineen epätavallisuusar-

viointi oli kytköksissä sijaissuorituksen käsitteeseen ja velallisyrityksen toimialaan. Si-

jaissuorituksella (datio in solutum) tarkoitetaan suoritusta, jolla velallinen ei olisi voinut 

maksaa velkaansa velvoitteesta vapautuen vastoin velkojan suostumusta.243 Takaisin-

saantilain voimaan tulessa sijaissuorituksen käsitteestä luovuttiin. Alkuperäisen sopimuk-

sen mukaisesti suoritettua maksua ei kuitenkaan myöskään nykyisin voida normaalisti 

pitää epätavallisena maksuvälineenä, jollei alkuperäisillä sopimusmääräyksillä ole jo alun 

alkaen pyritty kiertämään maksun peräyttämistä koskevia säännöksiä.244 Rahasuoritusta 

ei kuitenkaan yleensä voida pitää epätavallisena maksuvälineenä edes silloin, kun suori-

tusvelvollisuuden sisältönä on ollut alun perin muu kuin rahamaksu.245 Rahamaksu voi 

tosin ”muuttua” epätavalliseksi maksuvälineeksi, jos sitä tarkastellaan yhdessä osapuol-

ten muiden toimenpiteiden kanssa.246  

Nykyisin myöskään velallisyrityksen toimiala ei ole ainoa ratkaiseva tekijä maksuväli-

neen epätavallisuutta arvioitaessa. TakSL 10 §:ssä tarkoitettua maksuvälineen epätaval-

lisuutta arvioitaessa on merkitystä annettu erityisesti sille, onko kyseisen maksutavan 

käyttö tavallista juuri tarkastellun kaltaisissa olosuhteissa ja velkasuhteissa.247 Aikaisem-

paa suurempi merkitys tulee antaa osapuolten aikaisemmalle keskinäiselle käytännölle, 

mitä vanha KS 46 §:n d kohta ei mahdollistanut.248 Mitään sitovaa sopimusta tai sopi-

muksen veroista käytäntöä ei kuitenkaan edellytetä, jotta maksuvälinettä voitaisiin pitää 

tavallisena. Sitä vastoin maksuvälinettä voidaan pitää tavallisena, jos kyseisen maksuta-

van käyttö on ollut normaalia osapuolten kesken myös aiemmin.249  

Maksuvälineen epätavallisuutta arvioitaessa voidaan huomiota kiinnittää seuraaviin Len-

nanderin esittämiin apukysymyksiin250: 

1. Onko kyseisen maksuvälineen käyttö tavallista osapuolten alalla? 

2. Onko velallinen aikaisemmin käyttänyt kyseistä maksuvälinettä? 

                                                 
243 Ks. esim. HE 102/1990 vp, s. 54, Havansi 1992a, s. 302–303 ja Tuomisto 2012, s. 157–158.  
244 Tuomisto 2012, s. 180, Huser 1992, s. 268–269 sekä esim. KKO 1994:130. 
245 Tuomisto 2012, s. 179–180, Lennander 2013, s. 231 ja Welamson 1961, s. 235–236. 
246 Lennander 2013, s. 230–231. Ks. myös jakso 4.2.1. 
247 Tuomisto 2012, s. 182–183, Immonen 1994, s. 64–65 ja Lennander 2013, s. 229–231. 
248 Tuomisto 2012, s. 183 ja HE 102/1990 vp, s. 56. Huserin ja Tuomiston mukaan maksuvälineen epäta-

vallisuuden arviointiin voi vaikuttaa myös pelkästään toisen osapuolen noudattama käytäntö, ks. Huser 

1992, s. 282 ja Tuomisto 2012, s. 183.  
249 Tuomisto 2012, s. 183.  
250 Lennander 2013, s. 231. 
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3. Voidaanko maksua pitää normaalina osana osapuolten välistä liiketoimintaa 

tai ylipäänsä normaalina liiketoimena? Onko velkoja painostanut velallista? 

4. Muuttuuko maksun luonne, jos sitä tarkastellaan yhdessä osapuolten muiden 

toimenpiteiden kanssa? 

KS 46 §:n d kohdan mukaan maksu oli puolestaan suoritettu ennenaikaisesti, jos velka ei 

ollut erääntynyt (”joutunut maksettavaksi”) ennen konkurssia. Ratkaisevaa oli täten velan 

erääntyneisyys konkurssin alkaessa.251 TakSL 10 §:n mukaan ratkaisevaa on sitä vastoin 

tilanne maksuhetkellä. Ennenaikaisuuden arviointia ei ole TakSL 10 §:ssä kytketty myös-

kään velan erääntyneisyyteen.252 

Ratkaisevan merkityksen antamista maksun ennenaikaisuudelle velan erääntyneisyyden 

sijaan perusteltiin sillä, että tietynlaisissa tilanteissa tulisi voida puuttua myös eräänty-

neen velan maksamiseen. Erääntyneen velan maksamista voidaan kuitenkin vain poik-

keuksellisesti pitää ennenaikaisena, joten velan erääntyneisyydellä on edelleen keskeinen 

merkitys maksun ennenaikaisuutta arvioitaessa.253 Vastaavasti vähintään yhtä poikkeuk-

sellisena on pidettävä sitä, ettei velan maksu ennen velan erääntymistä olisi ennenai-

kaista.254   

TakSL 10 §:ssä tarkoitettua maksun ennenaikaisuutta arvioitaessa ratkaisevaa ei ole täten 

velan muodollinen erääntymisajankohta, vaan se, onko maksu suoritettu aikaisemmin 

kuin asianomaisella alalla ja asianomaisten noudattama käytäntö huomioon ottaen on pi-

dettävä normaalina.255 Täten takaisinsaanti ei ole yleensä mahdollista esimerkiksi tilan-

teessa, jossa tavarantoimittaja myöntää lyhyehkön maksuajan, jonka aikana velka voi-

daan maksaa korotta tai jonka kuluessa maksaessaan asiakas saa kassa-alennuksen. 

Vaikka tällaista maksua voitaisiin pitää muodollisesti ennenaikaisena, täyttää tällainen 

maksu yleensä tavanomaisuus-kriteerin, sillä maksua voitaneen pitää kilpailevien velko-

jien kannalta hyväksyttävänä.256 Erityisesti silloin, kun erääntymisajankohtaa ei ole en-

nalta lainkaan määrätty, huomiota on kiinnitettävä asianomaisen alan ja asianomaisten 

noudattamaan käytäntöön. Näin ollen esimerkiksi luotolliselle tilille tilisuhteen kestäessä 

tehdyt panot lienevät ennenaikaisia silloin, kun ne ovat olleet poikkeuksellisen suuria tai 

                                                 
251 Havansi 1992a, s. 301–302, Tuomisto 2012, s. 200. 
252 HE 102/1990 vp, s. 54. 
253 HE 102/1990 vp, s. 14–15 ja SOU 1970:75, s. 149. 
254 Tuomisto 2012, s. 201, Huser 1992, s. 292–293 ja Lennander 2013, s. 235–236 ja Lindencrone Petersen 

– Ørgaard 2016, s. 583–584. 
255 HE 102/1990 vp, s. 54, Tuomisto 2012, s. 204, Lennander 2013 s. 237–238, NOU 1972:20, s. 291. 
256 HE 102/1990 vp, s. 55, Tuomisto 2012, s. 205–206 ja Lennander 2013, s. 236–237.   
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muutoin poikkeavat osapuolten välillä ja asianomaisella alalla noudatetusta käytän-

nöstä.257   

Muodollisesti erääntyneen velan maksu voidaan katsoa ennenaikaiseksi, jos osapuolten 

välisestä käytännöstä on poikettu velallisen maksuvaikeuksien vuoksi. Jos esimerkiksi 

tavarantoimittaja on yleensä myöntänyt velalliselle pitkähkön maksuajan mutta velallisen 

maksuvaikeuksista johtuen vaatii maksua tavallista aikaisemmin, maksua voitaneen pitää 

ennenaikaisena saatavan erääntyneisyydestä huolimatta.258 Myös tilanteessa, jossa erään-

tyminen perustuu osapuolten väliseen alkuperäiseen sopimukseen, mutta ennenaikainen 

erääntyminen johtuu yksinomaan velallisen maksukyvyttömyydestä tai sen uhasta, lienee 

maksua pidettävä ennenaikaisena. Toisin sanoen maksu on ennenaikainen, koska se on 

suoritettu ennen alkuperäistä eräpäivää.259 

Myös silloin, kun maksuaikataulua on aikaistettu osapuolten yhteisellä sopimuksella, 

maksua on mahdollista pitää ennenaikaisena, jos maksuaikataulun aikaistaminen johtuu 

velallisen maksuvaikeuksista.260 Tosin Huserin ja Lennanderin mukaan maksua ei voi-

taisi pitää ennenaikaisena, jos sopimus maksuaikataulun aikaistamisesta on tehty ennen 

takaisinsaantiajan alkua. Tällöin heidän mukaansa ei voitane presumoida, että maksuai-

kataulun aikaistaminen johtuu kilpailevien velkojien kannalta sopimattomassa tarkoituk-

sesta.261  

Katson Tuomiston tapaan, että sopimusajankohdalle ei voitane antaa ratkaisevaa merki-

tystä, jos maksuaikataulun aikaistaminen johtuu velallisen maksukyvyttömyydestä tai sen 

uhasta. Sopimusajankohta lienee ainoastaan yksi kokonaisharkintaan vaikuttavista sei-

koista. Mitä kauemmin ennen takaisinsaantiajan tai velallisen konkurssin alkua maksuai-

kataulun aikaistamisesta on sovittu, sitä perustellumpi on väite siitä, että maksuaikataulun 

aikaistaminen ei ole johtunut velallisen maksuvaikeuksista.262  

Vaikka velkaa ei olisikaan maksettu epätavallisin maksuvälinein eikä maksu ole ennen-

aikainen, maksu voi olla mahdollista peräyttää, jos sitä voidaan pitää pesän varoihin näh-

                                                 
257 Tuomisto 2012, s. 205–206. 
258 HE 102/1990 vp, s. 55 ja Tuomisto 2012, s. 206–207. 
259 HE 102/1990 vp, s. 55 ja Tuomisto 2012, s. 207. Vastaavasti maksuun lienee suhtauduttava, vaikka 

erääntymisajankohdan aikaistaminen ei perustuisikaan sopimuslausekkeeseen, ks. Tuomisto 2012, s. 208 ja 

KKO 1998:24. 
260 Tuomisto 2012, s. 209, Lennander 2013, s. 238 ja Huser 1992, s. 295.   
261 Lennander 2013, s. 238 ja Huser 1992, s. 295. 
262 Tuomisto 2012, s. 209–210. 
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den huomattavana. Huomattavamääräisyyttä arvioitaessa ratkaisevaa ei ole täten velalli-

sen taloudellinen asema maksuhetkellä, vaan maksun määrän suhde pesän varoihin kon-

kurssin alkamishetkellä.263 Velkojen määrällä ei ole kuitenkaan vaikutusta huomattava-

määräisyysarviontiin, vaan maksun määrää verrataan pesän bruttovaroihin.264 Esitöissä 

ei ole nimenomaisesti mainittu sitä, milloin maksua on pidettävänä huomattavana, mutta 

oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa huomattavana on pidetty maksua, joka on 

noin 10 prosenttia pesän bruttovarallisuudesta.265 Hallituksen esityksessä todetaan, että 

takaisinsaannin kohteeksi on tarkoitus rajata vain ”huomiota herättävät” maksut, jotka on 

tyypillisesti tehty konkurssin vaikutusten kiertämiseksi.266 

Pesän bruttovaroista vähennetään panttioikeuden kohteena olevat varat, sillä maksun vai-

kutusta tulee arvioida esitöiden ja oikeuskäytännön mukaan ainoastaan saatavansa valvo-

neiden velkojien jako-osuuksien suuruuteen.267 Viimeksi mainittu koskee ainoastaan 

panttioikeuksia, joiden haltijoilla on separatistiasema velallisen konkurssissa. Täten esi-

merkiksi yrityskiinnityksen arvoa ei tule osaksikaan vähentää pesän varoista, sillä yritys-

kiinnityksen haltija joutuu valvomaan saatavansa konkurssissa ja maksu vaikuttaa edellä 

esitetyllä tavalla myös tämän asemaan.268  

Konkurssipesän ansaitsemia varoja ei pääsääntöisesti oteta huomioon huomattavamääräi-

syyttä arvioitaessa, sillä konkurssin alkamisajankohdan mukaiselle taloudelliselle ase-

malle on annettava ratkaiseva merkitys, kuten jo aikaisemmin todettiin. Toisinaan sopi-

muksen, jonka velallinen on tehnyt ennen konkurssiaan, täyttämisestä ansaittu nettotulo 

                                                 
263 HE 102/1990 vp, s. 55, Immonen 1994, s. 70–71 ja Tuomisto 2012, s. 214–215. Pesäluettelo toimii tällöin 

lähtökohtaisena vertailukohtana, mutta varojen määrän poikkeavuudesta olisi silti mahdollista esittää näyt-

töä, ks. HE 102/1990 vp, s. 55, Immonen 1994, s. 70–71 ja Tuomisto 2012. Vrt. kuitenkin TKonkL 67.1 § 

ja DekningsL 5:5.1 §. Tanskassa ja Norjassa ratkaiseva merkitys on annettu sille, millainen vaikutus mak-

sulla on (maksuhetkellä) ollut velallisen maksukyvyn heikkenemiseen, ks. Bet. 1971:606, s. 151 ja NOU 

1972:20, s. 291. Myös Ruotsissa velan huomattavamääräisyyttä arvioidaan nykyisin maksuhetken olosuh-

teiden perusteella, ks. esim. Lennander 2013, s. 245–246, Renman 2013, s. 181–182 ja NJA 1989 s. 3 ja 

2008 s. 1208. Tosin myös velallisen konkurssin alkamishetken varallisuusasemalle on annettu merkitystä, 

jos konkurssi on alkanut pian maksusuorituksen jälkeen, ks. NJA 2008 s. 1208. 
264 HE 102/1990 vp, s. 55, Havansi 1992a, s. 320 ja Tuomisto 2012, s. 211–212. 
265 Tuomisto 2012, s. 218–221 ja Lennander 2013, s. 248, Hupli 2004, s. 253 ja KKO 2011:24. Vrt. kuiten-

kin esim. Koulu 2011b, s. 323, jossa esitetään, että maksun tulisi olla vähintään 15 prosenttia konkurssipe-

sän bruttovarallisuudesta ja Immonen 1994, s. 71, jossa on arveltu rajan asettuvan 10–20 prosentin haaruk-

kaan. 
266 HE 102/1990 vp, s. 55–56. 
267 HE 102/1990 vp, s. 55, Tuomisto 2012, s. 212, Koulu 2011b, s. 323 ja esim. KKO 1994:139 ja 1998:78. 

Vrt. kuitenkin Immonen 1994, s. 70 ja Lennander 2013, s. 249–250. Myös sellaiset velallisen saatavat, 

joihin velkojilla on kuittausoikeus, on vähennettävä pesän varoista. Tosin Ruotsissa on katsottu, että kui-

tattavien saatavien tulisi olla konneksiteettisuhteessa toisiinsa (esim. kauppahintasaatava vs. hinnanalen-

nus), jotta velkojan saatava voidaan vähentää pesän varoista, ks. Lennander 2013, s. 249, Renman 2013, s. 

180–181 ja NJA 2008 s. 1208. 
268 Tuomisto 2012, s. 214. 
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lienee otettava huomioon huomattavamääräisyyttä arvioitaessa.269 Vastaavasti varat, 

jotka on saatu velallisen saatavia perimällä, on otettava huomioon, sillä niissä voidaan 

katsoa olevan kysymys kyseessä olevien saatavien surrogaateista.270  

Konkurssipesän varoja huomattavamääräisyysarvioinnissa eivät kuitenkaan lisää ne va-

rat, jotka konkurssipesä saa palautetuksi pesään takaisinsaannin nojalla. Tämä puolestaan 

johtuu lähinnä siitä, että takaisinsaantikanteilla peräytettäväksi vaadittavien varojen otta-

minen huomioon pesän varoja laskettaessa johtaisi liian sattumanvaraiseen lopputulok-

seen. Yksittäisen takaisinsaantivaatimuksen menestyminen saattaisi riippua siitä, missä 

järjestyksessä kanteet pannan vireille ja ratkaistaan. Lisäksi muiden takaisinsaantivaatei-

den menestymistä on usein vaikea ennakoida.271 Tuomisto ei kuitenkaan pidä tällaista 

lopputulosta täysin ongelmattomana, sillä yksittäinen maksun saaja saattaa lopulta joutua 

palautusvelvolliseksi vain sen vuoksi, että velallinen on käyttänyt varojaan velkojensa 

maksamiseen.272 Tuomiston esittämästä huolimatta on kuitenkin korostettava, että mak-

sun huomattavamääräisyyttä arvioidaan konkurssin alkamisajankohdan mukaan ja yksit-

täisen velkojan saaman maksun tulee huomattavamääräisyyden lisäksi olla myös epäta-

vanomainen, jotta se olisi peräytettävissä. 

Samalle velkojalle takaisinsaantiaikana tehdyt suoritukset voidaan kaikki peräyttää, 

vaikka ne olisivat vain yhdessä huomattavia. Ruotsissa on katsottu, että tavanomaisina 

pidettäviä maksuja ei tulisi kuitenkaan ottaa huomioon, kun arvioidaan sitä, ovatko takai-

sinsaantiaikana tehdyt maksusuoritukset yhteenlaskettuna huomattavia.273 Myös Tuo-

misto on lähtökohtaisesti yhtynyt edellä esitettyyn kantaan mutta tulkinnut korkeimman 

oikeuden ratkaisua 2011:24 niin, että myös tavanomaisiksi katsottavat maksut on otettava 

huomioon huomattavamääräisyyttä arvioitaessa. Tällainen tulkinta kieltämättä saattaisi 

johtaa siihen, että runsaasti tavanomaisia maksuja saanut velkoja joutuisi palauttamaan 

hyvinkin pienen yksittäisen maksun, jota ei voitaisi pitää tavanomaisena.274 

                                                 
269 Ks. esim. Tuomisto 2012, s. 216.  
270 Tuomisto 2012, s. 217–218.   
271 Tuomisto 2012, s. 216–217, Hupli DL 1998, s. 795–796, Renman 2013, s. 182–183, Lennander 2013, s. 

244 alaviite 110.  
272 Tuomisto 2012, s. 217. 
273 Lennander 2013, s. 251, Renman 2013, s. 181. Norjassa vastaavaan lopputulemaan on päätynyt myös 

Huser 1992, s. 320. 
274 Tuomisto 2012, s. 222–223. 



69 

 

Ratkaisussa KKO 2011:24 korkein oikeus otti maksut huomioon myös siltä osin kuin 

vahinkoedellytyksen ei katsottu täyttyneen, kun se arvioi maksujen huomattavamääräi-

syyttä. Tuomisto on katsonut, että viimeksi mainittu tarkoittaa jopa tiukempaa linjaa kuin 

pelkästään tavanomaisten maksujen huomioon ottaminen.275 Nähdäkseni mainittua rat-

kaisua voitaneen edellä esitetystä huolimatta tulkita myös toisin. 

Ensinnäkin korkein oikeus piti velkojana toimineen kirjankustantajan saamia maksuja 

epätavanomaisina myös siltä osin kuin vahinkoedellytyksen ei katsottu täyttyneen. Va-

hinkoedellytys vaikutti maksun peräytymiseen siten, että yksittäinen maksu peräytyi vain 

siltä osin kuin vahinkoedellytyksen katsottiin täyttyneen. Toiseksi velallisen tekemät suo-

ritukset olivat niin sanottuja ”könttäsuorituksia”, joilla velkojan (vanhoja) saatavia lyhen-

nettiin kaksinkertaisesti uuden toimituksen arvoon verrattuna. Siltä osin kuin maksu vas-

tasi uuden tavarantoimituksen arvoa, ei vahinkoedellytyksen katsottu täyttyneen. 

Ratkaisun KKO 2011:24 perustelut eivät täten nähdäkseni viittaa siihen, ettei velallisen 

erillisiä tavanomaisiksi katsottavia maksusuorituksia olisi mahdollista pitää erillään huo-

mattavamääräisyyttä arvioitaessa.276 Toisin sanoen ratkaisua voitaneen tulkita niin, että 

velallisen yksittäistä maksusuoritusta ei ole mahdollista ”pilkkoa” osiin maksujen huo-

mattavamääräisyyttä arvioitaessa. Täten yksittäinen maksusuoritus olisi otettava koko-

naisuudessaan huomioon, vaikka maksusuoritus ei kaikilta osin täyttäisikään takaisin-

saannin aineellisia edellytyksiä. 

