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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kauppakaaren 10 lm'Un, 
kuluttajansuojalain 7 ja 11 luvun ja kuluttajavalituslautakunnasta 
annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan uudistuksia luot
tosuhteita koskevaan lainsäädäntöön. Kauppa
kaaren 10 lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusia 
säännöksiä takauksesta ja pantista. Ehdotettu 
sääntely olisi takauksen tai pantin antaneen 
luonnollisen henkilön hyväksi pakottava. Luo
tonantajan olisi annettava takaajalle ja pantin 
antajalle jo ennen sitoumuksen antamista tie
toja sitoumuksen oikeudellisesta merkityksestä 
ja luotanhakijan maksukyvystä. Tiedonanto
velvollisuuden Iaiminlyönti voisi johtaa va
kuussitoumuksen sovitteluun. Luottosuhteen 
aikana olisi annettava tietoja velallisen maksu
viivästyksestä ja niin sanotun yleisvakuuden 
vastuumäärän kehityksestä. 

Esityksen mukaan olisi kiellettyä käyttää 
sellaista muun kuin velallisen antamaa yleisva
kuussitoumusta, jossa ei ole määrätty vastuun 
ylärajaa ja sitoumuksen voimassaoloaikaa. 
Yleisvakuuden antaneen henkilön vastuuta ei 
saisi ilman hänen suostumustaan lisätä, jos 
vastuun lisääminen suostumuksetta olisi olo
suhteiden muuttumisen takia vakuuden anta
jalle kohtuutonta. 

Kulutusluottoja koskevaan kuluttajansuoja
lain 7 lukuun ehdotetaan lisättäviksi säännök
set, joiden tarkoituksena on parantaa kulutta
jan asemaa luottosopimuksen siirtämisen yh
teydessä. Tietyin edellytyksin kuluttaja voisi 
vedota myös luottokaupan rahoittajaa kohtaan 
myyjän tekemään kaupan kohteen takaisinot
toon ja tilitykseen tai ruyyjän kanssa muutoin 
sovittuun kaupan purkuun. Kuluttajan maksu-
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laiminlyönnin seuraamuksia koskeviin luvun 
säännöksiin ehdotetaan täsmennyksiä ja täy
dennyksiä, jotta sääntely nykyistä paremmin 
soveltuisi myös pankkilainoihin. Luoton en
nenaikainen eräännyttäminen ei esityksen mu
kaan voisi tulla enää heti voimaan, vaan 
kuluttajalle olisi varattava yleensä neljän viikon 
vähimmäisaika viivästyneen luottomäärän suo
rittamiseen tai muun sopimusrikkomuksen oi
kaisemiseen. 

Elinkeinonharjoittajan kuluttajalta oleville 
saataville ehdotetaan kolmen vuoden vanhen
tumisaikaa nykyisin sovellettavan kymmenen 
vuoden yleisen vanhentumisajan sijasta. Van
hentumisen voisi keskeyttää vapaamuotoisesti. 
Vanhentumisaika koskisi paitsi luottoja myös 
muita kulutushyödykkeen luovuttamiseen pe
rustuvia saatavia, minkä vuoksi säännös ehdo
tetaan lisättäväksi kuluttajansuojalain II lu
kuun. 

Kuluttajavalituslautakunnan toimivaltaa eh
dotetaan Iaajennettavaksi siten, että lautakunta 
voisi käsitellä myös luonnollisten henkilöiden 
elinkeinonharjoittajille antamista vakuussi
toumuksista johtuvia erimielisyyksiä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimifan 
mahdollisimman pian niiden hyväksymisen j:l' 
vahvistamisen jälkeen. Uusia säännöksiä sovel
lettaisiin lain voimaantulon jälkeen tehtäviin 
sopimuksiin ja annettaviin sitoumuksiin. Eräitä 
vakuuksia koskevia säännöksiä sovellettaisiin 
myös ennen lain voimaantuloa annettuihin 
sitoumuksiin. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö 

Luotonantoa yleensä koskeva sääntely 

Keskeisin velaksiantoa koskeva säädös on 
velkakirjalaki (622/47). Se sisältää yleisiä sään
nöksiä velkojan ja velallisen suhteesta sekä 
erityisiä säännöksiä juoksevista velkakirjoista, 
tavallisista velkakirjoista sekä rahalaitosten an
tamista saamistodistuksista. Laki on pääosin 
tahdonvaltaista oikeutta, josta sopijapuolet 
voivat poiketa sopimuksella. Velkakirjalaki 
pohjautuu pohjoismaiden yhteistyönä valmis
teltuihin ehdotuksiin. 

Kuluttajansuojalain (38/78) yleisiä markki
nointia ja sopimusehtoja koskevia 2 - 4 luvun 
säännöksiä sovelletaan myös elinkeinonharjoit
tajien kuluttajille tarjoamiin luottohin. Mark
kinoinnin lainmukaisuutta ja sopimusehtojen 
käyttöä kuluttajansuojan kannalta valvoo ku
luttaja-asiamies. Kulutusluottoja koskevat eri
tyissäännökset sisältyvät lain 7 lukuun. Luvun 
säännöksiä sovellettiin alun perin vain niin 
sanottuihin hyödykesidonnaisiin kulutusluot
toihin. Soveltamisalaa on tammikuun 1 päivä
nä 1994 voimaan tulleella lailla (85/93) laajen
nettu koskemaan kaikkia elinkeinonharjoittaji
en kuluttajille tarjoamia luottoja. Luvun sään
nöksiä on samalla muiltakin osin tarkistettu 
vastaamaan kulutusluottoja koskevien jäsen
valtioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä annetun Euroopan 
yhteisöjen (EY) neuvoston direktiivissä 
(871102/ETY), jäljempänä kulutusluottodirek
tiivi, asetettuja vaatimuksia. Luvussa on sään
nöksiä muun muassa luottojen markkinoinnis
ta, luottosopimuksen muodosta ja sisällöstä, 
Iuoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta, ku
luttajan väiteoikeudesta luotonantajaa koh
taan, luottokaupalla myydyn tavaran ta
kaisinotosta ja tilityksestä sekä luoton erään
nyttämisestä ja muista erityisseuraamuksista 
kuluttajan maksuviivästyksen perusteella. Osa
maksukauppaa sääntelee lisäksi osamaksukau
pasta annettu laki (91/66). 

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 
(1607 /93) 10 luvussa säännellään luottolaitos
ten markkinointia ja luottolaitostoiminnassa 
käytettäviä sopimusehtoja. Periaatteiltaan 
säännökset vastaavat kuluttajansuojalakia, 

mutta niiden nojalla voidaan suojata muitakin 
kuin kuluttaja-asiakkaita. Rahoitustarkastus 
sekä kuluttajansuojan kannalta myös kuluttaja
asiamies valvovat luottolaitoksen sopimusehto
jen käyttöä ja markkinointia. Rahoitustarkas
tus voi, jos se on asiakkaansuojan kannalta 
tarpeellista, kieltää luottolaitosta jatkamasta 
säännösten vastaista markkinointia tai sopi
musehtojen käyttämistä. 

Siviilioikeudellisia säännöksiä velaksiannosta 
sisältyy myös korkolakiin (633/82) ja kauppa
kaaren 9 lukuun sekä vekseli- ja shekkilakeihin 
(242/32 ja 244/32). 

Vakuudet 

Pantista ja takauksesta on säännöksiä vuo
den 1734 kauppakaaren 10 luvussa. Luvun 1 -
7 § koskevat panttia ja 8 - 13 § takausta. 
Säännökset ovat pääosin tahdonvaltaisia. Lu
vun 1 § koskee irtaimen pantin antamista ja 
säännösten soveltamista kolmannen henkilön 
hallussa olevaan irtaimeen omaisuuteen, johon 
omistaja on jollekulle myöntänyt panttioikeu
den. Pantin myymistä koskevat 2 §:n säännök
set on uudistettu vuoden 1989 alusta voimaan 
tulleella lailla (687/88). Pantin omistajalle on 
saatavan erääntymisen jälkeen ilmoitettava 
myymisuhasta ja varattava vielä vähintään 
kuukauden pituinen aika saatavan maksamisel
le. Jos pantiksi on annettu pantin omistajan 
asuntona käytettävän huoneiston hallintaan 
oikeuttavia osakkeita, on maksuaikaa varatta
va vähintään kaksi kuukautta. Pantinhaltijan 
on 3 §:n mukaan säilytettävä ja hoidettava 
panttia hyvin ja 4 §:n nojalla korvattava huo
limattomuudesta aiheutunut pantin vahinko. 
Luvun 6 §:ssä säädetään edelleen panttaamises
ta ja 7 §:ssä pantinhaltijan vahingonkorvaus
vastuusta pantin myymistä koskevien säännös
ten laiminlyönnin perusteella. 