Eri velkojien saamia maksuja ei sitä vastoin lähtökohtaisesti voida laskea yhteen huomat-

tavamääräisyyttä arvioitaessa. Velkojien erillisyydestä poikkeamiseen tarvitaan painavia 

perusteita, sillä luonnollisesti on edellytettävä, että velkoja on edes jossain määrin ollut 

tietoinen maksun peräyttämiseen johtaneesta tosiseikastoista.277 Lähtökohtaisesti velkoja 

voi arvioida peräytymisriskiä vain saamansa tai saamiensa suoritusten perusteella. Toi-

saalta pelkästään se, että velkojat ovat tienneet toistensa saamista suorituksista, ei voine 

olla perusteena eri velkojien saamien suoritusten laskemiselle yhteen. Tietoisuudella saat-

taa kuitenkin olla merkitystä TakSL 5 §:n soveltamisedellytyksiä arvioitaessa.278             

                                                 
275 Tuomisto 2012, s. 223. 
276 On kuitenkin huomautettava, että tavanomaisina voidaan kuitenkin pitää vain sellaisia maksuja, jotka 

ovat selvästi erotettavissa samalle velkojalle suoritetuista epätavanomaisista maksuista, ks. Tuomisto 2012, 

s. 222 ja KKO 2001:131. 
277 Tuomisto 2012, s. 223, Lennander 2013, s. 251–252, Huser 1992, s. 322, SOU 1983:60, s. 98 ja NJA 

2008 s. 1208. 
278 Tuomisto 2012, s. 224 ja Lennander 2013, s. 251 alaviite 127. Toisaalta Lennander esittää, että velkojan 

tietoisuudella ei ole merkitystä maksun peräyttämistä koskevaa erityissäännöstä sovellettaessa. Ratkaisussa 
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Ruotsissa on katsottu, että eri velkojien saamat suoritukset voitaisiin poikkeuksellisesti 

laskea yhteen esimerkiksi sellaisissa hyvin erityislaatuisissa tilanteissa, joissa on kysymys 

yhtenäisistä maksuista eri velkojille, jotka muodostavat yhteisen taloudellisen etupii-

rin.279 Tällainen erityislaatuinen tilanne saattaa Renmanin mukaan olla käsillä esimerkiksi 

silloin, kun on kyse samanaikaisista maksuista kaikille velallisyhtiön osakkeenomistajille 

tai velallisyhtiön läheisyhtiöille ja maksut ovat lisäksi olleet epätavanomaisia.280 

Eri velkojien saamat maksut on laskettu yhteen huomattavamääräisyyttä arvioitaessa rat-

kaisussa KKO 1999:38. Velallinen oli takaisinsaantiaikana maksanut Keskinäinen Va-

kuutusyhtiö A:lle velkojaan, mutta näiden maksujen määrä ei ollut yksinään huomattava. 

KKO totesi lähtökohtana olevan, että kunkin velkojan saamat suoritukset arvioidaan erik-

seen, mutta KKO otti huomioon myös Eläkevakuutusyhtiö A:n takaisinsaantiaikana saa-

mat suoritukset. KKO perusteli kantaansa seuraavasti: 

”A-yhtiöillä on ollut yhteinen perintäorganisaatio. Saatavia on peritty Velallinen 

Oy:ltä yhteisesti siten, ettei perintäkirjeissä ole eritelty vaadittuja saatavia yhtiö-

kohtaisesti. Velotut summat ovat suuruudeltaan olleet miljoonan ja viidensadantu-

hannen markan määräisiä. Maksut on tehty A-yhtiöiden yhteiselle tilille, josta nii-

den perintäosasto on ohjannut suoritukset vakuutusyhtiöille. Maksut on peritty ja 

suoritettu saajiensa yhteiseen lukuun. Tässä tilanteessa on pääsäännöstä poiketen 

perusteltua arvioida maksujen huomattavuus yhtenä kokonaisuutena. (Osapuolten 

nimet muutettu tässä).” 

Velkojien välinen yhteystyö oli erittäin tiivistä, kuten yllä siteeratusta lausumasta huo-

mataan. Tällaisessa tilanteessa, jossa velkojilla on paitsi yhteinen perintäosasto myös yh-

teinen tili, josta varat myöhemmin kohdennetaan velkojien kesken, on velkojien ”samais-

taminen” huomattavamääräisyyttä arvioitaessa nähdäkseni erityisen perusteltua. Ratkai-

susta ei kuitenkaan suoraan ilmene, onko kaikkien maksujen oltava myös epätavanomai-

sia, jotta ne voitaisiin laskea yhteen. Käsiteltävässä tapauksessa näin kuitenkin oli, ja näh-

däkseni sitä on myös perusteltua yhteenlaskulta edellyttää.281 Eri asia tietysti on, että kun-

kin velkojan saamien maksujen tulee olla erikseen epätavanomaisia, jotta ne voitaisiin 

peräyttää, vaikka ne eivät olisi yksinään huomattavamääräisiä.282 Usein kuitenkin ne sei-

kat, jotka oikeuttivat maksujen yhteenlaskuun ratkaisussa KKO 1999:38, saavat aikaan 

myös sen, että yhdenkään velkojan saamia suorituksia ei voida pitää tavanomaisina. 

                                                 
NJA 2008 s. 1208 kuitenkin todetaan muun muassa, että eri velkojien saamien maksujen laskeminen yhteen 

ei olisi sopusoinnussa säännöksen tarkoituksen kanssa.      
279 Lennander 2013, s. 252, Renman 2013, s. 181 ja NJA 2008 s. 1208.  
280 Renman 2013, s. 181. 
281 Näin siis myös Renman 2013, s. 181. 
282 Ks. juuri käsitelty tapaus KKO 1999:38, jossa perusteltiin kummankin velkojan saaman maksun epäta-

vanomaisuutta myös erikseen. 
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Tuomiston mukaan olennaisen merkityksen antaminen pelkästään esimerkiksi velkojien 

avioliitolle ja yhteiselle perintäintressille laajentaisi perusteettoman paljon ja jokseenkin 

kontrolloimattomasti niiden tilanteiden määrää, jossa velkojien saamien maksujen erillis-

arvioinnista poiketaan. Edellä lausuttu koskee hänen mukaansa erityisesti läheisyhtiöiden 

saamia maksuja, sillä TakSL tarjoaa muunlaiset keinot läheisyydestä aiheutuvan lisäris-

kin eliminoimiseen. Tuomisto on esittänyt, että pääasiallinen huomio tulisi kiinnittää sii-

hen, ovatko velkojat myös de facto käyttäneet mahdollisuuksiaan vaikuttaa maksujen 

kohdentumiseen.283 Nähdäkseni esimerkiksi avioliitto on painava peruste maksujen las-

kemiselle yhteen yhteisen taloudellisen etupiirin vuoksi silloin, kun ainakin toinen puoli-

soista käyttää tosiasiallista määräysvaltaa velallisyrityksessä. Erityisesti tällöin ei ole-

kaan nähdäkseni asianmukaista antaa aviopuolisoille mahdollisuutta kiertää TakSL 10 

§:n aineellisia edellytyksiä maksujen kohdentamista koskevilla ratkaisuillaan. 

Vaikka velka olisi maksettu epätavallisella maksuvälineellä, ennenaikaisesti tai määrällä, 

jota voidaan pitää pesän varoihin nähden huomattavana, maksu ei kuitenkaan peräydy, 

jos sitä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä tavanomaisena. Maksun tavanomai-

suutta arvioitaessa on erityistä huomioita kiinnitetty siihen, voidaanko maksun objektii-

visesti arvioiden katsoa olevan yhteydessä velallisen maksukyvyttömyyteen ja tulevaan 

konkurssiin.284  

Kun maksun yhteyttä velallisen maksukyvyttömyyteen ja tulevaan konkurssiin arvioi-

daan, keskiöön nousee erityisesti asianomaisen alan ja osapuolten välinen aikaisempi 

käytäntö.285 Osapuolten väliselle käytännölle lienee annettava suurempi merkitys kuin 

asianomaisen alan käytännölle, sillä juuri osapuolten välisen käytännön muuttuminen 

saattaa viitata siihen, maksulla on yhteys velallisen tulevaan konkurssiin. Alan käytän-

nölle voitaneen antaa merkitystä lähinnä silloin, kun tavanomaisuusharkintaa ei voida 

suorittaa osapuolten välisen käytännön perusteella.286 

                                                 
283 Ks. Tuomisto 2012, s. 226–227 ja erityisesti sivulla 226 esitelty hovioikeuskäytäntö.  
284 HE 102/1990 vp, s. 56, SOU 1970:75, s. 150, Tuomisto 2012, s. 227, Havansi 1992a, s. 320 ja Lennander 

2013, s. 255–256. 
285 HE 102/1990 vp, s. 56, Tuomisto 2012, s. 227–228, Lennander 2013, s. 256, SOU 1983:60, s. 123, SOU 

1970:75, s. 150, Prop. 1975:6, s. 208, Ørgaard 2014, s. 119 ja Huser 1992, s. 265–266.  
286 Tuomisto 2012, s. 228 ja esim. KKO 2011:24 ja KKO 2016:82. Ratkaisussa KKO 2011:24 on todettu, 

että maksun perustuminen tietyn alan käytäntöön voi viitata maksun tavanomaisuuteen etenkin silloin, jos 

osapuolet ovat etukäteen nimenomaisesti sitoutuneet noudattamaan liikesuhteessaan alan käytäntöä. Rat-

kaisussa KKO 2016:82 osapuolet olivat noudattaneet liikesuhteessaan alan laskutus- ja maksukäytäntöä. 

Koska laskutus- ja maksukäytäntö oli pysynyt olennaisilta osin muuttumattomana velallisen konkurssiin 

asti, pidettiin maksuja tavanomaisina.  
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Jos maksukäytäntö on pysynyt olennaisilta osin muuttumattomana, ei maksua voitane 

yleensä pitää epätavanomaisena.287 Jos sopimusosapuolet ovat maksukäytännössään nou-

dattaneet asianomaisen alan käytäntöä, ei alan käytännön noudattaminen kuitenkaan tee 

maksusta tavanomaista, jos tuollaisen käytännön noudattaminen merkitsee reagoimista 

velallisen maksukyvyttömyyteen.288               

4.2 Substanssikauppa ja välillisen maksun peräytyminen 

4.2.1 Kolmikantajärjestelyiden tarkempi teoreettinen kuvaus substanssikaupan yh-

teydessä – välillinen maksaminen 

Kun maksuvaikeuksissa oleva velallinen myy liiketoimintansa ja sitä palvelevan lii-

keomaisuuden, saattaa tällaisiin luovutuksiin liittyä suuri riski siitä, että kaupasta saadut 

varat käytetään velkojien yhdenvertaisuutta loukkaavalla tavalla. Lisäksi tällaisissa tilan-

teissa velan maksu tapahtuu usein niin, että myyjävelallinen osoittaa ostajan maksamaan 

jonkin tai joidenkin velkojiensa saatavan ja samalla määrällä kuitataan ostajan kauppa-

hintavelkaa myyjävelalliselle. Ostaja saattaa myös olla myyjävelallisen läheinen, joka sit-

temmin jatkaa myyjävelallisen liiketoimintaa. Tällöin sekä myyjän että ostajan intressissä 

on usein suosia esimerkiksi sellaisia velkojia, joiden tuottamat hyödykkeet ovat tärkeitä 

liiketoiminnan jatkamisen kannalta. Toisaalta myös maksun saanut velkoja on saattanut 

olla aktiivisesti vaikuttamassa jo itse kaupan toteutumiseen sekä siihen, että substanssi-

kaupassa sovittua kauppahintaa käytetään juuri hänen saataviensa suorittamiseen.289 

Seuraavaksi analysoidaan tarkemmin sitä, mistä tällaisissa kolmikantajärjestelyissä on 

ylipäänsä maksun peräyttämisen kannalta kyse ja millaiset seikat olosuhteiden perusteella 

tehtävään kokonaisarviontiin vaikuttavat. Kuten jo vahinkoedellytystä koskevassa lu-

vussa on esitetty, velan maksu, jonka velkoja tällaisen kolmikantajärjestelyn kautta saa, 

on tyypillisesti rinnastettavissa myyjävelallisen itsensä suorittamaan maksuun, vaikka lii-

ketoiminnan ostaja maksun muodollisesti suorittaa.290 Velkojan kolmikantajärjestelyn 

yhteydessä saama maksu saattaa myös olla luokiteltavissa epätavalliseksi maksuväli-

                                                 
287 KKO 2016:82. 
288 Tuomisto 2012, s. 229 ja KKO 2011:24.  
289 Ks. myös Tepora 1994, s. 459–460 ja 471–478, joissa on käsitelty vastaavanlaista problematiikkaa 

TakSL 5 §:n soveltamisedellytysten kannalta. Tässä tutkielmassa problematiikkaan paneudutaan TakSL 10 

§:n kannalta. Molempien säännösten tarkoitus on kuitenkin käsiteltävissä tilanteissa sama. Molemmilla 

säännöksillä pyritään puuttumaan velkojien yhdenvertaisuutta loukkaaviin toimiin.    
290 Ks. myös esim. Havansi 1992a, s. 303, Immonen 1994, s. 66, Tuomisto 2012, s. 198, Lennander 2013, 

s. 211–212, Renman 2013, s. 99, Huser 1992, s. 258–259 ja Ørgaard 2014, s. 114.   
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neeksi, vaikka maksussa on velkojan näkökulmasta kysymys ainoastaan rahasuorituk-

sesta. Lennander on – mielestäni varsin osuvasti – kuvaillut tällaista ostajan välillisesti 

suorittamaa maksua ”naamioidusti” suoritetuksi maksuksi.291 

Tutkielman aiheena olevissa kolmikantajärjestelyissä varsinaisen rahamaksun suoritta-

jana voi toimia joko ostaja tai myyjävelallinen riippuen luonnollisesti siitä, maksaako os-

taja kauppahinnan tai osan siitä ensiksi myyjävelalliselle. Ennen kuin aiheeseen liittyvän 

problematiikan tarkempaan oikeudelliseen analysointiin ryhdytään, on käsiteltäviä kol-

mikantajärjestelyitä syytä havainnollistaa käytännössä esiintyvien tyyppitapausten 

avulla. Tyyppitapaukset ovat – jokseenkin pelkistettyinä – usein seuraavanlaisia: 

a) Maksuvaikeuksissa oleva A Oy myy liiketoimintansa ja sitä palvelevan liikeomai-

suuden käypään hintaan B Oy:lle, joka kauppahintasaatavan lyhennyksenä mak-

saa A Oy:n keskeisen tavarantoimittaja X Oy:n saatavan. Vaihtoehtoisesti B Oy 

ottaa vastatakseen A Oy:n velasta X Oy:lle. Substanssikaupan jälkeen A Oy:öön 

ei jää jäljelle merkittäviä varoja. 

b) Myös tässä tyyppitapauksessa maksuvaikeuksista kärsivän A Oy:n liiketoiminta 

ja sitä palveleva liikeomaisuus myydään käypään hintaan B Oy:lle. B Oy suorittaa 

kauppahinnan kokonaisuudessaan A Oy:lle, joka sittemmin maksaa kaupasta saa-

millaan varoilla tavarantoimittaja X Oy:n saatavan. Maksun jälkeen A Oy:ssä ei 

ole enää juurikaan varoja muiden velkojien saatavien maksamiseksi.  

Molemmissa tyyppitapauksissa on siis sinänsä kiistatonta, että velkoja saa saatavastaan 

rahamaksun. Jos maksujärjestelyä arvioidaan yhtenä kokonaisuutena, voidaan perustel-

lusti päätyä myös toisenlaiseen lopputulokseen. Miten tällaisiin maksujärjestelyihin on 

sitten suhtauduttava TakSL 10 §:n näkökulmasta? Edellä mainittuun kysymykseen annet-

tavalla vastauksella saattaa olla suuri merkitys maksun saaneen velkojan palautus- ja kor-

vausvastuun sekä säännöksen aineellisten edellytysten täyttymisen kannalta. 

Lennander ja Renman ovat ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa esittäneet kaksi mahdol-

lista tapaa arvioida velkojan saamaa maksusuoritusta tilanteessa, jossa ostaja maksaa 

                                                 
291 Lennander 2013, s. 211: ”I konkursrättsliga sammanhang är det inte ovanligt att en betalning varit ”mas-

kerad”.” Ørgaard on kuvaillut tilannetta vastaavaan tapaan: ”…camoufleret som en pengebetaling”, ks. 

Ørgaard 2014, s. 114.  
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myyjävelallisen velan tai vaihtoehtoisesti ottaa vastatakseen myyjän velasta (tyyppita-

paus a). Heidän mukaansa tapauksen olosuhteista riippuen maksusuorituksen luonnetta 

voidaan arvioida seuraavilla tavoilla292: 

1) Yhtäältä kolmikantajärjestelyn kokonaisarvioinnin perusteella tilanne on rin-

nastettavissa siihen, että velallinen olisi ensiksi luovuttanut myydyn omaisuu-

den velan maksuksi velkojalle, joka on sittemmin luovuttanut omaisuuden edel-

leen. Velkoja olisi siten saanut maksuksi velallisen liiketoiminnan ja sitä palve-

levan liikeomaisuuden arvon. Maksun peräytyessä velkoja joutuisi korvaamaan 

luovutetun omaisuuden arvon konkurssipesälle. Vaihtoehtoisesti Lennanderin 

mukaan on sinänsä ajateltavissa, että velkoja joutuisi korvaamaan koko saa-

mansa maksun määrän luovutetun omaisuuden arvosta riippumatta293.    

2) Toisaalta voidaan katsoa, että velallinen on siirtänyt substanssikaupasta synty-

neen kauppahintasaatavansa velan maksuksi. Maksun peräytyessä velkoja jou-

tuisi palauttamaan saatavan tai, jos palauttaminen ei ole enää mahdollista, saa-

tavan arvon konkurssipesälle.  

Substanssikauppaan liittyviä maksujärjestelyitä koskeva problematiikka oli jokseenkin 

tyhjentävästi esillä Ruotsin korkeimman oikeuden ratkaisuissa NJA 1981 s. 562 ja NJA 

1985 A 9. Molemmissa ennakkopäätöksissä oli kuitenkin kysymys samasta tapauksesta. 

Ensiksi mainitussa ratkaisussa ratkaistiin takaisinsaannin aineellisten edellytysten täytty-

minen (vahvistusvaihe) ja jälkimmäisessä se, mitä velkoja joutuu konkurssipesälle pa-

lauttamaan tai korvaamaan (ennallistamisvaihe).294 Huolimatta siitä, että vahvistusvai-

heessa oli kysymys yleisen takaisinsaantiperusteen soveltamisesta (silloinen RKonkL 30 

§ ja nykyinen 4:5 §), korkeimman oikeuden suorittamaa analysointia maksusuorituksen 

luonteesta voidaan käyttää apuna myös TakSL 10 §:ää sovellettaessa. Erityistä mielen-

kiintoa mainittu tapaus herättää myös sen vuoksi, että maksusuorituksen luonteesta ei oltu 

korkeimmassa oikeudessa yksimielisiä, vaikka sekä enemmistö että vähemmistö päätyi-

vät peräyttämään velkojan saaman maksun, jonka velkoja oli saanut kolmikantajärjeste-

lyn kautta. 

Tapauksessa NJA 1981 s. 562 sisustusliike NK oli osamaksusopimuksen perus-

teella toimittanut GAD:n ravintolaan sisustuksen ja kalusteet. NK oli vastannut 

myös asennus- ja sisustustöistä ravintolassa. Ennen kuin GAD ehti maksamaan 

kaikki osamaksusopimuksen mukaiset maksuerät, GAD tuli maksukyvyttömäksi. 

                                                 
292 Lennander 2013, s. 216–217, Renman 2013, s. 99–100.  
293 Lennander 2013, s. 216. 
294 Ks. takaisinsaannin vahvistus- ja ennallistamisvaiheesta tarkemmin Koulu 1999, s. 5–10. 
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NK:n myötävaikutuksella GAD myi liiketoimintansa kolmannelle (El Pilar) sitä 

vastaan, että El Pilar maksoi osan kauppahinnasta GAD:lle ja otti lisäksi vastatak-

seen GAD:n jäljellä olevasta velasta NK:lle. NK:n saatava GAD:lta oli vain vähäi-

siltä osin omistuksenpidätysehdon turvaama.  

Korkeimman oikeuden enemmistö katsoi, että näissä olosuhteissa NK:n saama 

maksu oli rinnastettavissa siihen, että GAD olisi luovuttanut ravintolatoimintaan 

sitoutuneen omaisuuden velan maksuksi NK:lle, joka olisi sittemmin luovuttanut 

omaisuuden edelleen El Pilarille vastaavaan hintaan kuin GAD:n ja El Pilarin vä-

lillä oli sovittu. Toisin sanoen enemmistön mukaan tällainen maksujärjestely tar-

koitti tosiasiallisesti sitä, että NK sai velan maksuksi GAD:n ravintolatoiminnan 

ja sitä palvelevan omaisuuden. Velan maksu peräytettiin siltä osin kuin NK:n saa-

tava ei ollut omistuksenpidätysehdon turvaama. 

Myös vähemmistöön jäänyt oikeusneuvos Hessler olisi peräyttänyt NK:n saaman 

velan maksun siltä osin kuin saatava ei ollut omistuksenpidätysehdon turvaama. 

Hessler kuitenkin tulkitsi maksujärjestelyä niin, että GAD oli siirtänyt kauppahin-

tasaatavansa El Pilarilta velan maksuksi NK:lle. Vaikka kysymyksessä oli vasta 

vahvistustuomio, Hessler otti kantaa myös NK:n palautus- ja korvausvastuuseen. 

Hesslerin mukaan NK oli velvollinen palauttamaan El Pilarilta olevan kauppahin-

tasaatavan GAD:n konkurssipesälle. Jos kauppahintasaatava ei olisi enää palautet-

tavissa, joutuisi NK korvaamaan konkurssipesälle saatavasta jo kertyneet ja vas-

taisuudessa kertyvät suoritukset.  

Tapauksen ennallistamisvaiheessa eli ratkaisussa NJA 1985 A 9 korkein oikeus 

velvoitti NK:n korvaamaan GAD:n konkurssipesälle liiketoiminnan arvon. Liike-

toiminnan arvon määrittelyssä käytettiin sitä markkina-arvoa, joka liiketoimin-

nalla oli GAD:n ja El Pilarin välisen liiketoimintakaupan aikana. Ennallistamis-

vaiheessa osapuolet olivat tosin yhtä mieltä siitä, että korvattavaksi tulee liiketoi-

minnan arvo. 

Mitkä seikat yllä käsitellyssä tapauksessa sitten oikeuttivat syrjäyttämään velkojan saa-

man maksun luonteen normaalina rahamaksuna? Ensi näkemältä vaikuttanee siltä, että 

korkein oikeus antoi ratkaisevan merkityksen sille, että velkoja oli myötävaikuttanut kau-

pan syntymiseen sekä siihen, että kauppahintaa käytettiin hänen saataviensa suori-

tukseksi. Toisaalta on syytä huomauttaa, että tapauksessa sovellettiin yleistä takaisinsaan-

tiperustetta, joka edellyttää vastapuolen vilpillistä mieltä. Täten jatkokysymyksenä on 

esitettävä, onko ratkaiseva merkitys maksusuorituksen luonnetta myös TakSL 10 §:n yh-

teydessä pohdittaessa annettava sille, että velkoja on aktiivisesti perinyt saamisiaan ve-

lallisen omaisuuden myynnistä saaduista varoista?  