Luvun 8 §:ssä säädetään niin sanotusta lail
lisesta takauksesta. Pykälän mukaan takaaja 
joutuu maksamaan velan, jos päävelallinen ei 
itse kykene sitä maksamaan. Takaaja on mak
suvelvollinen myös, jos velallinen piilee tai on 
mennyt ulkomaille ja "jos hänen tavaraansa ei 
löydetä", siis toisin sanoen velallisella ei ole 
Suomessa omaisuutta, joka vastaisi velkojan 
saatavaa. Luvun 9 §:ssä säädetään omavelkai
sesta takauksesta, jota nykyisin useimmiten 
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käytetään. Velkojalla on pykälän mukaan oi
keus vaatia maksua "kummalta tahtoo", siis 
joko päävelalliselta tai takaajalta. Luvun 
10 §:ssä on säännöksiä päävelallisen ja takaajan 
kuoleman vaikutuksesta. Luvun 11 §:n mukaan 
useiden takaajien vastuu on yhteisvastuuta, 
jollei vastuun jaosta ole erikseen sovittu. Lisäk
si pykälässä säädetetään yhteistakaajien takau
tumisoikeudesta. Niin sanottua mieskohtaista 
takausta koskeva 12 §on nykyään käytännössä 
merkityksetön. Luvun 13 §:ssä kielletään vajaa
valtaista ryhtymästä takaajaksi. 

Takauksesta säädetään lisäksi takausmiehen 
edesvastaus-velvollisuuden tarkemmasta mää
räämisestä annetussa asetuksessa, jäljempänä 
takausasetus. Asetuksen 1 §:n mukaan velkojan 
on valvottava saamisensa päävelallisen kon
kurssissa, jotta hän säilyttäisi oikeutensa vaatia 
maksua takaajalta. Jos velkoja päästää jonkun 
yhteisvastuullisen takaajan vastuusta, vapautu
vat muut takaajat 2 §:n mukaan vastaamasta 
tämän osuudesta ja heidän vastuunsa muuttuu 
pääluvun mukaiseksi. Laillinen takaus vanhen
tuu 3 §:n mukaan 12 kuukauden kuluttua siitä, 
kun päävelallisen varattomuus on pykälässä 
säädetyllä tavalla todettu. Omavelkainen taka
us vanhentuu 4 §:n mukaan vuoden kuluttua 
velan erääntymisestä. Asetuksen 5 § koskee 
tapauksia, joissa takaajan omaisuus luovute
taan konkurssiin tai hänen velkojilleen anne
taan julkinen haaste. Jos velkoja valvoo saata
vansa laillisesti paikalletulopäivänä, hän ei me
netä oikeuttaan takaajaa vastaan, vaikka lail
lisen takauksen vanhentumisaika olisi umpeu
tunut ennen paikalletulopäivää. Asetuksen 
6 §:n mukaan velkojan on irtisanottava irtisa
nomisen varainen velka erikseen päävelalliselta 
ja takaajalta. Asetuksen 7 §:ssä säädetään ta
kaajan oikeudesta irtisanoa päävelka. 

Saatavan siirtäminen 

Saatavat voidaan yleensä siirtää kolmannelle 
henkilölle ilman velallisen suostumusta. Siirron 
vaikutuksista on säännöksiä muun muassa 
velkakirjalaissa, vekselilaissa ja kuluttajan
suojalain 7 luvussa. 

Juokseville sitoumuksille eli haltija- ja mää
rännäisvelkakirjoille sekä vekseleille on omi
naista saamisoikeuden kytkeytyminen itse asia
kirjaan. Asiakirjan haltijalle on yleensä turvat
tu oikeus luottaa siihen, että hän saadessaan 
asiakirjan hallintaansa saa myös sen ilmentä-

män oikeuden. Velallisella on vain rajoitetut 
mahdollisuudet tehdä perussuhteen johdosta 
väitteitä vilpittömässä mielessä olevaa siirron
saajaa vastaan. Juoksevan velkakirjan siirron
saajan asemasta säädetään velkakirjalain 2 
luvussa ja vekselin siirronsaajan asemasta vek
selilain 2 luvussa. 

Tavallisen velkakirjan siirto ei velkakirjalain 
27 §:n mukaan tuota uudelle velkojalle velalli
seen nähden parempaa oikeutta kuin luovutta
jalla oli. Maksu, jonka velallinen luovutuksen 
jälkeen suorittaa luovuttajalle, on velkakirja
lain 29 §:n mukaan pätevä, paitsi milloin velal
linen tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ettei 
luovuttaja enää ollut oikeutettu saamaan mak
sua. 

Kuluttajalla on kuluttajansuojalain 7 luvun 
13 §:n mukaan oikeus tehdä kaupan tai palve
luksen rahoittanutta luotonautajaa kohtaan sa
mat väitteet myyjän tai palveluksen suorittajan 
sopimusrikkomuksen johdosta kuin hänellä on 
itse myyjää tai palveluksen suorittajaa kohtaan. 
Jos esimerkiksi osamaksulla ostettu tavara on 
virheellinen, kuluttaja voi kieltäytyä maksa
masta kauppahintaa rahoitusyhtiölle, jolle osa
maksusopimus on siirretty, kunnes virhe on 
oikaistu. Jotta kuluttajan väitesuoja ei menet
täisi merkitystään, on luvun 14 §:ssä kielletty 
ottamasta kulutusluottoon perustuvasta saata
vasta kuluttajan vekseliä tai muuta juoksevaa 
sitoumusta. 

Saatavan vanhentuminen 

Yleissäännös saamisoikeuden vanhentumi
sesta on määräajasta velkomisasioissa sekä 
julkisesta haasteesta velkojille annetussa ase
tuksessa, jäljempänä vanhentumisasetus. Sen 
mukainen yleinen vanhentumisaika on kymme
nen vuotta velvoitteen syntymisestä lukien. 
Erityisiä vanhentumissäännöksiä on lukuisissa 
eri laeissa, muun muassa velkakirjalaissa, ta
kausasetuksessa, vahingonkorvaus- ja vakuu
tuslainsäädännössä sekä kuljetusoikeudellisissa 
säädöksissä. Vanhentumisajat ovat erityissään
nöksissä yleensä selvästi yleistä vanhentumisai
kaa lyhyempiä, tavallisimmin kahden tai kol
men vuoden pituisia. 

Vanhentumisen alkamisajankohdat ovat eri
tyissäännöksissä vaihtelevia. Vanhentumisaika 
voi alkaa kulua sopimuksen tekemisestä, saa
tavan erääntymisestä tai muusta laissa määri-
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tellystä tapahtumasta, esimerkiksi vahingon ii
menemisestä tai asiamiehen tilin tekemisestä. 

Yleinen vanhentumisaika voidaan vanhentu
misasetuksen 1 §:n mukaan keskeyttää vapaa
muotoisesti vaatimalla velalliselta maksua tai 
muistuttamalla häntä siitä. Vanhentuminen 
keskeytyy asetuksen 2 §:n mukaan myös, kun 
velallinen tai joku muu hänen tietensä maksaa 
saatavaa tai sen korkoa tai kun velallinen 
muutoin tunnustaa saatavan olemassaolon. 
Erityiset vanhentumisajat voidaan yleensä kes
keyttää vain perimällä saatavaa oikeusteitse. 

Vanhentumisesta seuraa, ettei velkoja voi 
tehokkaasti käyttää oikeudellisia keinoja saa
tavansa perimiseksi. Vanhentumisasetuksen no
jalla vanhentunut saatava voidaan kuitenkin 
asetuksen 5 §:n mukaan käyttää kuittaukseen, 
paitsi jos velallisen vastasaatava velkojalta oli 
vanhentunut jo silloin, kun saatava siirtyi 
hänelle tai kun hänen velkansa velkojalle syn
tyi. Vanhentumisasetuksen 6 §:n mukaan velko
ja voi käyttää hallussaan olevan pantin arvon 
saatavansa suorittamiseen, vaikka saatava olisi 
vanhentunut. 