Ruotsissa velkojan aktiviteetille tai edes tietoisuudelle siitä, että maksuksi saadut varat 

ovat suoraan peräisin velallisen omaisuuden myynnistä, ei ole annettu lainkaan merki-

tystä maksuvälineen epätavallisuusarvioinnissa, kuten ratkaisusta NJA 1996 s. 333 ilme-

nee.295 

                                                 
295 Ks. myös Lennander 2013, s. 214–215.  
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Ratkaisussa NJA 1996 s. 333 H Music Ab oli myynyt kaksi kuukautta ennen kon-

kurssiaan huomattavan osan liikeomaisuudestaan eräälle levy-yhtiölle. Kauppa-

hinta maksettiin niin, että levy-yhtiö otti vastatakseen tietyistä H Music Ab:n ve-

loista. S Ab oli yksi niistä velkojista, jolle olevista veloista levy-yhtiö oli ottanut 

vastatakseen. Asiassa oli sinänsä riidatonta, ettei S Ab ollut rahamaksun saades-

saan tietoinen edellä mainitusta kaupasta ja siitä, että levy-yhtiö oli ottanut H Mu-

sic Ab:n velasta vastatakseen.  

Korkein oikeus katsoi tapauksen olosuhteiden perusteella, että maksuun oli käy-

tetty todellisuudessa H Music Ab:n varoja. Korkein oikeus myös totesi, että 

RKonkL 4:10 § (vastaa TakSL 10 §:ää) on objektiivinen takaisinsaantiperuste. Täl-

löin peräyttämisen edellytyksenä ei ole se, että velkoja olisi tiennyt tai että velko-

jan olisi pitänyt tietää niistä seikoista, joiden vuoksi maksu on peräytettävissä. Vel-

kojan vilpittömällä mielellä saattaisi korkeimman oikeuden mukaan olla merki-

tystä esimerkiksi velkojan korvausvastuun sovitteluedellytyksiä harkittaessa. 

Korkein oikeus katsoi, että velan maksua voitiin pitää epätavallisin maksuvälinein 

suoritettuna, vaikka S Ab ei edes tiennyt niistä seikoista, jotka vaikuttivat käytetyn 

maksuvälineen luonteen arviointiin. Täten korkein oikeus peräytti S Ab:n saaman 

velan maksun, sillä se katsoi, että velka oli maksettu epätavallisin maksuvälinein. 

Suomalaisessa oikeuskäytännössä on sitä vastoin nähtävästi annettu ratkaiseva merkitys 

juuri velkojan myötävaikutukselle, kuten ratkaisuista KKO 1959 II 58, 1964 II 68, 1973 

II 32 ja 1985 II 13 ja 1994:130 ilmenee. Mainittuja tapauksia yhdistää se, että velkoja oli 

myötävaikuttanut kaupan syntymiseen ja saataviensa perimiseen kaupasta saaduista va-

roista, minkä vuoksi korkein oikeus katsoi, että velka oli suoritettu epätavallisin maksu-

välinein. Ratkaisuista ei voida kuitenkaan tehdä suoraa johtopäätöstä siitä, etteikö ”vä-

häisempikin” olisi riittänyt, jotta velkojalle suoritettua rahamaksua olisi voitu pitää epä-

tavallisena maksuvälineenä.296 

Velkojan myötävaikutuksen ratkaisevuus maksusuorituksen luonnetta arvioitaessa muo-

dostuu ilmeisemmäksi, kun otetaan huomioon sellaiset korkeimman oikeuden ratkaisut, 

joissa velkojan ei ole katsottu saaneen maksua epätavallisin maksuvälinein. Ratkaisuissa 

KKO 1959 II 57, 1982 II 50 ja 1990:62 korkein oikeus katsoi, ettei velan maksua ollut 

suoritettu epätavallisin maksuvälinein, koska velkoja ei ollut myötävaikuttanut kaupan 

syntymiseen eikä saataviensa perimiseen kaupasta saaduista varoista. Sinänsä voidaan 

huomauttaa, että kaikki yllä mainitut ratkaisut ovat vanhan konkurssisäännön 46 §:n d 

                                                 
296 Velkojan myötävaikutukselle kolmikantajärjestelyssä on annettu merkitystä myös Tanskassa. Ratkai-

sussa UfR 1955 s. 140 tukkuliike B oli toimittanut tavaroita luotolla G:lle. G:n jouduttua maksuvaikeuksiin 

B vaati, että G myisi liiketoimintansa, ja hankki G:n liiketoiminnalle ostajan. B toimi myös liiketoiminnan 

ostajan rahoittajana. Kauppahinta suoritettiinkin niin, että B kuittasi saatavansa G:ltä. Toisin sanoen järjes-

telyssä toteutettiin velallisen vaihdos. Korkein oikeus katsoi B:n saaneen suorituksen epätavallisin maksu-

välinein.   
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kohdan aikaisia ratkaisuja, mutta TakSL ei liene aiheuttanut muutosta käsiteltävien tilan-

teiden arviointiin297.  

Ratkaisussa KKO 1990:62 T Ky oli myynyt P Oy:lle 29.8.1985 allekirjoitetun so-

pimuksen perusteella T Ky:n koneet ja muun käyttöomaisuuden, raaka- ja tarveai-

neet, puolivalmisteet, varaston ja kommandiittiyhtiön toimitiloissa olevan luette-

loimattoman käyttö- ja vaihto-omaisuuden, oikeudet T Ky:n tilauskantaan ja tuo-

tannolliseen toimintaan sekä T Ky:n ja vuokranantajan väliseen toimitiloja koske-

vaan vuokrasopimukseen sekä T Ky:n malli- ja eräät muut immateriaalioikeudet. 

Kauppahinnaksi sovittiin 2 578 283 markkaa, josta P Oy maksoi käteisenä T 

Ky:lle 550 000 markkaa ja lopun eli 2 028 282 markkaa ottamalla vastatakseen T 

Ky veloista eri rahoituslaitoksille. P Oy maksoi valtion investointirahastolle T 

Ky:n konkurssin alkamishetken jälkeen 48 036,15 markkaa, josta T Ky:n konkurs-

sipesä vaati palautettavaksi 46 000 markkaa korkoineen. 

Korkein oikeus hylkäsi T Ky:n konkurssipesän kanteen, sillä valtion investointira-

hasto ei ollut osallisena T Ky:n ja P Oy:n välisessä sopimuksessa eikä myötävai-

kuttanut sen syntymiseen. Korkein oikeus katsoi, että valtion investointirahastolle 

oli oikeus vastaanottaa rahasuoritus erääntyneestä saatavastaan.  

Myös Tuomisto on katsonut, että TakSL 10 §:n objektiivisuus ei estä edellyttämästä sitä, 

että velkojan on täytynyt olla aktiivinen sanotun kaltaisissa järjestelyissä, jotta rahamak-

sun luonne tavallisena rahasuorituksena voidaan syrjäyttää. Hänen mukaansa objektiivi-

sia takaisinsaantisäännöksiä sovellettaessa joudutaan myös monissa muissa yhteyksissä 

kiinnittämään huomiota sellaisiin subjektiivisiin seikkoihin kuin osapuolten vaikuttimiin. 

Sen sijaan maksu voi hänen mukaansa olla epätavanomainen velkojan myötävaikutuk-

sesta tai tietoisuudesta riippumatta.298 

Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan täysin yhdytä siihen, että ratkaiseva merkitys tulisi antaa 

yksinomaan velkojan myötävaikutukselle. Nähdäkseni maksusuorituksen luonne olisi – 

TakSL 10 §:n objektiivisuus huomioon ottaen – ratkaistava kaupan ja maksuhetken olo-

suhteiden perusteella tehtävän objektiivisen kokonaisarvioinnin perusteella.299 Tällöin 

velkojan myötävaikutus olisi ”vain” yksi kokonaisarviointiin vaikuttavista seikoista. 

Maksun epätavallisuusarvioinnissa velallisen ja ostajan motiiveja ei olekaan perusteltua 

                                                 
297 Ratkaisussa THO 27.5.2011 t. n:o 1148 S 10/1337 velkojan (K Oy) kolmikantajärjestelyn kautta saama 

maksu peräytyi TakSL 10 §:n nojalla, koska katsottiin, että velka oli suoritettu epätavallisin maksuvälinein. 

Tapauksessa M Ky oli kaikkien osapuolten tieten myynyt kuorma-autonsa V Oy:lle, joka M Ky:n valtuut-

tamana maksoi kauppahinnan suoraan K Oy:lle. Ks. myös HE 102/1990 vp, s. 54. 
298 Tuomisto 2012, s. 198–199. Vastaavasti Havansi ja Immonen ovat nähtävästi edellyttäneet velkojan 

myötävaikutusta, ks. Havansi 1992a, s. 303 ja Immonen 1994, s. 66. Ks. myös Raulos LM 1986, s. 817. 
299 Näin siis myös Ruotsissa, ks. Lennander 2013, s. 214–215, Renman 2013, s. 176–177 ja jo aikaisemmin 

mainittu NJA 1996 s. 333. 
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näin olennaisilta osin sivuuttaa, mihin ratkaisevan merkityksen antaminen velkojan myö-

tävaikutukselle luonnollisesti johtaa.300 Toisaalta, jos velkoja on myötävaikuttanut kau-

pan syntyyn ja perinyt saataviaan kaupasta saaduista varoista, voidaan väittää, että mak-

sun luonne normaalina rahamaksuna syrjäytyy ”silmiinpistävällä” tavalla. 

Nähdäkseni kysymys voitaisiin asettaa myös toisin. Velkojan riittävän myötävaikutuksen 

käsillä olon pohtimisen sijaan olisi kysyttävä, onko velallinen objektiivisen kokonaisarvi-

oinnin perusteella myynyt omaisuutensa maksaakseen kaupasta saamillaan varoilla vä-

littömästi jonkin tai joidenkin velkojiensa saatavan. Toisin sanoen kokonaisarvioinnin 

perusteella pitäisi kyetä erottamaan maksutarkoituksin tehty kauppa niin sanotusta ”nor-

maalista” kaupasta.301 Tässä tutkielmassa käsiteltäville kolmikantajärjestelyille on tyypil-

listä, että ostaja ottaa myyjän veloista vastatakseen tai maksaa kauppahinnan tai osan siitä 

suoraan myyjän velkojalle. Tällöin kaupan ja maksun välinen yhteys on ilmeinen.302 Toi-

saalta velkojalle on joka tapauksessa – myötävaikutuksestaan riippumatta – merkitystä 

ainoastaan luovutetun omaisuuden arvolla. Täten tällaiset järjestelyt ovat nähdäkseni vel-

kojan myötävaikutuksesta riippumatta rinnastettavissa sellaiseen tilanteeseen, jossa 

omaisuus olisi ensiksi luovutettu velkojalle, joka olisi sittemmin myynyt sen edelleen. 

Nyt velkoja vain välttyy ”välttämättömältä pahalta” eli omaisuuden realisointitoimenpi-

teiltä. Velkojan myötävaikutuksella voi kuitenkin olla ratkaiseva merkitys sovellettaessa 

TakSL 5 §:ää, jonka tunnusmerkistö edellyttää muun muassa järjestelyn sopimattomuutta 

ja vastaajan vilpillistä mieltä.                               

Yllä esitettyä tulkintaa ei voida myöskään pitää maksun saaneen velkojan kannalta koh-

tuuttomana, sillä substanssikaupan jälkeen myyjävelalliselle ei yleensä jää jäljelle mai-

nittavia varoja. Näin ollen velkojan saama maksu täyttänee usein joka tapauksessa huo-

mattavamääräisyyden rajat eikä maksua voitane pitää tavanomaisena velallisen liiketoi-

minnan päättymisen vuoksi.303 Velkoja saattaa sitä vastoin jopa hyötyä maksusuorituksen 

                                                 
300 Ratkaisussa KKO 1958 II 6 maksun katsottiin tapahtuneen epätavallisin maksuvälinein velkojan myötä-

vaikutuksesta riippumatta. Tapauksessa kauppias oli myynyt tavaravarastonsa sekä koneet ja kaluston toi-

selle kauppiaalle. Myyjänä toiminut kauppias oikeutti erään velkojansa perimään saatavansa kauppahin-

nasta.  
301 Tällaisilla erotteluperusteilla on merkitystä myös arvioitaessa sitä, onko velkojan ja velallisen välistä 

kauppaa pidettävä maksuna vai normaalina kauppana, ks. Kaisto 2006a, s. 252–256, Tuomisto 2012, s. 158–

160, Lennander 2013, s. 225–227, Andenæs 2009, s. 311–312, NOU 1972:20, s. 292 ja Lindencrone Peter-

sen – Ørgaard 2016, s. 581–582. 
302 Ks. myös Lennander 2013, s. 214. Hieman varovaisemmin Lennander kuitenkin suhtautuu tilanteeseen, 

jossa ostaja – vastattavaksi ottamisen sijaan – maksaa heti kaupantekohetkellä kauppahinnan tai osan siitä 

myyjän velkojalle. Lennander kuitenkin toteaa, että myös viimeksi mainituissa tilanteessa lienee katsottava, 

että velallinen on käyttänyt maksuvälineenä myytyä omaisuutta, ks. Lennander 2013, s. 214–215.    
303 Maksun tavanomaisuutta substanssikaupan yhteydessä käsitellään tarkemmin luvussa 4.2.2. 
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luonnehdinnasta epätavalliseksi maksuvälineeksi, jos jäljempänä tässä luvussa tarkem-

min esiteltävä tulkintasuositus siitä, että velkoja joutuu maksun peräytyessä korvaamaan 

ainoastaan liiketoiminnan arvon, yleisesti hyväksytään. Maksuvaikeuksissa olevan yri-

tyksen substanssikaupassa ei ole nimittäin lainkaan tavatonta, että liikkeen arvo yliarvos-

tetaan keinotekoisesti vastaamaan velkojan saatavan määrää.304 Jos kaupan ja maksun 

välinen yhteys – esimerkiksi velkojan myötävaikutuksen puuttumisen vuoksi – takaisin-

saantioikeudellisessa arvioinnissa katkaistaan, joutunee velkoja palauttamaan koko saa-

mansa rahamaksun liikkeen arvoon rajoittuvan korvauksen sijaan. 

Velkojan myötävaikutus saanee korostuneemman merkityksen b-esimerkkitapauksen 

kaltaisessa tilanteessa, jossa ostaja maksaa kauppahinnan ensiksi myyjälle. Tällöin kau-

pan ja velkojan saaman maksun välinen yhteys voi olla vaikeampi todentaa. Etenkin kau-

pasta saatujen varojen muu kuin lyhytaikainen sekoittuminen myyjän muihin varoihin 

saattaa vaikuttaa kokonaisarviointiin.305 Kauppahinta oli maksettu ensiksi myyjälle esi-

merkiksi jo aikaisemmin käsitellyssä ratkaisussa KKO 1994:130, jossa varat eivät myös-

kään ehtineet sekoittumaan myyjän muihin varoihin. Kaupan ja maksun välistä yhteyttä 

pidettiinkin riittävänä erityisesti velkojan myötävaikutuksen sekä kaupan ja maksun vä-

lisen ajallisen yhteyden vuoksi.306  

Yllä esitetyn oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden perusteella velkojan kolmikantajärjeste-

lyn kautta saaman rahamaksun epätavallisuusarviointiin vaikuttavat kootusti ainakin seu-

raavanlaiset seikat:  

a) Velkoja on myötävaikuttanut kaupan syntymiseen ja perinyt saataviaan 

kaupasta saaduista varoista. Velkojan aktiviteetin tulee siis kohdistua ni-

menomaan kauppaan sekä saataviensa perimiseen näin syntyneestä kaup-

pahintasaatavasta. Välillisempää myötävaikutusta, kuten esimerkiksi 

                                                 
304 Ks. yliarvostukseen liittyvästä problematiikasta esim. Tuomisto 2012, s. 331–332,  Lennander 2013, s. 

217 ja KKO 23.3.2007 t. n:o 536 S 2005/812. Ks. myös KKO 2004:28, jossa kauppahinta mitoitettiin vel-

kojan saatavaa vastaavaksi.    
305 Toisaalta, kuten jo aikaisemmin on todettu, varojen sekoittumiseen ei ole takaisinsaannin yhteydessä 

suhtauduttava yhtä joko–tai-tyyppisesti kuin muutoin konkurssin yhteydessä tehtävässä esineoikeudelli-

sessa arvioinnissa, ks. samaan tapaan myös Tuomisto 2012, s. 277. Ks. sekoittumista koskevista konkurssi- 

ja esineoikeudellisista ratkaisuista esim. KKO 2014:53. 
306 Vastaavaan tapaan velkojan saamaa maksua on arvoitu ratkaisussa VHO 12.10.2004 t. n:o 1510 S 

03/1534. Tapauksessa velallisyhtiö oli myynyt asunto-osakkeita sen tavarantoimittajana olleen osakeyhtiön 

hallituksen jäsenelle. Heti kauppahinnan saatuaan velallisyhtiö maksoi tavarantoimittajan saatavan. 

Asunto-osakkeiden ostaja oli myös myynyt ostamansa osakkeet edelleen noin kolmen viikon kuluttua. Ho-

vioikeus piti tavarantoimittajan saamaa velan maksua epätavallisin maksuvälinein suoritettuna ottaen huo-

mioon ostajan ja tavarantoimittajan läheisyyden, kauppahinnan ja velan maksun ajallisen yhteyden, kaup-

pahinnan ja velan maksun yhtäläisen suurusluokan ja asunto-osakkeiden edelleenluovutuksen. Vrt. An-

denæs 2009, s. 321.   
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vuokranantajan suostumusta vuokraoikeuden siirtoon, ei ole korkeimman 

oikeuden ratkaisukäytännössä pidetty riittävänä.307  

b) Ostajan ja myyjän sopima kauppahinta on yhteneväinen velkojan tai vel-

kojien saamien suoritusten kanssa.308 

c) Ostaja ja velkoja ovat TakSL 3 §:n mukaisessa läheisyyssuhteessa toi-

siinsa tai heidän välillään on muutoin läheinen suhde, kuten esimerkiksi 

työsuhde309. 

d) Ostajan tekemän kauppahintasuorituksen ja velkojan saaman maksun vä-

lillä on tiivis ajallinen ja asiallinen yhteys. Tällainen ajallinen ja asialli-

nen yhteys on pääsääntöisesti olemassa silloin, kun ostaja kaupantekohet-

kellä ottaa vastatakseen myyjän velasta tai suorittaa välittömästi jonkin 

myyjän velan kauppahinnan suorituksena. Asiallisella yhteydellä tarkoi-

tetaan tässä sitä, että maksuajankohdan olosuhteiden perusteella on il-

meistä, että velan maksuun käytetyt varat ovat peräisin yksilöidyn omai-

suuserän myynnistä. Rahamaksun liitännäisyydellä yksilöidyn omaisuu-

den myyntiin on merkitystä rahamaksun ja omaisuuden suoran luovutuk-

sen rinnastettavuuden kannalta. On kyettävä selkeästi osoittamaan, mitä 

yksilöityä omaisuutta velkojalle olisi luovutettu rahamaksun sijaan, jos 

maksujärjestelyyn ei olisi lainkaan ryhdytty.310 Maksun ja kaupan välinen 

liitännäisyys katkeaa usein ratkaisevalla tavalla esimerkiksi silloin, kun 

velallinen myy vaihto-omaisuuttaan loppuunmyynnissä ja maksaa näin 

saaduilla varoilla eri velkojien saatavia. Tällöin lienee luonnollisempaa 

puhua normaalista rahamaksusta kuin ”naamioidusti” epätavallisella 

maksuvälineellä suoritetusta velan maksusta.311 

                                                 
307 Ks. esim. KKO 1982 II 50.  
308 Tuomisto 2012, s. 159, Lennander 2013, s. 226 ja Lindencrone Petersen – Ørgaard 2016, s. 581. 
309 Nähdäkseni esimerkiksi ostajan ja velkojan välinen työsuhde saattaa vaikuttaa epätavallisuusarviointiin 

erityisesti välillisesti siten, että mainittujen henkilöiden läheinen suhde aiheuttanee vahvan presumption 

siitä, että velkoja on ollut ainakin tietoinen kaupasta, josta saadut varat on käytetty velan maksuun. Ks. 

esim. tanskalainen ratkaisu UfR 1981 s. 548 V, jossa autoliike oli velkaa tilitoimistolle 46 000 kruunua. 