1.2. Viranomaisohjeet 

Pankkitarkastusvirasto, nykyinen rahoitus
tarkastus, on helmikuun 11 päivänä 1992 an
tanut ohjeen yksityisen henkilön ja pienyrityk
sen markkamääräisissä luotoissa käytettävien 
luottoasiakirjojen ehdoista (Dnro 3/115/92). 
Ohje sisältää viraston näkemyksen mainituille 
asiakirjoille asetettavista sisällöllisistä vähim
mäisvaatimuksista sekä käytettävien ehtojen 
kohtuullisuudesta. Pankkien tuli saattaa ehton
sa ohjeen mukaisiksi vuoden 1993 loppuun 
mennessä. 

Ohjeen vakuuksia käsittelevässä 2 osassa on 
muun muassa sitoumuksen tekemistä, vakuuk
sien realisointijärjestystä, yleisvakuutta ja pan
kin tiedonantovelvollisuutta koskevia periaat
teita. Ohjeen mukaan takaajan ja pantin anta
jan on aina saatava pankilta veloituksetta 
jäljennös sitoumuksestaan sekä itse velkakirjas
ta. Vakuuden antajalla on pankkisalaisuuden 
estämättä oikeus saada tietoja niiden päävelko
jen kehityksestä, jotka hänen sitoumuksensa 
kattaa. Päävelkasuhteessa tapahtuvien muutos
ten vaikutuksesta takauksen tai panttauksen 
laajuuteen ja vastuuseen on ohjeen mukaan 
määrättävä itse sitoumuksessa. Velkakirjassa 
on myös oltava ehto, jonka mukaan pankki on 

velvollinen ilmoittamaan takaajalle ja pantin 
antajalle velallisen maksuhäiriöistä ja mahdol
lisista kyseiseen luottoon liittyvien muiden va
kuuksien realisoinneista. Pankin on ennen ta
kauksen tai pantin antamista kerrottava takaa
jalle ja pantin antajalle sitoumuksen oikeudel
lisesta merkityksestä ja sitoumuksen antajan 
tiedonsaantioikeudesta. 

Ohjeen mukaan on lähtökohtaisesti aina 
käytettävä erityisvakuutta, jos vakuuden antaja 
on muu kuin velallinen itse. Jos yleisvakuutta 
poikkeuksellisesti käytetään, on määriteltävä 
vastuun yläraja sekä määräaika, jonka sitou
mus on voimassa tai jota ennen syntyvien 
vastuiden vakuutena sitoumus on. Jos vakuu
den antajan kanssa ei ole erikseen sovittu siitä, 
miten hänelle ilmoitetaan uuden velan myön
tämisestä, on vakuussitoumuksen kattamasta 
kokonaisvastuusta ilmoitettava kirjallisesti 
kaksi kertaa vuodessa. 

Velan ennenaikainen eräännyttäminen voi 
ohjeen mukaan perustua velallisen viivästyk
seen, velallisen tai takaajan konkurssiin, akor
diin tai maksujen lakkauttamiseen, pantin rea
lisointiin, pankille annettuihin harhaanjohta
viin tietoihin, vakuuden arvon alenemiseen 
taikka pankin vakavaraisuuden tai maksuval
miuden turvaamiseen. 

Eräännyttäminen maksuviivästyksen takia 
edellyttää olennaista sopimusrikkomusta. 
Eräännyttäminen on perusteltua esimerkiksi, 
jos viivästynyt määrä on vähintään viisi pro
senttia alkuperäisestä pääomasta tai koko jään
nöspääoma ja jos viivästys on kestänyt vähin
tään 30 päivää. Kun eräännyttäminen perustuu 
velallisen pankille antamiin harhaanjohtaviin 
tietoihin, edellytetään, että tiedot koskevat 
velallisen luottoriskin arvioimista ja ovat sen 
kannalta oleellisia ja että tiedot ovat vaikutta
neet tai ainakin ovat voineet vaikuttaa luoton 
myöntämispäätökseen. Käytettäessä vakuuden 
arvon alentumista eräännyttämisperusteena, on 
alenemisen oltava olennainen ja johduttava 
yleensä velallisen tai pantin antajan toimenpi
teistä. Jos vakuuden arvon muutos johtuu 
sopijapuolista riippumattomista syistä, ei se 
yksin riitä irtisanomisperusteeksi. Lisäksi edel
lytetään, ettei luottoa ole hoidettu sopimuksen
mukaisesti. Ohjeen mukaan on myös otettava 
huomioon velallisen mahdollisuudet antaa lisä
vakuus tai lyhentää velkaa vakuuden edellyttä
mään tasoon. Asuntolainoissa ei vakuudesta 
johtuvaa eräännyttämistä tulisi lainkaan käyt
tää, ellei velallinen tai pantin antaja itse ole 
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aiheuttanut arvonalennusta. Eräännyttäminen 
pankin vakavaraisuuden tai maksuvalmiuden 
turvaamiseksi voi tulla kysymykseen vain niin 
sanotuissa massairtisanomistilanteissa, kun va
kavaraisuus tai maksuvalmius laskee alle laissa 
säädettyjen rajojen. 