Noin kuukautta aikaisemmin kuin autoliike lakkautti maksunsa, tilitoimiston työntekijä osti autoliikkeeltä 

auton 47 000 kruunun hintaan. Työntekijä lainasi auton ostamiseen tarvittavat varat pankista, ja tilitoimisto 

antoi takauksen työntekijän ottamalle lainalle. Autoliike maksoi edellä mainitusta kaupasta saamillaan va-

roilla välittömästi tilitoimiston saatavan. Velan maksu peräytyi epätavallisin maksuvälinein suoritettuna.      
310 Tällaista ajatuskonstruktiota voidaan perustella myös esineoikeudellisella specialiteetti- eli yksilöintipe-

riaatteella, ks. tästä esim. Kartio 2001, s. 63–65 ja Havansi 1992b, mm. s. 69. 
311 Ks. myös esim. KKO 2009:70, jossa arvioitiin sitä, voitiinko tavaravaraston loppuunmyynnistä saaduilla 

varoilla suoritettuja velan maksuja pitää rikoslain 39:6.1 §:n (RL, 61/2003) 4 kohdan tarkoittamana muuna 

velkojan asemaa parantavana järjestelynä. Järjestelyssä ei siis ylipäänsä katsottu olevan kysymys siitä, että 

velallinen olisi mainitun pykälän 3 kohdan tarkoittamalla tavalla käyttänyt velvoitteen täyttämiseen epäta-

vallista maksuvälinettä.  
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e) Kauppaan on ryhdytty vasta sen jälkeen, kun myyjävelallisen maksuvai-

keudet ovat alkaneet.312   

f) Myydyn omaisuuden luovuttaminen suoraan velkojalle olisi ollut luon-

nehdittavissa epätavallisen maksuvälineen käytöksi.313       

Vaikka tässä tutkielmassa on suhtauduttu varsin kriittisesti siihen, että ratkaiseva merki-

tys rahamaksun epätavallisuusarvioinnissa annettaisiin yksinomaan velkojan myötävai-

kutukselle, voidaan sen puolesta esittää myös jokseenkin painavia argumentteja. Kolmi-

kantajärjestelyn kautta suoritettu rahamaksu ei nimittäin ole täysin ongelmitta rinnastet-

tavissa sijaissuorituksin314 tehtyihin velan maksuihin ilman velkojan aktiviteettia. Velko-

jallahan ei ole velvollisuutta hyväksyä maksuvälineeksi muuta kuin alun perin sovittua 

suoritusta.315 Täten esimerkiksi tavaran käyttäminen maksuvälineenä edellyttää joko vel-

kojan alkuperäistä aktivisuutta velasta sovittaessa tai jälkikäteistä aktiviteettia maksuhet-

kellä suostumuksen muodossa. Näin ollen voidaan sinänsä väittää, että velkojalta tulisi 

edellyttää vähintään vastaavan laajuista aktiviteettia myös käsiteltävissä kolmikantajär-

jestelyissä. Toisaalta tämäkään ei poista sitä tosiseikkaa, että velkojalle on ainakin pää-

asiallisesti merkitystä ainoastaan maksuvälineenä käytetyn omaisuuden edustamalla ar-

volla. 

Esimerkiksi jo aiemmin käsitellyssä tapauksessa KKO 1990:62 alioikeudet katsoivat, että 

velkoja oli saanut suorituksen epätavallisin maksuvälinein, vaikka velkoja ei ollut myö-

tävaikuttanut kaupan osapuolten väliseen sopimukseen. Myöskään velan ennenaikai-

suutta arvioitaessa ei velkojan aktiviteetilla ole ratkaisevaa merkitystä, vaikka velallinen 

olisi maksanut velan omatoimisesti aikaisemmin kuin osapuolten välisen käytännön mu-

kaan on ollut normaalia.316 Lisäksi velkojalla saattaa tietyissä tapauksissa olla varsin huo-

not mahdollisuudet arvioida velan maksun huomattavamääräisyyteen perustuvaa takai-

sinsaantiriskiä, mutta peräyttämisen esteenä viimeksi mainittu seikka ei kuitenkaan ole.317 

Miksi maksuvälineen epätavallisuusarviointi kolmikantajärjestelyssä sitten poikkeaa näin 

huomattavasti muista maksun peräyttämisen edellytyksistä? Lain ration kannalta tälle ei 

                                                 
312 Kaisto 2006a, s. 256, Tuomisto 2012, s. 160, Lennander 2013, s. 226. 
313 Ks. myös Tuomisto 2012, s. 198. Substanssikaupan yhteydessä tämän edellytys täyttyy lähes poikkeuk-

setta.  
314 Sinänsä maksun luonnehtiminen sijaissuoritukseksi ei ole enää peräyttämisen edellytys, kuten aikaisem-

min on jo todettu, mutta tässä yhteydessä on olettamana, että muusta kuin rahasuorituksesta ei ole alkuaan 

sovittu.  
315 Ks. esim. Aurejärvi–Hemmo 2007, s. 84–86, Kaisto–Lohi 2008, s. 192 ja Norros 2012, s. 277–279. 
316 HE 102/1990 vp, s. 204 ja Tuomisto 2012, s. 204. 
317 Tuomisto 2012, s. 217. 
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ole nähdäkseni esitettävissä ainakaan tarpeeksi vakuuttavia perusteita. Lisäksi velkojan 

myötävaikutuksen todistaminen saattaa joskus olla erityisen vaikeaa.318 Korkeimman oi-

keuden konkurssisäännön aikainen oikeuskäytäntö, jossa velkojan myötävaikutusta on 

edellytetty, on hyvin vakiintunutta. Koska TakSL 10 §:n ei olennaisesti muuttanut mak-

suvälineen epätavallisuusarviointia, ainakin oikeusvarmuuden periaatteesta319 johtunee, 

että linjamuutos tarvitsisi tuekseen vahvempaa institutionaalista tukea. Toisaalta velkoja 

ei ole turvassa takaisinsaannilta, vaikka maksuväline ei olisi epätavallinen. Substanssi-

kaupan jälkeen velalliselle ei yleensä jää jäljelle juurikaan varoja, joten velkojan saama 

maksu on usein pesän varoihin nähden huomattava, eikä maksua voida pitää tavanomai-

sena, kuten jäljempänä tässä tutkielmassa esitetään. KS 46 §:n d kohta ei mahdollistanut 

velan maksun peräyttämistä sen huomattavamääräisyyden perusteella, joten TakSL 10 § 

ei välttämättä edellytä yhtä ”ahdasta” maksuvälineen epätavallisuusarviointia kuin edel-

täjänsä. 

Toisaalta voidaan pohtia, onko tarpeellista edellyttää, että velkoja on myötävaikuttanut jo 

itse kaupan toteutumiseen, jos hän kuitenkin vapauttaa myyjävelallisen velkavastuusta 

ostajan ottaessa velasta vastatakseen ja kauppaan on ryhdytty kyseessä olevan velkojan 

suosimistarkoituksessa. Tällöinhän velkoja kantaa luottoriskin kauppahintasaamisen 

maksamisesta. Tällainen tilanne on vahvasti rinnastettavissa siihen, että velkoja myy 

omaisuuden, jonka hän on aikaisemmin saanut suoritukseksi saatavistaan. Maksuvälineen 

epätavallisuutta arvioitaessa on nähdäkseni yhdentekevää, onko velkoja ollut myötävai-

kuttamassa jo itse kaupan syntymiseen, jos hän antaa suostumuksensa velallisen vaihdok-

seen ennen ostajan tekemää suoritusta ja kaupantekohetkellä myyjävelallisen tarkoituk-

sena on ollut maksaa kyseessä olevan velkojan saatavia kaupasta saatavilla varoilla. 

Tässä luvussa esitetyt tulkintasuositukset voisivat olla helpommin hyväksyttävissä, jos 

TakSL 10 §:ään lisättäisiin de lege ferenda neljäs velan maksun peräyttämistä koskeva 

edellytys. Ehdotetun säännöksen mukaan velan maksu peräytyy, jos velkoja on kriittisenä 

aikana saanut maksun sellaisen muun järjestelyn kautta, johon velallinen on ryhtynyt 

                                                 
318 TakSL:n esitöissä myös todetaan, että lailla pyritään tehostamaan velkojien mahdollisuuksia takaisin-

saantiin ja siten lisäämään velkojien välistä tasa-arvoa, ks. HE 102/1990 vp, s. 1. 
319 Ks. myös Tuomisto 2012, s. 9 ja Tammi-Salminen LM 2010, s. 604–605 ja 2008:46. Oikeusvarmuudella 

tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisten päätösten ennakoitavuutta ja jatkuvuutta, joilla on oikeusvaikutuk-

sia, ks. esim. Raitio DL 2012, s. 404–406 viitteineen. 
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suosiakseen velkojaa.320 Kuten tutkielmassa on tuotu esille, myös TakSL 10 §:ää sovel-

lettaessa joudutaan ottamaan kantaa erilaisiin maksujärjestelyihin. Jos ehdotetun kaltai-

nen säännös sisältyisi TakSL 10 §:ään, ei aikaisemmin esitetylle objektiiviselle kokonais-

arvioinnille olisi esteitä, sillä se olisi ikään kuin sisäänrakennettuna TakSL 10 §:ään. Täl-

löin peräytymisen oikeusvaikutukset kolmikantajärjestelyissä eivät myöskään olisi sidok-

sissa siihen, onko maksusuoritus luokiteltavissa epätavallisen maksuvälineen käytöksi. 

Viimeksi mainitulla on erityistä merkitystä silloin, kun myytävä omaisuus yliarvostetaan 

keinotekoisesti vastaamaan velkojan saatavan määrää. Velkojille aiheutuvan tosiasialli-

sen vahingon määrä on sidoksissa liiketoiminnan ja sitä palvelevan omaisuuden arvoon, 

mikä voitaisiin ottaa huomioon vastaajan palautusvelvollisuuden suuruutta määriteltä-

essä.       

Tilanteessa, jossa velkojan katsotaan saaneen suorituksen epätavallisin maksuvälinein, on 

vielä erikseen ratkaistava se, mitä omaisuutta velkojalle on tosiasiallisesti luovutettu. 

Tällä on erityistä merkitystä velkojan palautus- ja korvausvastuun kannalta. Teoriassa 

ajateltavissa olevia vaihtoehtoja on kaksi: a) velallisen myymä liiketoiminta ja sitä pal-

veleva liikeomaisuus tai b) substanssikaupasta johtuva kauppahintasaatava ostajalta.321 

Kuten aikaisemmin jo todettiin, Ruotsissa velkojan katsotaan saaneen velan maksuksi 

velallisen liiketoiminnan ja sitä palvelevan liikeomaisuuden. Suomessa on päädytty vas-

taavanlaiseen lopputulokseen ratkaisussa KKO 1994:130, jossa todetaan seuraavaa: 

”Näin tapahtunutta velan maksua on konkurssioikeudellisten takaisinsaantisäännösten so-

veltumisen kannalta perusteltua arvioida lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin sitä tilan-

netta, että osakeyhtiö olisi kauppahinnan asemesta saanut itse myydyn omaisuuden suori-

tukseksi saamisistaan.”322  

Nähdäkseni vastaavat seikat, jotka kolmikantajärjestelyissä vaikuttavat siihen, että velko-

jan katsotaan saaneen suorituksen epätavallisin maksuvälinein, puoltavat sitä, että velko-

jalle olisi luovutettu itse myyty omaisuus velan maksuksi. Toisin sanoen huomio tulisi 

                                                 
320 Tällainen säännös muistuttaa RL 39:6:n 4 kohtaan, jonka mukaan, jos velallinen, joka tietää itsensä 

kyvyttömäksi täyttämään velvoitteensa, suosiakseen tiettyä velkojaa muiden velkojien kustannuksella ryh-

tyy muuhun sellaiseen velkojan asemaa parantavaan järjestelyyn, hänet on tuomittava velkojansuosinnasta 

sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Ks. myös HE 66/1988 vp, s. 166–167. 
321 Ks. NJA 1981 s. 562, Lennander 2013, s. 215 ja Renman 2013, s. 99. Kauppahintasaatava saattaa myös 

olla konkurssipesän kannalta arvoton liiketoiminnan ostajan maksukyvyttömyyden vuoksi, jolloin konkurs-

sipesän tietysti kannattaa ylipäänsä lähteä siitä, että velkoja joutuu palauttamaan liikeomaisuuden arvon, 

ks. myös Renman 2013, s. 99–100. 
322 Vrt. KKO 1985 II 13, jossa velallisyhtiön lainan takaaja sai suorituksen kolmikantajärjestelyn kautta 

epätavallisin maksuvälinein. Korkein katsoi, että maksuvälineenä oli käytetty velallisyhtiön vaihto-omai-

suuden myynnistä johtuvaa kauppahintasaatavaa.  
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kiinnittää niihin objektiivisiin seikkoihin, joiden perusteella osapuolten kauppaan ryhty-

misen motiiveja arvioidaan. Jos siis jo varsinainen kauppa on objektiivisesti arvioiden 

toteutettu sen vuoksi, että kaupasta saaduilla varoilla maksetaan tiettyjä myyjävelallisen 

velkoja, on maksuvälineenä perustellumpaa pitää itse myytyä omaisuutta kuin kauppa-

hintasaatavaa.323 Sitä vastoin, jos velallinen siirtää jo aikaisemmin syntyneen – eräänty-

neen tai erääntymättömän – kauppahintasaatavan324 datio in solutum -tyyppisesti velko-

jalle, on maksuvälineenä luonnollisempaa pitää kauppahintasaatavaa kuin myytyä omai-

suutta. Viimeksi mainittua periaatetta voidaan kuitenkin soveltaa vain silloin, kun velkoja 

ei ole myötävaikuttanut kauppahintasaatavan perusteena olevan oikeustoimen syntyyn.325 

Kauppahintasaatavan siirto velkojalle voi myös itsessään merkitä epätavallisen maksuvä-

lineen käyttöä. Saatavan siirron epätavallisuutta arvioitaessa on oikeuskirjallisuudessa 

kiinnitetty erityistä huomiota siirretyn saatavan erääntyneisyyteen määräämistoimen suo-

rittamisajankohtana.326 Jos kauppahintasaatava on ollut erääntyneenä jo määräämistoi-

men suorittamisajankohtana, saatavan siirto on lähinnä maksutekninen väline, jonka käy-

tön ei välttämättä voida olettaa johtuvan velallisen maksuvaikeuksista. Lisäksi huomiota 

lienee kiinnettävä myös asianomaisen alan ja osapuolten väliseen käytäntöön, kuten epä-

tavallisuusarvioinnissa yleensäkin.327 Myös sellaiset seikat, kuten siirretyn saamisen suu-

ruus ja siirtäjän varallisuusasema, saattavat vaikuttaa saatavan siirron epätavallisuusarvi-

ointiin.328 Ylipäänsä voitaneen siis todeta, että myös saatavan siirron epätavallisuusarvi-

ointi tulee tehdä tapauksen olosuhteet huomioon ottavan kokonaisarvion perusteella. 

4.2.2 Substanssikauppa ja maksun tavanomaisuusharkinta 

Tämän tutkielman aiheena oleviin kolmikantajärjestelyihin liittyy erityispiirteitä, jotka 

lähes poikkeuksetta viittaavat siihen, että tällaiset järjestelyt ovat yhteydessä velallisen 

maksukyvyttömyyteen. Tämän johdosta maksusuoritusta, jonka velkoja kolmikantajär-

jestelyn kautta saa, voidaan vain harvoin pitää tavanomaisena. Toisaalta maksujen koh-

dentaminen pelkästään tietyille velkojille on usein jo itsessään vahva indisio velallisen 

alkaneista maksuvaikeuksista.329  

                                                 
323 Lennander 2013, s. 214–215. 
324 Saatavan siirron lisäksi mainittu koskee myös perimisvaltuutusta ja maksuosoitusta.   
325 Lennander 2013, s. 232–233. 
326 Welamson 1961, s. 237, Lennander 2013, s. 232, Raulos LM 1986, s. 819 ja Tuomisto 2012, s. 196.  
327 Tuomisto 2012, s. 196. 
328 Raulos LM 1986, s. 819 ja Welamson 1961, s. 237. 
329 Tuomisto 2012, s. 237. 



85 

 

Kuten aikaisemmin todettiin, ainakin silloin, kun velkoja on myötävaikuttanut substans-

sikaupan syntyyn ja perinyt saataviaan kaupasta saaduista varoista, on mahdollista katsoa, 

että velkoja on saanut suorituksen epätavallisin maksuvälinein. Epätavallisin maksuväli-

nein suoritettu maksu voi puolestaan hyvin harvoin olla tavanomainen TakSL 10 §:ssä 

tarkoitetussa merkityksessä.330 Poikkeuksellisesti epätavallisin maksuvälinein suoritettua 

velan maksua on pidetty tavanomaisena, jos maksun saaneella velkojalla on ollut käyttöä 

maksuvälineenä käytetyllä objektilla.331 Tosin tällöin lienee ylipäänsä luontevampaa pu-

hua normaalista kaupasta kuin velan maksusta, jos velkojan pääasiallisena intressinä on 

ollut muu kuin maksun saaminen.332 

Tutkimuksen aiheena olevien kolmikantajärjestelyjen pääasiallisena motiivina on juuri 

myyjävelallisen velkojen maksaminen. Täten tilanteessa, jossa epätavalliselle maksuvä-

lineelle asetut kriteerit333 täyttyvät, on velkojan kolmikantajärjestelyn kautta samaa mak-

sua pidettävä myös epätavanomaisena. Myöskään yrityskaupoille tyypillinen tapa myydä 

esimerkiksi käyttöomaisuutta erikseen yrityskauppojen yhteydessä ei tee epätavallisin 

maksuvälinein suoritettua velan maksua tavanomaiseksi, kuten ratkaisusta KKO 

1999:117 ilmenee. Korkein oikeus toteaa edellä mainitussa ratkaisussaan, että merkitystä 

on ainoastaan maksun ja maksutavan tavanomaisuudella eikä sillä, ovatko käyttöomai-

suuden erilleen luovutukset tyypillisiä tietyn alan yrityskauppojen yhteydessä.334   

Toisaalta maksuvaikeuksissa olevan yrityksen substanssikauppa, joka käsittää koko yri-

tyksen liiketoiminnan ja ainakin pääosan sitä palvelevasta liikeomaisuudesta, merkitsee 

usein myös yrityksen toiminnan ”alas ajamista”, samalla kun ostaja jatkaa kaupan koh-

teena ollutta liiketoimintaa. Toisin sanoen myyjäyrityksen tarkoituksena ei ole jatkaa lii-

                                                 
330 HE 102/1990 vp, s. 56, Tuomisto 2012, s. 230 ja Lennander 2013, s. 233 ja 253–254. 
331 Bet. 1971:606, s. 151, Lennander 2013, s. 233, Renman 2013, s. 191. Esimerkiksi tanskalaisessa ratkai-

sussa UfR 2007 753/2 H tavarantoimittaja oli myynyt tuotteita sittemmin konkurssiin asetetulle välittäjälle, 

joka oli myynyt niitä edelleen ostajalle. Osapuolet kuitenkin muuttivat käytäntöään niin, että tavarantoimit-

taja alkoi myydä tuotteita suoraan ostajalle, ja tämä maksoi myös sille jo toimitetut tavarat suoraan tava-

rantoimittajalle. Samalla välittäjä vapautui maksuvelvollisuudestaan tavarantoimittajalle. Korkein oikeus 

katsoi tavarantoimittajan saaneen maksun epätavallisin maksuvälinein, mutta piti edellä mainittua suori-

tusta tavanomaisena, koska maksulla oli liiketaloudellisesti hyväksyttävä peruste eikä järjestely liittynyt 

välittäjän maksuvaikeuksiin.   
332 Tuomisto 2012, s. 230–231. 
333 Näitä kriteereitä on käsitelty tarkemmin luvussa 4.2.1. 
334 Ks. myös Tuomisto 2012, s. 231–232. Ks. myös KKO 1998:78, jossa A Oy oli myynyt autoliike B:lle 

varaosia varaosamyyntisopimuksen mukaisesti. A Oy lunasti sopimusehtojen mukaisesti B:n varaosavaras-

ton sopimuksen purkauduttua ja luki koko suoritettavan hinnan B:n tilivelan lyhennykseksi. Korkein oikeus 

katsoi A Oy:n saaneen suorituksen epätavallisin maksuvälinein ja piti maksua epätavanomaisena, sillä va-

raosien lunastaminen oli poikennut toteuttamistavaltaan merkittävästi osapuolten aikaisemmasta maksu-

käytännöstä.   
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ketoimintaansa enää substanssikaupan jälkeen. Toiminnan alas ajamisesta saattaa puoles-

taan aiheutua hallitsematon kilpailu myyjäyrityksen viimeisistä varoista sen velkojien vä-

lillä. Kun yrityksen tuloja tuottava toiminta päättyy, on velkoja maksettaessa noudatettava 

korostunutta tasapuolisuutta.335 Vastaavalla tavalla on suhtauduttava tilanteisiin, joissa 

maksuun käytettävät varat kerätään yrityksen vaihto-omaisuuden loppuunmyynnillä ja/tai 

käyttöomaisuutta laajalti realisoimalla.336 Liiketoiminnan päättymisen jälkeen myöskään 

niin sanottujen juoksevien kulujen337 erityiskohtelulle ei ole enää perusteita, koska juok-

sevien kulujen maksaminen ei ole tällöin tarpeen liiketoiminnan jatkumiselle ja varojen 

hankkimiselle kaikkien osapuolten hyödyksi.  

4.2.3 Maksun peräytymisen oikeusvaikutukset – arvon korvauksena sovittu kaup-

pahinta vai omaisuuden tosiasiallinen arvo? 