Kuluttaja-asiamies on tammikuussa 1993 
neuvotellut Suomen Rahoitusyhtiöiden Yhdis
tyksen kanssa järjestelyistä, joiden avulla pyri
tään turvaamaan kuluttajan asemaa luottojen 
siirtämisen yhteydessä erityisesti autojen osa
maksukaupoissa. Neuvottelujen tuloksena ra
hoitusyhtiöt pyrkivät selkeyttämään ja lisää
mään ostajalle osamaksusopimusten siirtoil
moituksessa annettavia tietoja. Tavoitteena on 
lisäksi, että osamaksulla myydyt autot rekiste
röidään sen rahoitusyhtiön nimiin, jolle osa
maksusopimus on siirretty. 

1.3. Kansainvälinen kehitys ja ulkomaiden lain
säädäntö 

Ruotsi 

Velkasuhteita koskeva Ruotsin lainsäädäntö 
on monin kohdin samansisältöinen kuin Suo
messa. Ruotsin velkakirjalaki (lag om skulde
brev, 1936:81) ei yhteispohjoismaisen valmiste
lun johdosta merkittävästi eroa Suomen laista. 
Vuoden 1993 alusta voimaan tullut Ruotsin 
uusi kulutusluottolaki (konsumentkreditlag, 
1992:830), joka pohjautuu osin EY:n kulutus
luottodirektiiviin, vastaa niin ikään pääsisällöl
tään Suomen kuluttajansuojalain 7 lukua. 

Takausta ja panttia koskevat perussäännök
set sisältyvät Ruotsissa, kuten Suomessakin, 
edelleen vuoden 17 34 kauppakaaren (handels
balk) 10 lukuun. Säännökset ovat pääosin 
voimassa alkuperäisessä muodossaan. Takauk
sesta on täydentäviä säännöksiä kahdessa 
1800-luvulla annetussa asetuksessa. Näistä toi
nen koskee takaajan oikeutta irtisanoa ja mak
saa velka ja toinen velkojan velvollisuutta 
irtisanoa velka erikseen päävelalliselta ja takaa
jalta. 

Saatavan siirtämiseen liittyvä kuluttajaosta
jan suoja on Ruotsissa tehokkaampi kuin 
Suomessa. Kulutusluottolain mukaan ostaja 
saa vedota kaupan rahoittanutta luotonantajaa 
kohtaan siihen, että hän on maksanut kauppa
hinnan myyjälle taikka tehnyt myyjän kanssa 
muun sopimuksen. Tällaista oikeutta ei kuiten
kaan ole, jos ostaja tiesi, ettei myyjällä ollut 

oikeutta ottaa vastaan maksua tai tehdä sopi
musta, eikä myöskään jos ostaja tahallisesti 
taikka törkeästä huolimattomuudesta on lai
minlyönyt hankkia näistä seikoista tiedon. 

Saatavan vanhentumisesta säädetään vanhen
tumislaissa (preskriptionslag 1981: 130). Yleinen 
vanhentumisaika on kymmenen vuotta saata
van syntymisestä. Jos saatava koskee elinkei
nonharjoittajan kuluttajalle tarjoamaa tavaraa, 
palvelusta tai muuta hyödykettä, on vanhentu
misaika kolme vuotta. Kolmen vuoden vanhen
tumisaika ei kuitenkaan koske juoksevaan vel
kakirjaan perustuvaa saatavaa. Kuluttajan elin
keinonharjoittajalta olevaan saatavaan sovelle
taan yleistä kymmenen vuoden vanhentumisai
kaa. Vanhentuminen keskeytyy, kun velallinen 
tunnustaa saatavan tai kun velkoja kirjallisesti 
muistuttaa velallista saatavasta taikka ryhtyy 
perimään sitä oikeusteitse. 

Luoton eräännyttämisestti eli irtisanomisesta 
on kulutusluottolaissa erityissäännöksiä. Jos 
luotonantaja haluaa irtisanoa luoton kuluttajan 
maksuviivästyksen perusteella, on irtisanomis
aika Ruotsin lain mukaan vähintään neljä 
viikkoa siitä, kun irtisanomisilmoitus on kirjat
tuna kirjeenä lähetetty tai irtisanominen on 
muulla tavalla annettu kuluttajalle. Irtisanomi
nen raukeaa, jos kuluttaja maksaa viivästyneen 
määrän viivästyskorkoineen irtisanomisajan 
kuluessa. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos 
kuluttaja jo aiemmin on välttynyt irtisanomi
selta maksamalla viivästyneen määrän irtisano
misaikana. 

Norja 

Myös Norjassa on edelleen voimassa muiden 
pohjoismaiden lakeja vastaava velkakirjalaki 
(lov om gjeldsbrev, 17.2.1939 nr 1). Norjan 
luottokauppalakia (kredittkj0pslov 21.6.1985 
nr 82) sovelletaan irtaimen esineen luottokaup
paan, tililuottosopimuksiin, irtaimen vuokraan 
ja luotollisiin kuluttajapalveluksiin. Jos toisin ei 
ole erikseen säädetty, lakia sovelletaan muihin
kin kuin kuluttajien tekemiin luottokauppoi
hin. Lakia on äskettäin muutettu vastaamaan 
EY :n kulutusluottodirektiiviä. 

Takausta koskeva sääntely on Norjassa hy
vin niukkaa. Velkakirjalaissa on Suomen ja 
Ruotsin kauppakaaren 10 luvun 11 §:ää vastaa
va säännös useiden takaajien yhteisvastuusta ja 
yhteistakaajien takautumisoikeudesta. Pantista 
on sen sijaan säädetty varsin kattavasti pantti-
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laissa (lov om pant, 8.2.1980 nr 2). Laissa on 
muun muassa säännöksiä kiinteän omaisuuden, 
irtaimen esineen, arvopapereiden ja saatavien 
panttaamisesta sekä lakisääteisestä panttioikeu
desta. Yleispanttauksesta ei kuitenkaan ole 
säännöksiä. Pantin myymisestä säädetään pak
kotäytäntöönpanoa koskevassa laissa (tvangs
fullbyrdelselov, 13.12.1915 nr 7). 

Saatavien vanhentumisesta annetun lain (lov 
om foreldelse av fordringer, 18.5.1979 nr 18) 
mukainen yleinen vanhentumisaika on Norjas
sa kolme vuotta. Pääsäännön mukaan vanhen
tuminen alkaa kulua päivästä, jona velkoja 
aikaisintaan voi vaatia suoritusta, siis normaa
listi saatavan erääntymisestä. Vanhentuminen 
keskeytyy, kun velallinen nimenomaisesti tai 
menettelyllään tunnustaa velan. Velkoja voi 
keskeyttää vanhentumisen kääntymällä viran
omaisen puoleen saatavan perimiseksi. Vapaa
muotoinen maksuvaatimus ei siis riitä katkai
semaan vanhentumista. 

Tanska 

Tanskan velkakirjalaki (lov om gaeldsbreve 
13.4.1938 nr 146, bekendtg0relse 23.9.1986 nr 
669) on niin ikään muiden pohjoismaiden 
lakien kaltainen. EY:n kulutusluottodirektiiviin 
perustuva laki luottosopimuksista (lov om kre
ditaftaler, 13.6.1990 nr 398) koskee etupäässä 
luotonantoa elinkeinonharjoittajalta kuluttajal
le, mutta laissa on säännöksiä myös elinkeinon
harjoittajien välisistä luottokaupoista. 

Takauksen sääntely on Tanskassa yhtä niuk
kaa kuin Norjassa. Useiden takaajien yhteis
vastuusta ja yhteistakaajien takautumisoikeu
desta säädetään velkakirjalaissa. Säännös on 
sisällöltään sama kuin muissa pohjoismaissa. 
Panttia koskeva sääntely on myös vähäistä. 
Tanskan lain viidennen kirjan VII luvussa 
(Danske Lov, 5. Bog Cap VII) on säännöksiä, 
jotka koskevat lähinnä pantista huolehtimista, 
pantin vahingoittumisen vaikutuksia sekä etu
oikeusjärjestystä. Yleispanttauksesta ei ole 
säännöksiä. Pantin myymisestä säädetään oi
keudenkäymislaissa (retsplejelov). 