Velkojan kolmikantajärjestelyn kautta saama maksu on usein takaisinsaannin näkökul-

masta rinnastettavissa siihen, että asianomainen velkoja olisi saanut itse myydyn omai-

suuden suoritetuksi saamisestaan. TakSL 15.1 §:n mukaan vastaajan on oikeustoimen pe-

räytyessä palautettava velalliselta saatu omaisuus konkurssipesään. Vasta, jos omaisuus 

ei ole tallella tai muuten palautettavissa, on sen arvo korvattava (TakSL 15.3 §). Toisin 

sanoen Suomessa on Ruotsin tapaan omaksuttu esineellisen palautuksen periaate Nor-

jassa ja Tanskassa noudatetun rikastumisperiaatteen sijaan.338 Sinänsä on selvää, että 

maksusuoritus, jonka velkoja kolmikantajärjestelyn kautta saa, on materiaalisesti ”aino-

astaan” rahaa. Liikeomaisuus ei luonnollisesti ole velkojan palautettavissa, koska sitä ei 

ole materiaalisesti hänen hallintaansa koskaan luovutettu. Joutuuko etuoikeudeton vel-

                                                 
335 Tuomisto 2012, s. 254. 
336 Tuomisto 2012, s. 254. Ks. myös KKO 1997:68, jossa todetaan muun muassa seuraavaa: ”Maksut on 

suoritettu kauppavaraston loppuunmyynnistä saaduilla varoilla vähän ennen konkurssihakemuksen jättä-

mistä suosien maksunsaajia muiden velkojien kustannuksella. Maksut ovat siten olleet yhteydessä J Oy:n 

(nimi muutettu) maksukyvyttömyyteen ja konkurssiin.” 
337 Tällaisina juoksevina kuluina on takaisinsaantilakia koskevassa hallituksen esityksessä mainittu esimer-

kiksi palkat, vuokrat ja verot. ks. HE 102/1990 vp, s. 56. Toisaalta korkein oikeus ei ole pitänyt keskeisen 

tavarantoimittajan saatavia juoksevina kuluina, ks. KKO 2011:24. Vrt. esim. Renman 2013, s. 191. Toi-

saalta ratkaisussa KKO 2016:82 velallinen, joka oli harjoittanut kuljetustoimintaa, oli maksanut polttoai-

neen toimittajan saatavia vahvistetun luottorajan puitteissa. Maksuja pidettiin tavanomaisina, sillä maksu-

käytännössä ei ollut tapahtunut olennaisia muutoksia ja polttoaineen toimittajan saamat maksut liittyivät 

velallisen päivittäiseen, normaaliin liiketoimintaan ja sen jatkamiseen.  
338 Ks. esim. Koulu 1999, s. 17–18 ja HE 102/1990 vp, s. 22. Tanskassa ja Norjassa objektiivisiin takaisin-

saantiperusteisiin perustuvat kanteet eivät menesty, jos kantaja ei osoita, että vastaaja on rikastunut pe-

räytettäväksi vaaditun oikeustoimen seurauksena, ks. TKonkL 75.1 § ja DekningsL 5:11 §. Tanskassa kor-

vattava määrä ei kuitenkaan saa ylittää pesän kärsimän vahingon määrää TKonkL 75.1 §. Lisäksi silloin, 

kun vastaaja on saanut peräytettävän oikeustoimen johdosta rahaa tai muu saatu omaisuus on muutettu 

rahaksi, palautusvelvollisuuteen ei vaikuta se, miten rahat on käytetty, ks. TKonkL 75.1 §. Ks. edellä mai-

nitusta myös Huser 1992, s. 565–568 ja Lindencrone Petersen – Ørgaard 2016, s. 649–651. 
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koja maksun peräytyessä palauttamaan koko saamansa suorituksen määrän konkurssi-

pesään, vaikka omaisuus olisi keinotekoisesti yliarvostettu vastaamaan velkojan saatavan 

määrää? Tilannetta on syytä havainnollistaa seuraavanlaisella esimerkillä: 

Velallisyhtiö A Oy myy liiketoimintansa toimivana kokonaisuutena B Oy:lle 

150 000 euron hinnasta. Sekä A Oy että B Oy ovat tietoisia, että A Oy:n liiketoi-

minnan todellinen going concern -arvo on noin 100 000 euroa, mutta osapuolille 

on tärkeää pitää liikesuhteet kunnossa tavarantoimittaja X Oy:öön, jolle A Oy on 

velkaa juuri sovitun kauppahinnan verran eli 150 000 euroa. Kaupantekohetkellä 

X Oy:n myötävaikutuksella kauppahinta sovitaan maksettavaksi niin, että B Oy 

ottaa vastatakseen A Oy:n edellä mainitusta velasta. 

Lennander on ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa esittänyt, että maksun peräytyessä 

velkoja tulisi velvoittaa palauttamaan korkeintaan myydyn liikeomaisuuden arvoa vas-

taava määrä. Liikkeen arvostusajankohtana olisi kaupantekohetki. Tällaista tulkintasuo-

situsta Lennander perustelee sillä, että velkojan palautusvelvollisuuden tulisi vastata vel-

kojakollektiivin kärsimän vahingon määrää.339 Vahingon määrä on puolestaan sidoksissa 

siihen arvoon, joka luovutetulla omaisuudella on kaupantekohetkellä. Velkoja joutuisi 

Lennanderin mukaan palauttamaan koko saamansa rahamaksun vain siinä tapauksessa, 

että maksuvälinettä pidettäisiin tavallisena.340    

Myös tässä tutkielmassa yhdytään Lennanderin yllä kerrottuun tulkintasuositukseen. Täl-

laiseen lopputulokseen voidaan päästä myös eräänlaisen ajatuskokeen kautta; vertaillaan 

maksujärjestelyä tilanteeseen, jossa velkoja olisi saanut liikeomaisuuden myös tosiasial-

lisesti velan maksuksi. Tällöin velkojan saamaa kauppahintaa olisi mahdollista pitää lii-

keomaisuuden surrogaattina.341 Koulu on esittänyt, että yliarvostustilanteissa kauppahin-

nasta on surrogaattia ainoastaan myydyn omaisuuden arvoa vastaava määrä. Toisin sa-

noen liikeomaisuuden arvoa vastaava määrä kuuluu kantajalle, ja loppuosan vastaaja saa 

                                                 
339 Lennander JT 2010, s. 909 ja Lennander 2013, s. 217.  On tietysti mahdollista, että järjestelyssä on 

osallisena useampi velkoja. Tällöin lienee perusteltua velvoittaa velkojat palauttamaan liikeomaisuuden 

arvo saamiensa maksujen suuruuden mukaisessa suhteessa. Liikeomaisuuden arvo toimisi siis myös tällöin 

konkurssipesän saaman korvauksen ”kattona”.    
340 Lennander 2013, s. 216–217. Vrt. Renman 2013, s. 100. Renmanin mukaan silloin, kun maksu peräytyy 

ainoastaan RKonkL 4:10 §:n (Suomessa siis TakSL 10 §) perusteella, luovutetun liikkeen arvostamisajan-

kohta olisi takaisinsaantihetki oikeustoimen tekohetken sijaan, ks. edellä mainittu sivu.     
341 Koulu 1994, s. 210–211 ja Koulu 1999, s. 107–109. Surrogaattiperiaate on hyväksytty myös Ruotsissa 

ainakin silloin, kun palautus- ja korvausvelvollisuus perustuu yleiseen takaisinsaantiperusteeseen, ks. NJA 

2010 s. 709, Lennander JT 2010, s. 905–906 ja Renman 2013, s. 97–98.  Vrt. Kaisto DL 1997, s. 218–219, 

joissa Kaisto suhtautuu epäileväisesti surrogaattikonstruktioon, jos sille ei saada lainsäädännöstä nimen-

omaista tukea. Sama epäily on esitetty myös myöhemmin, ks. Kaisto – Tepora 2012, s. 302–303.     
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pitää.342 Toisaalta tässä tutkielmassa on jo aikaisemmin esitetty, että vahingollisuusarvi-

ointi tulisi tehdä oikeustoimen tekohetken olosuhteiden perusteella. Takaisinsaantijärjes-

telmän kokonaisuuden kannalta olisi ongelmallista, jos arvonkorvauksen arviointi tapah-

tuisi eri ajankohdan perusteella kuin vahingollisuusarviointi. Tällöin takaisinsaantioikeu-

denkäynti saattaisi muuttua tarpeettoman monimutkaiseksi ja useita – jokseenkin tarpeet-

tomia – osakysymyksiä sisältäväksi menettelyksi.343      

Yllä esitetystä tulkintasuosituksesta ei ole tarvetta luopua myöskään tapauksissa, joissa 

varat maksetaan ensin myyjälle, jos varat käytetään viivytyksettä velan maksuun eivätkä 

varat ole muutenkaan velallisen vapaasti käytettävissä.344 Pidempiaikainen sekoittuminen 

myyjän muihin varoihin katkaisee kaupan ja velan maksun välisen yhteyden, jolloin ei 

voitane enää edes puhua epätavallisin maksuvälinein suoritetusta velan maksusta.345 Täl-

löin maksun vahingollisuuttakaan ei ole enää perusteltua rajoittaa vain liikeomaisuuden 

arvon määrään.346 Täten etuoikeudeton velkoja joutunee maksun peräytyessä palautta-

maan koko saamansa maksun määrän konkurssipesään.347  

Lisäksi liikeomaisuuden arvonmääritystapa saattaa osoittautua ongelmalliseksi.348 Hie-

man karrikoiden voidaan todeta, että ajateltavissa olevia vaihtoehtoja ovat going concern 

-periaatteen mukainen arvo ja liikeomaisuuden likvidaatioarvo.349 Arvonmääritysongel-

maan voitaneen soveltaa analogisesti yrityskiinnitykseen perustuvan vakuusvelan arvon 

määrittelyä yrityssaneerauksessa koskevia korkeimman oikeuden ratkaisuja KKO 2015:2 

ja 2015:3. Edellä mainituissa tapauksissa korkein oikeus toteaa muun muassa seuraavaa: 

                                                 
342 Koulu 1999, s. 109. Vrt. Kaisto – Lohi LM 2006, s. 922–925 ja 941. Esineellisen palautuksen periaat-

teeseen tukeutuen he esittävät tulkintasuosituksena, että vastaaja joutuisi korvaaman sen arvon, joka omai-

suudella on takaisinsaantihetkellä. Täydentävää palautus- ja korvausvelvollisuutta sääntelevien TakSL 16 

ja 17 §:ien nojalla vastaajan tosiasiallisen korvausvelvollisuuden määrä ei kuitenkaan välttämättä poikkea 

oikeustoimen tekohetkeen perustuvasta arvonkorvauksesta, ks. esim. Koulu 1999, erityisesti s. 206–208 ja 

s. 220.   
343 Näin myös Huhanantti Liikejuridiikka 2016, s. 134. 
344 Tuomisto on käyttänyt vastaavanlaista argumentaatiota velalliselle vastikkeetta luovutettuja varoja kos-

kien, ks. Tuomisto 2012, s. 280–281. 
345 Ks. myös Tuomisto 2012, s. 199. 
346 Ks. myös Tuomisto 2012, s. 280–281. 
347 On myös esitetty, että rahavarojen sekoittumisen johdosta voisi syntyä yhteisomistussuhde, jos siirtäjä 

ei ole tarkoittanut siirtää varoja vastaanottajan omistukseen, ks. Kaisto 2004, s. 130–133. Jos tällainen yh-

teisomistussuhde sekoittuneiden rahavarojen osalta hyväksyttäisiin, olisi periaatteessa mahdollista katsoa, 

että maksu ei olisi vahingollinen ylikauppahinnan osalta. Oikeuskäytännössä rahavarojen sekoittumiseen 

perustuvaa yhteisomistusta ei ole kuitenkaan hyväksytty, ks. KKO 2014:53 ja KKO 1993:132, jossa tode-

taan seuraavaa: ”Tilille tulleilla varoilla oli suoritettu mainittu tilivelka ja pankkitakausprovisio. Kun tilillä 

ei ollut suorituksen tapahtuessa ollut lainkaan B:n varoja eikä tilille ollut myöskään suoritettu muita varoja, 

A:n pankkisiirtona suorittamat varat olivat yksilöitävissä B:n muista varoista. A:lla olisi ollut oikeus saada 

tilillä olleet varat erotetuksi konkurssipesän varoista.”  
348 Ks. myös Huhanantti Liikejuridiikka 2016, s. 125 ja Koulu 2013b, s. 233.  
349 Huhanantti Liikejuridiikka 2016, s. 125. 
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”Sekä konkurssivertailussa että määritettäessä vakuuden arvoa saneerausohjelmassa ky-

symykseen voi myös tulla omaisuuden arvostaminen hintaan, joka saataisiin myytäessä 

se osana toimivaa kokonaisuutta, jos tällaista myyntitapaa voidaan pitää todennäköisenä 

realisointivaihtoehtona.” Lisäksi korkein oikeus on ratkaisussaan 2004:77 todennut, että 

toimivan ja toimintaansa jatkavan yhtiön osakkeiden arvonmäärityksen lähtökohtana tu-

lisi olla osakkeiden tuottoarvo niiden substanssiarvon sijaan.350  

Yllä mainitun johdosta voidaan todeta, että liikeomaisuuden arvon määrittely tapahtuu 

going concern -arvon mukaisesti, jos liikeomaisuuden myyntiä toimivana kokonaisuu-

tena voidaan pitää todennäköisempänä vaihtoehtona kuin esinekohtaista realisointia.351 

Koska tämän tutkielman aiheena olevissa tapauksissa on pääasiallisesti kysymys siitä, 

että liikeomaisuus myydään kokonaisuutena ostajalle, joka jatkaa yrityksen toimintaa, 

voidaan liikeomaisuuden arvonmäärittelyssä pitää yleisenä lähtökohtana going concern -

periaatteen mukaista arvoa.352  

4.3 Ostaja välillisenä maksajana – kaupan peräytyminen 

4.3.1 Ostajan asema takaisinsaantivastaajana  

Vaikka tämän tutkielman lähtökohtana on, että osapuolten välillä sovittu kauppahinta on 

ollut käypä, ei liiketoiminnan ostaja ole välttämättä turvassa takaisinsaannilta. Kauppa-

hinnan käypyydestä huolimatta takaisinsaantivaatimuksen esittäminen ostajaa kohtaan 

saattaa tulla tarpeelliseksi esimerkiksi silloin, kun myös maksun saanut velkoja on mak-

suvaikeuksissa.353 Toisaalta konkurssipesä voi vaatia takaisinsaantia samanaikaisesti 

sekä ostajalta että velkojalta. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että kaksinkertai-

nen korvaus ei luonnollisesti ole mahdollinen, vaan velkojan maksama korvaus on otet-

tava huomioon ostajan korvausvelvollisuuta määriteltäessä ja päinvastoin.354 Koska lii-

ketoiminnan ostajan ei kuitenkaan saa järjestelyn kautta mitään itsenäistä hyötyä, eli toi-

                                                 
350 Ks. myös Tuomisto 2012, s. 540–544. 
351 Ks. myös Koulu 1999, s. 200–201. 
352 Jos kuitenkin kaupan motiivina on yksinomaan esimerkiksi velan maksu, lienee perustellumpaa soveltaa 

likvidaatioarvoa, ks. Huhanantti Liikejuridiikka 2016, s. 128 ja Andenæs 2009, s. 294. Ks. myös lahjan-

luontoisuusarviointia koskeva tapaus UfR 2010 s. 1733 V, jossa velallisyritys myi läheiselleen juuri ennen 

konkurssia mm. kiinteistön ja maatalouskoneita. Myydyn omaisuuden arvostusperusteeksi otettiin going 

concern -arvot, sillä vastaaja ei kyennyt näyttämään, ettei omaisuutta olisi pysytty myymään tuottavam-

mallakin tavalla kuin esinekohtaisella konkurssirealisaatiolla.   
353 Ks. myös HE 102/1990 vp, s. 64. 
354 Renman 2013, s. 100–101. 
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sin sanoen ostaja ei ole esimerkiksi lahjansaajan, maksunsaajan tai pantinsaajan ase-

massa, voi takaisinsaantivaade ostajaa kohtaan perustua ainoastaan TakSL 5 §:ssä tarkoi-

tettuun yleiseen takaisinsaantiperusteeseen.355 Tosin ostajan asema oikeana vastaajana 

saatetaan ylipäänsä kyseenalaistaa juuri itsenäisen hyödynsaajan aseman puuttumisen 

vuoksi.356  Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin sitä problematiikkaa, joka liittyy ostajan 

asemaan takaisinsaantivastaajana kolmikantajärjestelyihin liittyen.  

Vaikka ostajan maksama kauppahinta on ollut käypä, takaisinsaantiriski perustuu siihen, 

että myyjävelallisen varallisuus tai huomattava osa siitä on kolmikantajärjestelyn kautta 

siirretty velkojien ulottumattomiin.357 TakSL 5 §:stä johdettavat peräyttämisen edellytyk-

set substanssikauppaa koskien voidaan esittää seuraavanlaisten apukysymysten avulla358: 

1. Onko peräytettävä oikeustoimi tehty kriittisenä aikana eli enintään viisi vuotta 

ennen määräpäivää? Toisaalta myös aikaisemmin kuin viisi vuotta ennen määrä-

päivää tehty oikeustoimi on mahdollista peräyttää, jos vastapuolena on ollut ve-

lallisen läheinen (TakSL 5.3 §). 

2. Oliko velallinen oikeustointa tehtäessä maksukyvytön tai johtiko oikeustoimi 

osaltaan velallisen maksukyvyttömyyteen. Maksukyvyttömyyttä peräyttämisen 

edellytyksenä on käsitelty jo aikaisemmin luvussa 3.1.3.  

3. Oliko järjestely velkojille vahingollinen? Kolmikantajärjestelyiden vahingolli-

suus on sidoksissa juuri velan maksun vahingollisuuteen. Jos ostajan suorittaman 

velan maksun ei katsota olevan vahingollinen, ei myöskään järjestely ole – aina-

kaan pääsääntöisesti – siltä osin velkojille vahingollinen, sillä tällöin varoja ei ole 

saatettu velkojien ulottumattomiin.359 Substanssikauppa on toisin sanoen vain vä-

lillisesti vahingollinen, mikä on TakSL 5 §:ää sovellettaessa riittävää.360 Velan 

maksun vahingollisuutta on tarkastelu yksityiskohtaisesti luvussa 3.2.   

4. Oliko järjestely sen olosuhteita kokonaisuutena arvostellen sopimaton? 

                                                 
355 Lennander 2013, s. 214. On kuitenkin esitetty, että tilanteessa, jossa ostajan maksukyvyttömyys on ollut 

jo kaupantekohetkellä todennäköistä ja velallinen ei vapaudu suoritusvelvollisuudesta, vaikka ostaja on ot-

tanut velasta vastatakseen, olisi oikeustoimea mahdollista pitää myös lahjanluontoisena kauppana, ks. Hu-

hanantti Liikejuridiikka 2016, s. 139–140. Kaupan lahjanluontoisuuteen liittyvä problematiikka on kuiten-

kin rajattu tämän tutkielman ulkopuolelle.  
356 Todettakoon tarkennuksena, että tässä yhteydessä käsitellään ostajaa asemaa “oikeana vastaajana” ai-

neellisoikeudellisesta näkökulmasta. Toisin sanoen kysymys on siitä, voidaanko ostajalle asettaa TakSL:iin 

perustuvia vastuita ja minkä sisältöisinä. Ostajan prosessioikeudellinen asema vastaajana on sinänsä väit-

teenvaraista, ks. esim. Hupli 2006, s. 84–85. 
357 Tepora 1994, s. 473, Lennander 114–115 ja 214. 
358 Tepora on esittänyt vastaavaan tapaan TakSL 5 §:n soveltamisedellytykset tällaisten maksujärjestelyi-

den yhteydessä, ks. Tepora 1994, s. 473–474. 
359 Lennander 2013, s. 114–115. 
360 HE 102/1990 vp, s. 48. 
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5. Tiesikö ostaja myyjävelallisen maksukyvyttömyydestä tai olisiko hänen pitänyt 

tietää maksukyvyttömyydestä sekä sekoista, joiden vuoksi maksujärjestely oli so-

pimaton?  Sekä sopimattomuuden että ostajan vilpillisen mielen arvioinnin kan-

nalta ratkaiseva hetki on se, milloin järjestelystä tulee inter partes sitova.361 Ve-

lallisen vilpillistä mieltä ei kuitenkaan sinänsä edellytetä.362 

Sopimattomuus on asetettu rajoittamaan peräyttämisen edellytyksiä TakSL 5 §:ssä, jotta 

sen nojalla peräytyisivät ainoastaan sellaiset toimet, jotka on tehty olosuhteiden perus-

teella konkurssin vaikutusten kiertämiseksi. Järjestelyä voidaan pitää sopimattomana eri-

tyisesti silloin, kun jokin peräyttämisen edellytyksistä on täyttynyt silmiinpistävällä ta-

valla.363 Lisäksi järjestelyä voidaan pitää sopimattomina ainakin silloin, kun järjestelyn 

nimenomaisena tarkoituksena on vähentää pesään kuuluvia varoja tai kun vastapuoli on 

ollut erityisen hyvin selvillä velallisen maksuvaikeuksista.364 Viimeksi mainittujen perus-

teiden ohella sopimattomuutta puoltaa se, että järjestely on koskenut huomattavan arvo-

kasta omaisuutta ja sillä on aiheutettu velkojille tuntuva vahinko.365 Jos järjestelyyn on 

ryhdytty lähellä konkurssia, on tämä jokseenkin vahva indisio järjestelyn sopimattomuu-

desta. Toisaalta järjestelyn ja konkurssin välisellä aikaerolla ei ole ratkaisevaa merkitystä, 

jos velallisyrityksen toiminta ajetaan järjestelyn yhteydessä alas eikä velallisyritykseen 

jää tämän jälkeen mainittavaa omaisuutta. Tällöin on oletettavaa, että maksujärjestely on 

tehty konkurssin vaikutusten kiertämiseksi.366 

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettei velallisen vastapuolella (tässä ostajalla) lähtö-

kohtaisesti ole selonottovelvollisuutta velallisen maksukykyyn tai menettelyn sopimatto-

muuteen liittyen, jollei jonkin epäilyttävän seikan olisi tullut varoittaa häntä tai hänellä 

ole muista seikoista johtuen erityistietämystä velallisen taloudellisista oloista.367 Vasta-

puolen selonottovelvollisuuden laajuutta pohdittaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 

määräämistoimen laatuun.368  

                                                 
361 Tuomisto 2012, s. 107–108 alaviite 90 ja 134, SOU 1970:75, s. 139, Prop. 1975:6, s. 201 ja 210 sekä 

Lennander 2013, s. 166. Maksun yhteydessä lienee kuitenkin ratkaisevana pidettävä ajankohtaa, jolloin 

maksusta tulee velallisen velkojia sitova, ks. Tuomisto 2012, s. 108 alaviite 90. 
362 HE 102/1990 vp, s. 49 ja Tepora 1994, s. 470 ja Tuomisto 2012, s. 130–131. 
363 HE 102/1990 vp, s. 48, Tuomisto 2012, s. 108 ja Lennander 2013, s. 163–164. 
364 HE 102/1990 vp, s. 48. TakSL:a koskevassa hallituksen esityksessä on vielä erikseen todettu, että oi-

keustoimen sopimattomuus voi perustua juuri oikeustoimen toisen osapuolen tietoisuuteen siitä, että velal-

linen on aikeissa saattaa vastike velkojien ulottumattomiin, ks. HE 102/1990 vp, s. 64. 
365 HE 102/1990 vp, s. 48, Tepora 1994, s. 474. 
366 Tuomisto 2012, s. 111–112, Tepora 1994, s. 474–475 ja KKO 2000:125 ja KKO 1995:208.  
367 Tuomisto 2012, s. 131, Lennander 2013, s. 159. 
368 Lennander 2013, s. 160. 
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Substanssikauppa käsittää ainakin pääosan velallisen liikeomaisuudesta. Lisäksi kauppa-

hinnan maksaminen järjestetään osapuolten kesken niin, että vain tietyt velkojat saavat 

ostajan välityksellä suorituksen. Viimeksi mainittujen seikkojen johdosta ostajan väite 

tämän perustellusta vilpittömästä mielestä voinee menestyä vain hyvin poikkeuksellisesti. 

Vieläkin ilmeisempää ostajan vilpillisen mielen täyttyminen on tilanteessa, jossa ostaja 

on myyjävelallisen läheinen. Tällöin ostajalla on myös todistustaakka vilpittömästä mie-

lestään. Tosin täyttä näyttöä (läheis)ostajalta ei vaadita, vaan riittävää on, että hän saattaa 

todennäköiseksi vilpittömän mielensä.369  

Ostajan aseman kannalta kenties mielenkiintoisin kysymys liittyy siihen, miten takaisin-

saantikanteen menestymismahdollisuuksiin vaikuttaa se, että ostaja on maksanut lii-

keomaisuudesta täyden vastikkeen. Voiko ostaja välttyä takaisinsaannilta, jos hän pystyy 

osoittamaan, että liiketoiminnasta maksettu vastike on ollut käypä. Tällöinhän ostaja ei 

ole varsinaisesti hyötynyt myyjän velkojien kustannuksella. Edellä mainitun kaltaisilla 

argumenteilla takaisinsaantikanne on hylätty ratkaisussa KKO 2005:89. 

Ratkaisussa KKO 2005:89 yhtiöllä A, joka sittemmin asetettiin konkurssiin, oli 

myyntisaatavia yhtiöltä B. Kiinteistöyhtiö C:llä oli puolestaan vuokrasaatavia 

A:lta. Sekä B:llä että C:llä oli sama henkilö toimitusjohtajanaan. A:n ja B:n edus-

tajat sopivat myyntisaamisten suorittamisesta niin, että B maksaa myyntisaatavat 

C:lle ja maksuilla vähennetään A:n vuokravelkaa C:lle. A:n konkurssipesä vaati 

muun muassa edellä mainitun järjestelyn peräyttämistä ja B:tä suorittamaan ky-

seessä olevat myyntisaatavat konkurssipesälle.  

Korkein oikeus totesi ratkaisussaan, että takaisinsaantilain mukaisen kanteen tar-

koituksena on saada takaisin konkurssipesään sellainen varallisuus, joka on joutu-

nut pois velalliselta siten, että varojen saajalle on koitunut etua konkurssivelallisen 

velkojien kustannuksella. Korkeimman oikeuden mukaan C ei saanut järjestelyn 

kautta mitään A:n varallisuuspiiristä peräisin olevia suorituksia. Toisaalta C:lle ei 

siirtynyt edes välillisesti mitään varallisuutta, joka olisi näin siirtynyt velkojien 

ulottumattomiin. Sillä, että B oli hyötynyt järjestelystä, ei ollut merkitystä arvioi-

taessa mahdollisuutta hyväksyä kanne C:tä vastaan.  

Yllä käsitelty ratkaisu antaa helposti sellaisen vaikutelman, että konkurssipesän vaatimus 

kaupan peräyttämisestä ostajaa vastaan olisi hylättävä, koska ostaja on maksanut kaupasta 

täyden vastikkeen. Näin suoraa johtopäätöstä käsitellystä ratkaisusta ei ole kuitenkaan 

lupa tehdä, sillä siihen liittyy seikkoja, jotka poikkeavat tutkielman aiheena olevista ta-

                                                 
369 HE 102/1990 vp, s. 49 ja Tuomisto 2012, s. 140. Todennäköisyyden asettamista näyttökynnykseksi pe-

rusteltiin sillä, että olisi kohtuutonta vaatia täyttä näyttöä, koska peräytettäväksi vaaditut oikeustoimet on 

saatettu tehdä hyvinkin kauan ennen konkurssia, ks. HE 102/1990 vp, s. 49. Tosin järjestelyn ja konkurssin 

välinen aikaero ei ole ylipäänsä ratkaisevin kriteeri yleisen takaisinsaantiperusteen soveltamisedellytyksiä 

pohdittaessa tutkielman aiheena olevissa maksujärjestelyissä.  
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pauksista. Ratkaisussa KKO 2005:89 hyödynsaaja oli suhteellisen helppo osoittaa: mak-

sujärjestelyn hyötyjänä oli luonnollisesti kiinteistöyhtiö C, joka sai maksujärjestelyn 

avulla suorituksen saatavastaan. Maksut välillisesti suorittanut B ei saanut mitään velal-

lisen varallisuuspiiristä peräisin olevia suorituksia enää sen maksujärjestelyn yhteydessä, 

jota konkurssipesä vaati peräytettäväksi.370 

Lennander ja Renman ovat katsoneet, että myös substanssikauppa on mahdollista peräyt-

tää yleisen takaisinsaantiperusteen nojalla, vaikka velkojan välillisesti saaman maksun 

peräyttämiselle ei olisi esteitä, koska ostaja on myötävaikuttanut vahingon aiheutumi-

seen. Heidän mukaansa ratkaisevaa on se, onko ostajan kaupan yhteydessä maksama vas-

tike ollut käypä nimenomaan myyjän konkurssivelkojien kannalta. Viimeksi mainittu tar-

koittaa tosin sanoen sitä, että mikäli ostajalta maksun saanut velkoja ei olisi saanut vähin-

tään kyseisen maksun suuruista jako-osuutta velallisen konkurssissa, on myös kauppa 

mahdollista peräyttää yleisen takaisinsaantiperusteen nojalla.371 Toisaalta, jos substanssi-

kaupasta saatuja varoja käytetään yksinomaan etuoikeutettujen saatavien maksamiseen, 

ei myöskään kauppa ole peräytettävissä, koska ostajan maksamaa vastiketta voitaisiin pi-

tää myös konkurssivelkojien kannalta käypänä. Toisin sanoen mitään varoja ei ole tällöin 

siirtynyt velkojien ulottumattomiin.372  

Yllä esitettyyn tulkintaan on sinänsä helppo yhtyä. Se ei kuitenkaan vielä anna tarkempaa 

vastausta siihen, milloin myös ostajaa voidaan pitää takaisinsaantilain tarkoittamana hyö-

dynsaajana ratkaisussa KKO 2005:89 tarkoitetulla tavalla. Sinänsä lienee selvää, että os-

tajan maksama käypä hinta ei ole itsessään esteenä takaisinsaannille.373 Toisenlainen tul-

kinta johtaisi takaisinsaantilain sisäisen johdonmukaisuuden kannalta erittäin kyseenalai-

seen lopputulokseen. On nimittäin huomattava, että jos omaisuus, jonka konkurssipesä 

voi takaisinsaantilain nojalla vaatia palautettavaksi konkurssipesään, on luovutettu edel-

leen, voidaan omaisuuden palauttamista tai sen arvon korvaamista vaatia myös luovutuk-

sensaajalta (kolmannelta). Tällöin edellytyksenä on se, että luovutuksensaaja tiesi tai tä-

                                                 
370 Ks. myös Koulu 2006, s. 58–59. 
371 Lennander 2013, s. 114–115 ja 214 ja Renman 2013, s. 100–101. Lennander kuitenkin mainitsee itse-

näisen hyödyn puuttumisen yhtenä korvausvelvollisuuden sovittelua puoltavana seikkana, ks. Lennander 

2013, s. 113. Myös esitöissä todetaan, että vastaajan saama hyöty on yksi sovitteluharkintaan vaikuttavista 

seikoista, ks. HE 102/1990 vp, s. 71. TakSL 22 §:n tarkoittaman sovittelun edellytyksiin ei kuitenkaan tässä 

tutkielmassa tarkemmin perehdytä.  
372 Ks. tarkemmin luku 3.2.2.1. 
373 Tämä todetaan suoraan myös esitöissä. Esitöiden mukaan omaisuudesta maksettu käypä hinta ei ole 

esteenä takaisinsaannille, jos vastikkeen suorittaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että velallisen tarkoi-

tuksena on saattaa vastike velkojien ulottumattomiin, ks. HE 102/1990 vp, s. 48. 
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män olisi pitänyt tietää oikeustoimen peräyttämiseen oikeuttavista seikoista. Luovutuk-

sensaajan maksamalla vastikkeella ei ole kuitenkaan merkitystä, vaan palautus- tai kor-

vausvelvollisuus syntyy täyden vastikkeen maksamisesta huolimatta.374 Lainsäätäjän voi-

daan tuskin katsoa tarkoittaneen, että velallisen sopimuskumppani olisi takaisinsaannin 

kannalta paremmassa asemassa kuin kolmannen asemassa oleva luovutuksensaaja.375 

Takaisinsaantilain voimassaoloaikana ei ole annettu yhtään korkeimman oikeuden ratkai-

sua, jossa kauppa olisi peräytynyt sen vuoksi, että kaupasta saadut varat olisi käytetty 

sopimattomasti. Vanhan konkurssisäännön aikana on kuitenkin annettu ratkaisu KKO 

1992:10, jossa kaupan peräyttämisen edellytykset olivat korkeimman oikeuden arvioita-

vana. Tosin tapauksessa on huomionarvoista se, että osa kauppahinnasta sovittiin suori-

tettavaksi siten, että se käytetään vain muutamien sellaisten velkojen maksamiseen, josta 

ostajat tai jotkin heistä olivat myös takauksensa perusteella tai muutoin vastuussa. Tällai-

sessa tilanteessa ostajat luonnollisesti hyötyvät maksujärjestelystä jo maksun perusteella, 

sillä he vapautuvat takausvastuustaan maksun johdosta.376 Korkeimman oikeuden perus-

telut viittaavat kuitenkin siihen, että takausvastuun lakkaamisella ei ollut ratkaisevaa mer-

kitystä asiaa ratkaistaessa. Toisin sanoen kauppa olisi ollut peräytettävissä ostajien ta-

kaus- ja muusta vastuusta riippumatta. Edellä mainittua tukee myös se, että tapaukseen 

sovellettiin KS 46 §:n b-kohtaa, joka oli varainpalautuksen luonteinen takaisinsaantisään-

nös. Kyseessä olevan säännöksen soveltaminen ei siis sinänsä edellyttänyt, että yksittäistä 

velkojaa olisi suosittu toisten velkojien kustannuksella.377  

                                                 
374 HE 102/1990 vp, s. 68 ja Koulu 2006, s. 60. 
375 Näin myös Koulu 2006, s. 60. Tähän viittaavat myös TakSL 15.2 § ja sen perustelut. Konkurssipesän on 

lähtökohtaisesti palautettava omaisuudesta velalliselle suoritettu vastike. Tällaista palautusvelvollisuutta ei 

kuitenkaan ole, jos vastike on saatettu velkojien ulottumattomiin ja vastiketta suorittanut tiesi tai hänen olisi 

pitänyt tietää, että tämä oli velallisen tarkoitus. Lisäksi pykälän perusteluissa todetaan seuraavaa: ”Jos ve-

lallinen on käyttänyt vastikkeensa velkojensa maksuun, varat ovat voineet tosin jakautua velkojille kon-

kurssissa noudatettavien säännösten vastaisesti. Tämä ei kuitenkaan merkitsisi vielä sitä, ettei vastiketta 

suorittaneella olisi oikeutta saada vastike takaisin pesän varoista. Konkurssipesällä olisi näet joka tapauk-

sessa lakiehdotuksen 5 ja 10 §:n mukainen mahdollisuus peräyttää yksittäisten velkojien hyväksi vastik-

keella suoritetut velan maksut. Konkurssivelkojien etu saattaa kuitenkin myös joissakin sellaisissa tilan-

teissa, joissa velallinen on käyttänyt vastikkeen velan maksuun, oikeuttaa katsomaan, että vastike on saa-

tettu pykälässä tarkoitetulla tavalla velkojien ulottumattomiin (kursivointi tässä).”, ks. HE 102/1990 vp, s. 

64. 
376 Ks. myös ratkaisu KKO 2009:69, jossa maksua ja siitä seurannutta takaajien vastuun lakkaamista pidet-

tiin TakSL 1 ja 5 §:n tarkoittamana järjestelynä, jolla oli sopimattomasti suosittu takaajia muiden velkojien 

kustannuksella. Ks. ratkaisussa myös esim. Tammi-Salminen LM 2010, s. 595–599. 
377 Havansi 1992a, s. 295–297. KS 46 §:n b-kohdassa säädettiin seuraavasti: ”Jos velallinen on lahjoitta-

malla hukannut sen arvoista omaisuutta, että velkojille on siitä tullut tuntuva vahinko, ja jos ennen kon-

kurssin alkua on kulunut enintään kuusi kuukautta siitä, kun irtaimen tavaran lahjaksi antaminen tapahtui 

taikka kiinteän omaisuuden lahjoitukselle haettiin lainhuudatusta, niin se lahja peräytyköön. Sama olkoon 

lakina, milloin jostakin velallisen omaisuudesta on tehty myynti-, vaihto-, vuokra- tahi muu sellainen sopi-

mus ja esillä olevista asianhaaroista voidaan havaita sopimuksen pääasiallisesti olevan lahjan laatuisen 

taikka tarkoittavan velkojain oikeuden loukkaamista (kursivoinnit tässä). 
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Ratkaisussa KKO 1992:10 velallinen oli myynyt miltei kaiken liikeomaisuutensa. 

Kauppahinnaksi sovittiin lopulta 231 869,40 markkaa. Ostajat maksoivat kauppa-

hinnasta käteisellä 87 296,25 markkaa. Osapuolet sopivat, että kauppahintasaami-

sen loppuosa maksetaan niin, että se käytetään vain sellaisten velallisen velvoittei-

den maksamiseen, joista ostajat tai osa heistä olivat takauksensa perusteella tai 

muutoin vastuussa.  

Kauppahinnan käypyydestä ei osapuolten välillä ollut riitaa. Käteismaksua lukuun 

ottamatta vastiketta ei kuitenkaan tosiasiallisesti luovutettu velalliselle. Vastiketta 

ei myöskään käytetty tasapuolisesti eri velkojien saamisten maksuun. Ostajat oli-

vat myös tietoisia velallisen vakavista taloudellisista vaikeuksista. Menettelyn seu-

rauksena velallisen varat vähenivät myydyn omaisuuden arvolla. Toisaalta velalli-

sen velat vähenivät vastaavalla määrällä, mutta koska maksun saaneet velkojat ei-

vät olisi saaneet vastaavan suuruista jako-osuutta velallisen konkurssissa, kauppa-

sopimus peräytyi KS 46 §:n b-kohdan nojalla. 

Vastaavin perustein kuin yllä selostetussa ratkaisussa on kauppa peräytetty ruotsalaisessa 

oikeuskäytännössä ratkaisussa NJA 1928 s. 140. Tapauksessa ostaja oli tiennyt kaupan-

tekohetkellä, että myyjän tarkoituksena on käyttää vastike velkojien yhdenvertaisuutta 

loukkaavalla tavalla. Vaikka viimeksi käsitellyt ratkaisut ovat verraten vanhoja, voidaan 

niillä katsoa olevan edelleen relevanssia. Tällaista väitettä voidaan perustella erityisesti 

sillä, että takaisinsaantilain säätämisen tarkoituksena oli nimenomaan tehostaa takaisin-

saantia eikä lain ratio ole lakiuudistuksesta huolimatta ainakaan olennaisesti muuttu-

nut.378  

Erityisesti yllä esitetyn oikeuskäytännön perusteella ne seikat, joiden nojalla kaupan pe-

räyttämistä koskeva takaisinsaantikanne on mahdollista hyväksyä, alkavat tarkemmin 

hahmottumaan.  TakSL 5 §:n ”yleisempiä” edellytyksiä, joita on käsitelty tämän luvun 

alussa, onkin syytä vielä tarkentaa.    

Jotta substanssikauppa olisi peräytettävissä, ostajan on täytynyt olla tietoinen tai vähin-

täänkin hänen olisi pitänyt tietää, että myyjävelallisen tarkoituksena on käyttää vastike 

velkojakollektiivin etua loukkaavalla tavalla silloin, kun kaupasta tuli inter partes si-

tova.379 Jos edellä mainittu ehto täyttyy, on merkityksetöntä, maksetaanko kauppahinta 

velasta vastattavaksi ottamalla tai maksamalla se ensin myyjälle taikka suoraan velko-

jalle.380 Kaupalla ja varojen saattamisella velkojien ulottumattomiin on tällöin riittävä lii-

                                                 
378 HE 102/1990 vp, s. 1. 
379 Ks. myös HE 102/1990 vp, s. 48. Tällaiselle kaupan ja maksutarkoituksen väliselle ajalliselle yhteydelle 

on annettu merkitystä myös RL 39:6.1:n (61/2003) tarkoittamaa velkojainsuosintaa koskevassa oikeuskäy-

tännössä. Ratkaisussa KKO 2009:70 korkein oikeus hylkäsi syytteen osittain sen vuoksi, ettei syytteessä 

ollut väitettykään, että tavaravaraston loppuunmyynnillä sellaisenaan olisi tavoiteltu tietyn velkojan suosi-

mista. 
380 Ks. myös HE 102/1990 vp, s. 64 ja Koulu 1999, s. 136.  
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tännäissuhde, jolloin myös ostajan voidaan katsoa riittävällä tavalla ”hyötyneen” pe-

räytettävästä järjestelystä. Hyödystä maksettu täysi vastike ei ole kuitenkaan peräyttämi-

sen esteenä, kuten jo aikaisemmin todettiin. Mitä kauemmin ennen maksujärjestelystä 

sopimista kauppaan on ryhdytty, sitä vaikeampaa on katsoa, että kauppasopimus itsessään 

olisi ollut sopimaton.   

Nähdäkseni ratkaisun KKO 2005:89 perustelut viittaavat juuri yllä mainitun kriteerin 

puuttumiseen. Kyseisessä tapauksessa ostajalle ei siirtynyt enää maksujärjestelystä sovit-

taessa mitään uutta velallisen varallisuuspiiristä peräisin olevaa omaisuutta, joka olisi 

saatettu velkojien ulottumattomiin. Ratkaisun perustelut eivät myöskään viittaa siihen, 

että vastikkeen käyttötarkoitus olisi ollut kummankaan osapuolen tiedossa vielä saatavien 

perusteiden syntyhetkillä.   

Kaupan peräytymisen edellytykset ovat myös osittain liitännäisiä maksun peräyttämisen 

edellytyksiin. Toisin sanoen kauppa on peräytettävissä vain silloin, kun ostajan suoritta-

maa velan maksua voidaan pitää myös TakSL 5 §:n tarkoittamalla tavalla velkojan sopi-

mattomana suosimisena.381 Ostajan kannalta olisi kohtuutonta katsoa, että varat olisi saa-

tettu velkojien ulottumattomiin myös siltä osin kuin velan maksu on ollut konkurssivel-

kojien kannalta hyväksyttävissä, vaikka maksetuille etuoikeudettomille saataville ei olisi 

velallisen konkurssissa täyttä jako-osuutta kertynytkään.382 Näin ollen, jos velan maksulla 

on ollut velkojakollektiivin kannalta hyväksyttävä peruste, ei omaisuutta ole tältä osin 

saatettu TakSL 5 §:ssä (ja TakSL 15.2 §:ssä) tarkoitetulla tavalla velkojien ulottumatto-

miin. Toisaalta substanssikaupan seurauksena maksuvaikeuksissa olevan myyjän mah-

dollisuudet jatkaa liiketoimintaa heikkenevät olennaisesti, joten velkojien yhdenvertai-

suutta loukkaavat suoritukset tarkoittavat lähes poikkeuksetta myös sopimattomuus-kri-

teerin täyttymistä.383 Sillä ei liene kuitenkaan merkitystä, olisiko maksu muilta osin ollut 

peräytettävissä maksun saaneelta velkojalta.384  

Kaupan peräyttämiseksi on riittävää, että maksujärjestely on ainoastaan inter partes si-

tova. Näin ollen merkitystä ei tule antaa sille, ovat ne velkojat, joita maksujärjestelyllä 

                                                 
381 Näin kaupan peräyttämisen edellytyksiä on arvoitu ratkaisussa THO 13.2.2015 t. n:o 128 S 14/604, jossa 

hovioikeus pysytti käräjäoikeuden ratkaisun kaupan peräytymisestä. Lisäksi maksun tulee luonnollisesti 

olla myös vahingollinen, kuten jo aikaisemmin todettiin.  
382 Ks. myös Koulu 1999, s. 143. 
383 Ks. esim. KKO 1995:87. 
384 Ks. erityisesti ratkaisu KKO 2009:69, jossa todettiin, että maksu oli peräytettävissä takaajalta TakSL 5 

§:n nojalla riippumatta siitä, oliko maksu peräytettävissä velkojalta. Ostajaan saatetaankin soveltaa esimer-

kiksi eripituista kriittistä aikaa, jos ostajan on velallisen läheinen mutta maksun saanut velkoja ei.  
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suositaan, tulleet tietoisiksi siitä, että ostaja ottanut veloista vastatakseen.385 Kauppasopi-

mus on jo itsessään velkojille vahingollinen, joten ei ole perusteltua edellyttää, että osta-

jan vastuusta olisi velkojalle ilmoitettu tai että velkojalle olisi tehty suorituksia ennen 

kuin kaupan peräyttämistä on mahdollista vaatia. Tosin myös tässä tapauksessa kauppa-

sopimuksen vahingollisuus on kytköksissä hypoteettisen maksun vahingollisuuteen ja hy-

väksyttävyyteen. Jos vastattavaksi otettujen velkojen maksaminen ei olisi ollut vahingol-

lista tai niiden maksamiseen olisi ollut velkojien kannalta hyväksyttävä peruste, ei myös-

kään kauppa olisi peräytettävissä.   

Ostajan maksamaa vastiketta ei ole kuitenkaan saatettu kokonaisuudessaan velkojien 

ulottumattomiin, jos ostajan maksamalle saatavalle tulisi kertymään jako-osuutta velalli-

sen konkurssissa. On sinänsä makuasia, halutaanko puhua vahinkoedellytyksen täytty-

mättä jäämisestä vai siitä, ettei varoja ole saatettu velkojien ulottumattomiin. Esitöissä, 

oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa on nimittäin katsottu, että ostaja saa vähentää 

palautettavasta määrästä sen jako-osuuden, joka kauppahinnan suorituksena maksetuille 

saataville olisi kertynyt, jos ne olisi valvottu velallisen konkurssissa.386 Tästä voidaan 

käyttää Koulun esittämään tapaan fiktiivisen jako-osuuden -käsitettä.387 Selvyyden vuoksi 

on todettava, että fiktiivinen jako-osuus lasketaan nimenomaan konkurssipesään lasken-

nallisesti kuuluvan vastikkeen eikä siihen tosiasiallisesti peräytyvän omaisuuden arvon 

mukaan.388 Tällaista fiktiivisen jako-osuuden vähentämisoikeutta ei luonnollisesti ole 

siinä tapauksessa, että vastattavaksi ottaminen sitoo vain inter partes eikä maksuakaan ole 

vielä tehty.   

Fiktiivisen jako-osuuden määrittelyyn liittyy praktinen ongelma, sillä takaisinsaantihet-

kellä ei ole vielä eksaktia selvyyttä konkurssipesästä jaettavissa olevasta määrästä, jolle 

jako-osuus voitaisiin laskea. Ratkaisussa KKO 1992:10 ei sovellettu lähtökohtaista Zug-

                                                 
385 Näin on katsottu myös jo aikaisemmin viitatussa ratkaisussa THO 13.2.2015 t. n:o 128 S 14/604. Vrt. 

Hakulinen 1965, s. 203–204. Hakullisen teorian mukaan, jos kolmannen oikeudesta ei ole tullut peruutta-

matonta, voivat konkurssivelkojat yksipuolisesti peruuttaa tämän kolmannen hyväksi tehdyn järjestelyn.  
386 HE 102/1990 vp, s. 64, SOU 1970:75, s. 171, Prop. 1975:6, s. 239, KKO 1992:10, NJA 1928 s. 140, 

Koulu 1999, s. 142–145, Lennander 2013, s. 373–375, Renman 2013, s. 100–102. Ostaja ei kuitenkaan 

esitöiden mukaan saa valvoa vastikesaamistaan velallisen konkurssissa, ks. HE 102/1990 vp, s. 63. Koulu 

on pitänyt tällaista valvontakieltoa tarpeettoman ankarana, ks. Koulu 1999, s. 149. Myös Lennander on 

katsonut, että ostaja saisi valvontaoikeuden siltä osin kuin vastikkeen ei katsota tulleen konkurssipesän 

hyväksi, ks. Lennander 2013, s. 375. Nähdäkseni vastikesaatavan valvontakielto on kuitenkin ainoa järkevä 

ratkaisu. Muussa tapauksessa osalle ostajan vastikesaatavaa laskettaisiin jako-osuutta kahteen kertaan. Os-

tajalle voidaankin myöntää vain joko fiktiivinen jako-osuus tai valvontaoikeus.    
387 Koulu 1999, s. 142–143. 
388 Koulu 1999, s. 143–144 ja Lennander 2013, s. 374–375. 
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um-Zug -periaatetta, jonka mukaan suoritukset palautetaan vastavuoroisesti ja yhtäaikai-

sesti.389 Korkein oikeus totesi tuomiolauselmassaan, että ostajilla oli oikeus vähentää kor-

vattavasta summasta määrä, joka heidän esittämän selvityksen perusteella olisi kertynyt 

jako-osuutena niille saataville, jotka maksettiin kauppahinnan loppuosan suoritukseksi. 

Tällaista ratkaisua voidaan pitää praktisena, sillä tällöin vaikeilta fiktiivisiltä arvonmää-

rityksiltä ja muilta arvionvaraisilta laskelmilta vältytään.390 Myös Renman on esittänyt 

tulkintasuosituksena, ettei vastaajan vastikesaatava konkurssipesältä käsiteltävissä tilan-

teissa erääntyisi ennen kuin jako-osuus olisi tosiasiallisesti laskettavissa.391 Täten ratkaisu 

KKO 1992:10 ohjannee oikeuskäytäntöä fiktiivisen jako-osuuden määrittelyssä myös jat-

kossa.       

4.3.2 Liiketoiminnan palauttamisen ongelma 

Kuten aikaisemmin on jo kerrottu, Suomessa sovelletaan esineellisen palautuksen periaa-

tetta oikeustoimen peräytyessä. Lähtökohtaisesti velalliselta saatu omaisuus on oikeus-

toimen peräytyessä palautettava konkurssipesään (TakSL 15.1 §). Jos omaisuus ei ole 

kuitenkaan tallella tai muuten palautettavissa taikka omaisuuden palauttaminen tuottaisi 

siihen velvolliselle haittaa, on sen arvo korvattava (TakSL 15.2 §). Loogisesti sovellet-

tuna takaisinsaannin tavoite eli alkutilan ennallistaminen tarkoittaisi sitä, että ostajan olisi 

palautettava koko liiketoiminta ja sitä palveleva omaisuus konkurssipesälle.392  

Esineellisen palautuksen rajoihin törmätään tavallisesti juuri substanssikauppojen peräy-

tymisen yhteydessä. Substanssikauppaan liittyy tavallisesti myös liikearvoelementti 

(goodwill). Tavoite alkutilan ennallistamisesta substanssikaupan peräytyessä tarkoittaisi, 

että myös liikearvoelementti olisi palautettava. Yritystoiminnan luonteen muuttumisen 

vuoksi aineettomat oikeudet näyttelevät nykyisin yhä suurempaa roolia yrityksen arvon 

määrittelyssä.393 Esineellisen palautuksen ennallistamiskyky ei kuitenkaan ylety yrityk-

sen aineettomiin oikeuksiin. Aineettomat oikeudet jäävät luonteensa vuoksi täysin esi-

neellisen palautuksen ulkopuolelle.394 Aineettomia oikeuksia koskevaa suoritustuomiota 

                                                 
389 Vastavuoroisuudesta ja yhtäaikaisuudesta ks. esim. Koulu 1999, s. 119–120 ja Renman 2013, s. 101 ja 

NJA 1928 s. 140. 
390 Koulu 1999, s. 144–145.  
391 Renman 2013, s. 101. 
392 Ks. myös Koulu 1999, s. 171. 
393 Koulu 1999, s. 170–171 ja Smith – Parr 2005, s. 3.  
394 Ks. esim. ratkaisu THO 13.2.2015 t. n:o 128 S 14/604. 
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on jokseenkin mahdotonta muotoilla niin selvästi ja täsmällisesti, että se voitaisiin luovu-

tusvelvoitteena UK 7:9–11:n nojalla panna täytäntöön.395 Periaatteellista estettä aineetto-

mien oikeuksien ”palauttamiselle” välillisesti kieltovelvoitteen ja uhkasakon (UK 7:16–

17) avulla ei ole, mutta tällöin esineellisen palautuksen tärkein tavoite eli velkojainsuoja 

vastaajan konkurssissa menetetään. Täten konkurssipesän kannalta on yhdentekevää, an-

netaanko takaisinsaantioikeudenkäynnissä kieltovelvoite vai määrätäänkö suora arvon 

korvaus.396  

Takaisinsaantilain esitöissä on lähdetty siitä, että jos omaisuus on palautettavissa vain 

osittain, on yksilöitävissä oleva omaisuus palautettava esineellisesti ja loppuosan arvo 

korvataan.397 Näin ollen esineellisen palautuksen piiriin voivat kuulua vain tallella oleva 

vaihto- ja käyttöomaisuus.398 Eri asia on, onko osittainen esineellinen palautus kuitenkaan 

substanssikaupan peräytyessä järkevä. Liiketoiminta ja sitä palveleva liikeomaisuus on 

myyty toiminnallisena kokonaisuutena, jolloin esimerkiksi käyttöomaisuuden yksin-

omainen palauttaminen johtaisi liikkeen toiminnallisen kokonaisuuden pirstoutumi-

seen.399 Tällaista tilannetta ei voitane pitää kantajan eikä vastaajan kannalta toivottavana. 

Konkurssipesä joutuisi joka tapauksessa realisoimaan palautetun omaisuuden, ja ostajan 

liiketoiminta saattaisi seisahtua esimerkiksi käyttöomaisuuden palauttamisen vuoksi.400 

Toisaalta osittainen esineellinen palautus tekisi myös takaisinsaannin ennallistamisvai-

heen prosessiekonomisesti entistäkin raskaammaksi, sillä tällöin jouduttaisiin vielä erik-

seen pohtimaan esimerkiksi sitä, mitä vaihto-omaisuudesta on vielä palautettavissa, miten 

palautuva vaihto-omaisuus on arvostettava ja mikä on sen arvo suhteessa liikearvoele-

menttiin.401   

Kaupan peräyttämistä koskevan takaisinsaantivaateen tarkoituksena ei ole ensisijaisesti 

se, että konkurssipesä pääsee jatkamaan velallisen liiketoimintaa. Substanssikaupan pe-

räytymisen tarkoituksena on – ainakin viimekädessä – saattaa konkurssipesä sellaiseen 

                                                 
395 Ulosottoperusteen täsmällisyysvaatimuksesta ks. esim. Linna – Leppänen 2014, s. 90–93 ja Koulu 1987 

s. 47–52. 
396 Ks. myös Koulu 1999, s. 170. 
397 HE 102/1990 vp, s. 64. Näin myös Ruotsissa, ks. SOU 1970:75, s. 165, Prop. 1975:6, s. 240 ja Lennan-

der 2013, s. 353–354. 
398 Koulu 1999, s. 172. 
399 Myös Koulu on todennut, että taloudellisen kokonaisuuden hajoaminen voisi joissakin tapauksissa olla 

hyvinkin ongelmallista, ks. Koulu 1999, s. 71. 
400 Tällaisessa tilanteessa ostajalla lienee kuitenkin oikeus vaatia arvon korvausta ns. korvausetuna esineel-

lisen palautuksen sijaan TakSL 15.3 §:n toisen virkkeen perusteella. Ks. myös HE 102/1990 vp, s. 65 ja 

Koulu 1999, s. 178–179. 
401 Toisaalta kauppakirjat saattavat olla melko yksilöimättömiä, jolloin saattaa olla jokseenkin mahdotonta 

jälkikäteen edes selvittää, mitä omaisuutta ostajalle on kaupantekohetkellä ylipäänsä siirtynyt. Tällainen 

tilanne oli käsillä esimerkiksi ratkaisussa THO 13.2.2015 t. n:o 128 S 14/604. 
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taloudelliseen asemaan, jossa se olisi, jos vastikevarat olisi käytetty velkojakollektiivin 

kannalta hyväksyttävällä tavalla. Toisaalta substanssikauppaa on nähdäkseni jo yllä ker-

rotuista syistä perustelluinta arvioida niin, että se on yksi toimiva kokonaisuus, jota ei ole 

syytä purkaa palautus- ja korvausvelvollisuutta arvioitaessa pienempiin osatekijöihin.  

Edellä mainitun johdosta tässä tutkielmassa esitetään, että liikeomaisuus olisi pääsääntöi-

sesti palautettava ”esineellisesti” joko kokonaisuudessaan tai ei ollenkaan. Kokonaisuu-

tena palauttaminen ei kuitenkaan ole aineettomista oikeuksista johtuen ylipäänsä mahdol-

lista, joten ostajan olisi korvattava liiketoiminnan ja sitä palvelevan omaisuuden arvo.402 

Toimivan kokonaisuuden säilyttäminen on nähdäkseni punnintatilanteessa painavampi 

argumentti kuin osittaisesta esineellisestä palautuksesta kantajalle syntyvä osittainen vel-

kojansuoja ostajan insolvenssimenettelyssä.403 Tämä ei tietenkään estä osapuolia sopi-

masta omaisuuden palauttamisesta haluamallaan tavalla, ja joskus saattaa myös ilmetä 

tilanteita, joissa substanssikaupan yhteydessä on siirtynyt myös joitain sellaista omai-

suutta, jonka palauttaminen ei muodosta juurikaan haittaa liiketoiminnan jatkamiselle.404 

Tällöin ei myöskään ole tarvetta torjua osittaista esineellistä palautusta, jos palautuskel-

poinen omaisuus on vain kauppakirjan tai muun selvityksen perusteella yksilöitävissä.405  

                                                 
402 Arvon korvauksen määrästä vähennetään luonnollisesti ostajan maksama vastike siltä osin kuin sitä ei 

ole aikaisemmin kerrotun tavoin saatettu velkojien ulottumattomiin.  
403 Elinkeinotoiminnan keskeytyksetöntä jatkumista onkin pidetty yhtenä argumenttina, jolla ostajalle voi-

daan myötään jo aikaisemmin mainittu korvausetu esineellisen palautuksen sijaan, ks. HE 102/1990 vp, s. 

65 ja Koulu 1999, s. 178. 
404 HE 102/1990 vp, s. 65. 
405 Oma mielenkiintoinen kysymys liittyy myös siihen, millaisia vaikutuksia substanssikaupan peräytymi-

sellä on suhteessa kolmanteen, kun liikkeen luovutukseen on kytketty oikeudellisia vaikutuksia. Palautu-

vatko esimerkiksi työsuhteet automaattisesti työsopimuslain 10 §:n nojalla konkurssipesään? Tämä kysy-

mys on suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa siivutettu. Ruotsissa Danhard on kuitenkin esittänyt, että lag 

om anställningsskyddin (LAS, 80/1982) liikkeen luovutusta koskeva 6 b § voi periaatteessa tulla sovellet-

tavaksi myös substanssikaupan peräytyessä. Työsuhteet eivät hänen mukaansa kuitenkaan palaudu kon-

kurssipesään, koska ”luovutus” tapahtuu konkurssin yhteydessä. LAS 6.2 b §:n mukaan liikkeen luovutusta 

koskevia säännöksiä ei nimittäin sovelleta konkurssin yhteydessä tapahtuviin luovutuksiin, ks. Danhard 

2013, s. 89, 159 ja 372. 

Suomessa ei ole kuitenkaan käytetty liikkeenluovutusdirektiivin (2001/23/EY) 5 artiklan 1 kohdan mu-

kaista mahdollisuutta rajata konkurssin yhteydessä tapahtuvat liikkeen luovutukset kokonaan työsopimus-

lain 10 §:n soveltamisalan ulkopuolelle. Näin ollen työsuhteet saattavat palautua konkurssipesään, jos liik-

keen luovutukselle asetut kriteerit muuten täyttyvät. Ks. liikkeen luovutuksen kriteereistä erityisesti yrityk-

sen konkurssissa esimerkiksi Koskinen DL 2003, s. 189–201. Toisaalta saatetaan kysyä, voiko kaupan pe-

räytyminen edes ylipäänsä olla työsopimuslain 10 §:n tarkoittama liikkeen luovutus, sillä peräytyminen ei 

vaikuta kaupan sitovuuteen inter partes, ks. takaisinsaannin vaikutuksista esim. Koulu 2006, s. 56, Havansi 

1992a, s. 276–277, Lennander 2013, s. 25 ja 342. 
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4.3.3 Kaupan peräytymisen vaikutukset ostajan ja velkojan väliseen suhteeseen 

Oikeuskirjallisuudessa on tutkittu suhteellisen vähän sitä, mitä kaupan peräytymisestä 

seuraa ostajan ja maksun saaneen velkojan välisessä suhteessa silloin, kun ostajan mak-

sama vastike käytetään myyjävelallisen velkojen suoritukseksi. Jos velkoja ei ole vielä 

ennen kaupan peräytymistä ennättänyt saamaan suoritusta joko ostajalta tai velalliselta, 

herää kysymys, voiko velkoja edelleen kohdistaa vaatimuksia myös ostajaan. Tällainen 

problematiikka liittyy (ainakin) velkojan saaman edun perusteettomuuden arviointiin.  

Edunpalautuksen eli kondiktion perusedellytykset on oikeuskirjallisuudessa yleensä ja-

ettu kolmeen osaan: 1) edun syntyminen, 2) edun perusteettomuus, 3) hyötyminen toisen 

kustannuksella eli edun ja sitä vastaavan menetyksen välinen syy-yhteys.406 Ensimmäinen 

kriteeri eli edun syntyminen on ymmärretty varsin laajasti. Täten millainen hyötyminen 

tahansa voi olla palautuksen kohteena, minkä vuoksi etu-kriteerin täyttyminen ei tuottane 

tulkintaongelmia myöskään kolmikantajärjestelyiden yhteydessä.407 Kahden viimeksi 

mainitun kriteerin täyttyminen on tulkinnanvaraisempaa.  

Koulu on esittänyt, että vastikkeen suorittaja (tässä ostaja) voi vaatia perusteettoman edun 

palautusta velkojalta ainakin silloin, kun maksuun käytetyt varat eivät ei ole lainkaan 

kiertäneet velallisen varallisuuspiirin kautta. Muussa tapauksessa syy-yhteys -vaatimus, 

eli maksun saajan välitön hyötyminen vastikkeen suorittajan kustannuksella, ei Koulun 

mukaan täyty. Ongelmaksi jää hänen mukaansa ainoastaan se, mikä merkitys tulee antaa 

vastikkeen suorittajan vilpilliselle mielelle. Koska vastikkeen maksajan tietoisuus ei kui-

tenkaan koske hänen suorituksensa perusteettomuutta sinänsä vaan varojen saattamista 

velkojien ulottumattomiin, ei perusteettoman edun palauttamisen tuomitsemiselle ole hä-

nen mukaansa esteitä.408 Mikäli ostaja ei ole vielä ennättänyt tekemään suorituksia kaup-

pasopimuksen nojalla, kaupan peräytymisestä itsessään seuraa Koulun mukaan se, että 

ostaja vapautuu sitoumuksistaan riippumatta siitä, onko velkoja vastattavaksi ottamisesta 

tietoinen tai onko hän antanut suostumuksensa velallisen vaihdokseen.409   

Koulun yllä esittämää lopputulosta on ainakin ensikädessä helppo pitää ”oikeana” ja oi-

keudenmukaisena, sillä onhan kolmikantajärjestelyn varsinainen hyödynsaaja viimekä-

                                                 
406 Hakulinen 1965, s. 375–377, Norros 2012, s. 83–84 ja Aurejärvi – Hemmo 2007, s. 161. 
407 Ks. esim. Norros 2012, s. 84–88 ja Aurejärvi – Hemmo 2007, s. 162–163. 
408 Tuottamukselle ei ole ylipäänsä annettu juurikaan merkitystä edunpalautusopissa, ks. esim. Hakulinen 

1965, s. 378–379, Aurejärvi – Hemmo 2007, s. 172–174. 
409 Koulu 1999, s. 149–150. 
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dessä maksun saanut velkoja. Kriittinen lukija saattaa kuitenkin kaivata hieman lisäpe-

rusteluja sille, miksi tällaiseen lopputulokseen olisi syytä päätyä. Tilanne ei välttämättä 

olekaan niin yksinkertainen, miltä se ensi näkemältä saattaa vaikuttaa. Problematiikkaa, 

joka liittyy edun perusteettomuusarviointiin kolmikantajärjestelyiden yhteydessä, havain-

nollistaa ratkaisu KKO 1998:106. 

Tapauksessa KKO 1998:106 A oli luovuttanut omistamansa kiinteistön haltijavel-

kakirjat pantiksi pankille. Kiinteistö oli pankin hakemuksesta ulosmitattu ja se oli 

tarkoitus myydä julkisella pakkohuutokaupalla. Pankki antoi kuitenkin A:lle luvan 

myydä kiinteistö B:lle. B suoritti ennen kauppaa ja kaupantekotilaisuudessa yh-

teensä 230 000 markkaa pankkiin kauppakirjassa ilmoitetulle asiakkaiden mak-

suselvittelytilille. Pankki käytti nämä varat, lukuun ottamatta kiinteistövälittäjälle 

palkkiona maksettua 22 860 markkaa, A:n velkojen suoritukseksi.  

A ja B purkivat myöhemmin kaupan B:n maksuvaikeuksien vuoksi. Kaupan purun 

johdosta B vaati pankkia palauttamaan tälle maksamansa määrän perusteettoman 

edun palautuksena. Korkein oikeus hylkäsi B:n kanteen, sillä se katsoi, ettei pankki 

ollut kiinteistön kaupan osapuoli eikä kaupan purkaminen johtunut pankin syystä. 

Täten pankilla oli ollut oikeus käyttää sille näin suoritetut maksut A:n velkojen 

lyhentämiseen. Korkeimman oikeuden mukaan tällainen maksujärjestely oli rin-

nastettavissa siihen, että B olisi suorittanut kyseiset maksut ensin A:lle, joka olisi 

sen jälkeen maksanut näin saamillaan varoilla velkojaan pankille. 

Oikeuskirjallisuudessa tällaista lopputulosta on perusteltu syy-yhteyden puuttumisella ja 

sillä, että velkojan saama etu ei ole ollut ylipäänsä perusteeton.410 Se, halutaanko ratkai-

sua perustella syy-yhteyden puuttumisella vai sillä, että velkojan saama etu ei ollut pe-

rusteeton, on viimekädessä makuasia, sillä oikeusvaikutusten tasolla ei ole eroja.411 

Hemmo on katsonut, että KKO korosti ratkaisussaan henkilösuhteiden ja velvoitesuhtei-

den erillisyyttä. Hemmon mukaan ratkaisu tuo edunpalautusoppiin seuraavanlaisen li-

säsäännön412: ”Jos sopimus puretaan sen jälkeen, kun myyjä on vastaanottanut kauppa-

hinnan ja luovuttanut tämän eteenpäin suoritukseksi omasta velastaan, varat saanut myy-

jän velkoja ei saa perusteetonta etua suhteessa ostajaan, vaikka myyjä olisikin tekemänsä 

maksun vuoksi kyvytön täyttämään palautusvelvollisuuttaan. Sama sääntö koskee ilmei-

sesti myös esimerkiksi oikeustoimen pätemättömyyteen liittyvää kauppahinnan palau-

tusta.”    

Ratkaisun KKO 1998:106 perusteella voidaan todeta, että ostajalla ei ole ainakaan pää-

sääntöisesti oikeutta vaatia perusteettoman edun palautusta velkojalta, jos maksulla on 

                                                 
410 Norros 2012, s. 102, Aurejärvi – Hemmo 2007, s. 166–167. Hakulinen on kuitenkin puoltanut velkojan 

palautusvastuuta tämän tyyppisissä tilanteissa, ks. Hakulinen 1965, s. 205–207 ja 389–390. 
411 Norros 2012, s. 102. 
412 Hemmo 1999, s. 168–170. 
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ollut pätevä oikeusperuste eli kausa velallisen ja velkojan välisessä suhteessa, mikä joh-

tuu sopimusoikeudessa korostetusta kaksiasianosaissuhteen primääriydestä (niin sanottu 

privaty of contract-oppi).413 Kaupan purusta ja kauppasopimuksen pätemättömyydestä 

johtuva perusteettoman edun palautusvaatimus voi näin ollen menestyä ainoastaan osta-

jan omaa sopimuskumppania eli myyjää vastaan ajettuna. Tämän vuoksi onkin johdon-

mukaista katsoa, ettei ostajalla ei ole oikeutta saada perusteettoman edun palautusta vel-

kojalta myöskään kaupan peräytymisen johdosta, jollei vastikevaroilla suoritettu velan 

maksu ole peräytettävissä velkojalta velallisen konkurssipesään TakSL 5 ja/tai 10 §:n pe-

rusteella.414 Muussa tapauksessa velkojalla on ollut laillinen peruste vaatia maksua velal-

liselta eli toisin sanoen maksulla on ollut pätevä kausa.415  

Ostajan perusteettoman edun palautusvaatimus velkojaa kohtaan on edellä mainitun va-

lossa helpommin hyväksyttävissä silloin, kun myös velkojan saama maksu voitaisiin pe-

räyttää konkurssipesään. Tällöinhän on ajateltavissa, että velkojalla ei ole ollut laillista 

eli velkojakollektiivia sitovaa oikeutta vastaanottaa suoritusta saatavastaan. Takaisin-

saantiperuste olisi tässä tapauksessa se tekijä, joka tekee maksusta myös velallisen ja vel-

kojan välillä ”perusteettoman”, minkä vuoksi myös ostajalla olisi oikeus vedota edun pe-

rusteettomuuteen suhteessa velkojaan. Tuntuisi varsin kyseenalaiselta, jos konkurssipesä 

voisi pelkästään omalla takaisinsaannin kohdistamista koskevalla ratkaisullaan vaikuttaa 

siihen, kumpi – ostaja vai velkoja – lopullisen vahingon takaisinsaannista kärsii kolmi-

kantajärjestelyiden yhteydessä. Toisaalta suositeltavin menettelytapa tällaisissa tapauk-

sissa olisi, että sekä ostajan että velkojan palautus- ja korvausvelvollisuutta koskevat asiat 

käsiteltäisiin yhdessä, jolloin peräyttämisen edellytyksiä ei tarvitsisi ostajan ja myyjän 

välisessä oikeudenkäynnissä enää erikseen käsitellä.416    

                                                 
413 Ks. kaksiasianosaissuhteen primääriydestä esim. Hemmo 1998, s, 253–255. 
414 Vrt. Koulu 1999, s. 150. Koulu lieneekin tarkoittanut, että ostaja on oikeutettu vaatimaan edun palautusta 

riippumatta siitä, onko maksu peräytettävissä velkojalta.  
415 Eri asia on, onko tällaista lopputulosta pidettävänä toivottavana vai olisiko tiukan kaksiasianosaissuh-

teeseen perustuvan arvioinnin sijaan keskityttävä järjestelyyn kokonaisuutena, jolloin useiden osapuolten 

suhteista muodostuva kokonaisuus saisi keskeisen aseman. Ks. järjestelyiden hahmottamisesta kokonaisuu-

tena tarkemmin Pöyhönen LM 1997, s. 549–550 ja Pöyhönen 2003, s. 169–173.   
416 Samaan asiaan perustuvien mutta eri vastaajia vastaan ajettujen kanteiden yhdessä käsittelemistä on 

pidetty suositeltavana erityisesti silloin, kun pohditaan velkojan ja takaajan (taikka vierasvelkavakuuden 

antajan) vastuuta päävelallisen konkurssipesää kohtaan, ks. Tuomisto 2012, s. 386–387 ja Koulu 1999, s. 

160. Vastaavalla tavalla kanteiden yhdessä käsittelemiseen on suhtauduttu Ruotsissa, kun on käsitelty ve-

lallisen sopimuskumppanin ja luovutuksensaajan vastuuta takaisinsaannissa, ks. SOU 1970:75, s. 173, 

Prop. 1975:6, s. 253 ja Lennander 2013, s. 396–397. 
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Kuten aikaisemmin tässä tutkielmassa on esitetty, ostajan asema on myös monelta osin 

rinnastettavissa TakSL 20 §:ssä tarkoitetun vilpillisessä mielessä toimineen luovutuksen-

saajan asemaan. Lennander on luovutuksensaajan asemaa käsitellessään esittänyt, että ta-

kaisinsaannista johtuva lopullinen vastuu tulisi kohdistua nimenomaan velallisen sopi-

muskumppaniin ja luovutuksensaaja voisi oikeudelliseen virheeseen vedoten vaatia mak-

samaansa vastiketta takaisin velallisen sopimuskumppanilta.417 Vaikka ostaja ei tässä ta-

pauksessa voinekaan vedota oikeudellisen virheeseen sen vuoksi, että ostajan ja velkojan 

välillä ei ole kauppasopimusta, on mainitun kaltaista lopputulemaa, eli vastuun vyöryttä-

mistä varsinaiseen hyödynsaajaan, nähdäkseni pidettävä perustelluimpana vaihtoehtona 

myös kolmikantajärjestelyiden yhteydessä.  

Tässä tutkielmassa ei myöskään täysin yhdytä siihen Koulun esittämään kantaan, että va-

rojen kiertäminen myyjän kautta aina automaattisesti katkaisisi tarvittavan syy-yhteyden 

ostajan maksun ja velkojan saaman edun välillä. Jos kauppahinta on esimerkiksi maksettu 

”minuuttiraha” -tyyppisesti myyjälle, joka siis viipymättä maksaa näin saaduilla varoilla 

velkojaan, voidaan järjestelyn kokonaisarvioinnin perusteella päätyä siihen, että kyseessä 

on ollut riittävän yhtenäinen varallisuudensiirto, jolloin velkoja olisi saanut hyötyä osta-

jan kustannuksella.418  

Toinen mielenkiintoinen kysymys liittyy siihen, mikä vaikutus kaupan peräytymisellä on 

ostajan väiteoikeuteen suhteessa velkojaan. Hakulinen on Koulun esittämään tapaan kat-

sonut, että sopimuksen julistamisesta velallisen velkojia kohtaan tehottomaksi seuraa au-

tomaattisesti kolmannen oikeuden vastaava supistuminen.419 Supistuuko kolmannen oi-

keus peräytymisen johdosta aina sittenkään? Siitä, että kauppasopimus julistetaan velko-

jia kohtaan tehottomaksi, ei nähdäkseni voida tehdä suoraan sellaista oikeusjärjestyksen 

sisältöä koskevaa johtopäätöstä, että kaupan peräytyminen vaikuttaisi kolmannen ase-

maan. Takaisinsaanti ei nimittäin vaikuta luovutuksen sitovuuteen inter partes.420 Tämän 

vuoksi takaisinsaannin yhteydessä on varottava käyttämästä pätemättömyyteen viittaavia 

                                                 
417 Lennander 2013, s. 396. 
418 Ks. yhtenäisestä varallisuudensiirrosta syy-yhteys -kriteerin täyttymisen kannalta, esim. Norros 2012, s. 

100–101 viitteineen.  
419 Hakulinen 1965, s. 204. 
420 Koulu 2006, s. 56, Havansi 1992a, s. 276–277, Lennander 2013, s. 25 ja 342. Näin takaisinsaannin 

vaikutuksia lienee tulkinnut myös Mellqvist, sillä hän kritisoi Renmanin väittämää siitä, että osapuolten 

tulisi tehdä uusi ositus, jos ositus peräytyy, ks. Mellqvist JT 2009, s. 145. Sinänsä lienee selvää, että kol-

mannen oikeus ei ole voimassa ostajan ja myyjän välisestä sopimuksesta riippumatta. Jos myyjän ja ostajan 

välinen sopimus on pätemätön, ei myöskään velkojalla ole enää oikeutta vedota myyjän ja ostajan väliseen 

sopimukseen, ks. Hakulinen 1965, s. 205. 
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ilmauksia.421 Hakullisen ja Koulun tulkintakannanoton hyväksyminen edellyttäisi, että 

oikeusjärjestykseen sisältyisi sellainen kumoamaton olettama, että ostajan tahdonilmaisu 

velan vastattavaksi ottamisesta olisi ainakin siinä määrin rajoitettu, ettei se ei olisi enää 

voimassa kaupan peräytymisen jälkeen.  

Ostajan väiteoikeus velkojaa kohtaan on lähtökohtaisesti yhtä laaja (tai katsantokannasta 

riippuen suppea) kuin alkuperäisen velallisen.422 Näin ollen voidaan väittää, että ostaja 

voisi vedota kaupan peräytymiseen velkojan maksuvaatimusta vastaan ainoastaan silloin, 

kun myös velkojalle suoritettu maksu olisi voitu peräyttää myyjän konkurssipesään. Täl-

löin velkojallakaan ei olisi enää perusteltua aihetta luottaa oikeutensa voimassa pysymi-

seen. Ostajan henkilökohtaisen velkavastuun säilyminen voitaisiin kuitenkin ottaa huo-

mioon, kun arvioidaan sitä, voidaanko ostajan palautus- ja korvausvelvollisuutta sovitella 

TakSL 22 §:n nojalla.  

5. Lopuksi 

Kun osapuolet suunnittelevat ja valmistelevat substanssikauppaa, ei ole mitenkään poik-

keuksellista, että osapuolet käyttävät suurimman osan neuvotteluresursseistaan kauppa-

hinnan määrittelyyn. Päällimmäisenä tavoitteena on tällöin se, etteivät myyjän velkojat 

pääse puuttumaan kauppaan sen vuoksi, että kauppahinta olisi ollut alivastikkeellinen. 

Osapuolten yllätykseksi merkittävimmät takaisinsaantiriskit saattavat kuitenkin juontua 

velkojien yhdenvertaisuutta turvaavista säännöksistä.  

Maksuvaikeuksissa olevan yrityksen myydessä liiketoimintansa tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota juuri velkojien yhdenvertaisuutta koskeviin seikkoihin. Houkutus suosia esi-

merkiksi sellaisia velkojia, joiden tuottamat hyödykkeet ovat tärkeitä liiketoiminnan jat-

kamisen kannalta tai joiden saatavien vakuudeksi yrittäjä on antanut takauksia, saattaa 

muodostua ylitsepääsemättömäksi. Tällöin sekä ostajalle että maksun saaneelle velkojalle 

syntyy merkittävä takaisinsaantiriski, vaikka kauppahinta olisi sinänsä ollut käypä. Osta-

jakaan ei siis voi torjua takaisinsaantia vetoamalla ainoastaan siihen, että hän on maksanut 

liikeomaisuudesta täyden vastikkeen.  

                                                 
421 Näin myös Koulu 2006, s. 56.  
422 Ks. esim. Norros 2012, s. 247–248  ja Hakulinen 1965, s. 206. 
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Kuten tutkielmassa on esitetty, maksurasitus koskee yleensä myyjävelallista, vaikka os-

taja olisi velan muodollisesti suorittanut. Toisaalta tässä tutkielmassa on esitetty, että kol-

mikantajärjestelystä aiheutuvan vahingon määrä on liitännäinen myydyn omaisuuden ar-

voon. Näin ollen kauppasopimuksesta tulisi käydä yksityiskohtaisesti ilmi erityisesti 

myyty omaisuus ja sen kunto, omaisuuden arvostusperusteet, arvostusajankohta sekä 

kauppahinnan määrittelyyn välillisesti vaikuttavat seikat.423 Väitteet siitä, että kauppa-

hinta olisi määritelty myöhemmin uudelleen, eivät ole vahinkoedellytyksen täyttymistä 

arvioitaessa yleensä menestyneet, jos kauppahintavastike on luovutettu myyjälle tämän 

vapaasti vallittavaksi tai kauppahinta on muutoin suoritettu alkuperäisen luovutussopi-

muksen mukaisesti.424  

Vaikka velkojien yhdenvertaisuutta loukkaavien toimien ennallistaminen takaisinsaannin 

näkökulmasta voidaan lähtökohtaisesti ymmärtää konkurssipesän ja maksulla suositun 

velkojan väliseksi vastuukysymykseksi, on myös liiketoiminnan ostajalla tutkielmassa 

esitettyjen tutkimustulosten perusteella verraten korkea lojaliteettivelvollisuus myyjäve-

lallisen velkojakollektiivia kohtaan.425 Kauppa saattaa peräytyä, vaikka ostaja sinänsä hy-

väksyttävällä tavalla maksaisi koko kauppahinnan myyjälle, jos ostaja on ollut tietoinen 

myyjän vakavista maksuvaikeuksista ja siitä, että myyjän tarkoituksena on käyttää kaup-

pahintavastike velkojakollektiivin yhdenvertaisuutta loukkaavalla tavalla. Ostajan tulisi 

tällaisessa tilanteessa takaisinsaantiriskin välttääkseen huolehtia siitä, että vastikevarat 

käytettään jopa korostuneen tasapuolisesti myyjän sen hetkisten velkojien kesken.426 Yh-

tenä vaihtoehtona olisi esimerkiksi sulkutilin käyttäminen, jolloin varat eivät olisi myyjän 

vapaasti käytettävissä ennen tämän konkurssia tai muuta insolvenssimenettelyä. Eri asia 

                                                 
423 Ks. myös Huhanantti Liikejuridiikka 2016, s. 141. 
424 Ks, esim. tässä tutkielmassa aikaisemmin käsitellyt ratkaisut KKO 2001:137 ja IHO 31.3.2010 t. n:o 

339 S 09/848. 
425 Euroopan komissio on antanut 22.11.2016 direktiiviehdotuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toi-

menpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen 

tehostamiseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta), joka perustuu komission 12.3.2014 antamaan 

suositukseen uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyy-

teen (Bryssel 12.3.2014 C(2014) 1500 final). Direktiiviehdotuksen 16 artikla koskee uuden rahoituksen ja 

välirahoituksen suojaamista maksukyvyttömyysmenettelyssä. Mainitun artiklan 3 kohdassa säädetään seu-

raavasti: ”Uudelleenjärjestelymenettelyssä uutta ja välirahoitusta antaneet tahot on vapautettava velallisen 

myöhemmässä maksukyvyttömyysmenettelyssä siviili-, hallinto- ja rikosoikeudellisesta vastuusta, paitsi 

jos rahoitus on myönnetty petostarkoituksessa tai vilpillisessä mielessä (kursivointi tässä).” Direktiivieh-

dotuksessa on täten suhtauduttu vilpillisessä mielessä rahoitusta antaneen tahon asemaan pitkälti vastaa-

valla tavalla kuin tässä tutkielmassa on suhtauduttu vilpillisessä mielessä kauppahinnan maksaneen ostajan 

asemaan takaisinsaannin kannalta.  
426 Vastikevarojen käyttämisellä tasapuolisesti eri velkojien kesken liiketoiminnan päättymisen jälkeen on-

kin erityistä merkitystä arvioitaessa TakSL 10 §:ssä tarkoitettua maksun tavanomaisuutta ja TakSL 5 §:ssä 

tarkoitettua järjestelyn sopimattomuutta, ks. tästä myös esim. Tuomisto 2012, s. 110 ja 254–255. 
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tietysti on, että sulkutilin käyttäminen ei välttämättä ole myyjävelallisen kannalta kovin-

kaan houkutteleva vaihtoehto.  

Ostajan kannalta erityisen vaarallinen on sellainen maksujärjestely, jossa hän suorittaa 

merkittävän osan kauppahinnasta ottamalla vastatakseen vain valikoiduista etuoikeudet-

tomista veloista, sillä tämä on varsin vahva indisio siitä, että ostaja on tullut tietoiseksi 

menettelyn sopimattomuudesta ja myyjän maksuvaikeuksista. Ostajalla voidaan myös 

nähdä olevan korostettu selonottovelvollisuus myyjän taloudellisesta asemasta ja menet-

telyn sopimattomuudesta silloin, kun myyjä mainitun kaltaista maksujärjestelyä substans-

sikaupan yhteydessä ostajalle ehdottaa.427   

Ostajan tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet siihen, miten vastikevarat lopulta käyte-

tään, saattavat kuitenkin olla hyvin vähäiset. Tällöin olisi syytä tarkoin miettiä, onko koko 

substanssikauppaan enää kannattavaa edes ryhtyä. Se, että ostaja voisi esittää edun perus-

teettomuuteen perustuvan palautusvaateen maksun saanutta velkojaa kohtaan, saattaa esi-

merkiksi prosessin keston vuoksi osoittautua lopulta varsin laihaksi lohduksi, jos myös 

ostaja ajautuu taloudellisiin ongelmiin kaupan peräytymisestä johtuvan korvausvelvolli-

suuden vuoksi. Viimeksi mainittu voi tosin toimia perusteena kaupan peräytymisestä joh-

tuvien velvollisuuksien sovittelulle.428  

Konkurssisäännön aikaisessa oikeuskäytännössä velkojan omalla aktiviteetilla on ollut 

jopa korostunut vaikutus sellaisen maksusuorituksen luonnehdintaan, jonka velkoja kol-

mikantajärjestelyn kautta saa. Tässä tutkielmassa on kuitenkin suhtauduttu varsin kriitti-

sesti siihen, että ratkaiseva merkitys maksuvälineen epätavallisuutta arvioitaessa annet-

taisiin yksinomaan velkojan myötävaikutukselle. Pelkästään yksittäisen seikan käsillä 

olon pohtimisen sijaan järjestelyä tulisi arvioida kokonaisuutena, jolloin itse asiassa kaik-

kien kolmen osapuolen ”riskipositiot”429 tulevat perusteellisimmin huomioon otetuksi 

osana järjestelykokonaisuutta.        

Vaikka tutkielmassa on käsitelty yksityiskohtaisesti kolmikantajärjestelyihin liittyvää 

problematiikkaa takaisinsaannin kannalta, olisi tutkimuskysymystä voitu vielä laajentaa. 

Kuten tutkielmassa on muutamaan kertaan tuotu esille, yrittäjän intressissä saattaa olla, 

että substanssikaupasta saadut varat käytetään yrityksen sellaisten velkojen maksamiseen, 

                                                 
427 Ks. myös Tuomisto 2012, s. 131, Lennander 2013, s. 159. 
428 HE 102/1990 vp, s. 70–71. 
429 Riskipositio-käsite on lainattu Pöyhöseltä. Pöyhösen mukaan jokaisella intressitaholla on kokonaisjär-

jestelyyn asettuvat riskipositiot, joiden avulla voidaan juridisesti tarkemmin hahmottaa oikeussuhteiden 

sisältöä, ks. Pöyhönen 2003, s. 177. 
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joista yrittäjä itse on esimerkiksi takauksen tai vierasvelkavakuuden nojalla lopulta vas-

tuussa. Velkojalle annetulla vierasvelkavakuudella tai yrittäjän takauksella saattaa olla 

merkittäviä vaikutuksia maksun saaneen velkojan palautus -ja korvausvastuuta arvioita-

essa.430 Toisaalta oikeuskirjallisuudessa on käyty keskustelua siitä, mikä vaikutus va-

kuussitoumuksen lähtökohtaisella liitännäisyydellä päävelkasuhteeseen on arvioitaessa 

peräyttämisen edellytyksiä suhteessa vierasvelkavakuuden antajaan tai takaajaan.431   

Toisaalta kolmikantajärjestelyt saatetaan toteuttaa myös niin, että velkoja itse ”ostaa” ve-

lallisen liikeomaisuuden ja myy sen lyhyen ajan kuluessa liiketoiminnan jatkajalle.432 

Tällöin saatetaan joutua pohtimaan myös TakSL 13 §:ssä tarkoitetun kuittauksen peräyt-

tämisen edellytyksiä. Tällaiset kuittausjärjestelyt ovat vaikutuksiltaan hyvin pitkälti sa-

mankaltaisia kuin tässä tutkielmassa käsitellyt kolmikantajärjestelyt. Välillä saattaa kui-

tenkin olla haastavaa erottaa, onko velkojan tarkoituksellisessa velkaantumisessa yli-

päänsä kysymys TakSL 13 §:n vai TakSL 10 §:n soveltamisalaan kuuluvasta määräämis-

toimesta. Korkein oikeus näyttää antaneen ratkaisevan merkityksen kaupan ja kuittauksen 

väliselle ajalliselle yhteydelle. Ainakin silloin, kun kauppasopimus ja kauppahintasaata-

van kuittaus ostajan vastasaatavalla tehdään samanaikaisesti, on järjestelyssä katsottu ole-

van kysymys TakSL 10 §:n soveltamisalaan kuuluvasta maksusta, vaikka sopimuksessa 

olisi mainintoja saatavien kuittauksista.433 Kuittausjärjestelyihin ja vierasvelkavakuuksiin 

(tai takauksiin) liittyvän problematiikan yksityiskohtaisempi tarkastelu jätetään kuitenkin 

mahdollisen jatkotutkimuksen varaan. 

 

                                                 
430 Ks. tästä esim. Tuomisto 2012, s. 352–360. 
431 Ks. tästä keskustelusta esim. Tuomisto 2012, s. 373–383 ja Tammi-Salminen LM 2010, s. 582–607. 
432 Tällaisesta järjestelystä oli kysymys esimerkiksi ratkaisussa IHO 21.2.2008 t. n:o 191 S 07/219. 
433 Ks. KKO 23.3.2007 t: n:o 536 S 2005/812. 