Saatavan vanhentumisesta säädetään yleisesti 
Tanskan lain viidennen kirjan XIV luvussa. 
Yleinen vanhentumisaika on 20 vuotta saata
van syntymisestä. Laissa eräiden saatavien van
hentumisesta (lov om foraldelse af visse for
dringer, 22.12.1908 nr 274) on säädetty lyhy
empi viiden vuoden vanhentumisaika, joka 

koskee muun muassa irtaimen kauppaan pe
rustuvaa saatavaa. Viiden vuoden vanhentu
misaika alkaa kulua saatavan erääntymisestä. 
Yleinen vanhentumisaika keskeytyy, kun velal
linen tunnustaa velan tai kun velkoja muistut
taa häntä saatavasta. Velkojan vapaamuotoi
nen muistutus ei sen sijaan riitä katkaisemaan 
erityistä viiden vuoden vanhentumisaikaa, vaan 
velkojan on perittävä saatavaa oikeusteitse. 

Euroopan unioni 

Euroopan unionissa ei ole lainsäädäntöä, 
joka koskisi velaksiantoa yleisesti tai muita 
velkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä, kuten va
kuuksia tai vanhentumista. Eräitä kuluttajille 
tarjottavia luottoja on säännelty kulutusluotto
direktiivissä sekä tämän direktiivin muuttami
sesta annetussa direktiivissä (90/88/ETY). Di
rektiivissä on säännöksiä muun muassa todel
lisen vuosikoron ilmoittamisesta, luottosopi
muksen muodosta ja sisällöstä, tavaran ta
kaisinotosta ja tilityksestä, kuluttajan väiteoi
keudesta siirronsaajaa kohtaan sekä 
luotanantajien valvonnasta, valitusasioiden kä
sittelystä ja kuluttaja valistuksesta. M uutosdi
rektiivissä on täsmälliset säännökset todellisen 
vuosikoron laskemisesta. 

Direktiivissä edellytetty sääntely on Suomes
sa toteutettu kuluttajansuojalain 7 lukuun teh
dyillä muutoksilla. Muutokset tulivat voimaan 
vuoden 1994 alusta. 

Yhdistyneet Kansakunnat 

Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus 
vanhentumisajasta kansainvälisessä irtaimien 
esineiden kaupassa (14.6.1974, muutettu 
11.4.1980) sisältää säännöksiä ostajan ja myy
jän välisten saatavien vanhentumisajasta, van
hentumisen katkaisemisesta ja vanhentumisen 
vaikutuksista. Yleissopimuksen mukainen van
hentumisaika on pääsääntöisesti neljä vuotta 
saatavan syntymisestä. Yleissopimus ei koske 
kaikkea kaupankäyntiä, esimerkiksi kuluttajan
kauppa on rajattu sen soveltamisalan ulkopuo
lelle. Suomi ei ole ratifioinut yleissopimusta. 

1.4. Nykytilan arviointi 

Yleistä 

Rahamarkkinoiden vapauduttua 1980-luvul-
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la luottojen aktiivinen tarjonta kasvoi merkit
tävästi. Luottolaitokset ottivat käyttöön uusia 
markkinoinnin keinoja ja tuoton myöntämista
poja, joiden avulla oli mahdollista saada luot
toa helposti ja nopeasti. Erilaiset tililuotot 
lisääntyivät samalla, kun elektronisten maksu
välineiden käyttö yleistyi. Luotansaanti ilman 
vakuuksiakin oli vaivatonta. Sääntelyn purka
misen jälkeen pian seurannut taloudellinen 
taantuma ja erityisesti siihen liittyneet työttö
myyden äkillinen ja voimakas kasvu, asunto
kaupan tyrehtyminen sekä asuntojen hintojen 
huomattava lasku ovat tehneet tyhjiksi lukuis
ten velallisten velanhoitosuunnitelmat. Velallis
ten maksuvaikeudet ovat johtaneet myös sii
hen, että takaajat ja omaisuuttaan toisen velas
ta pantiksi antaneet yhä useammin joutuvat 
maksuvelvollisiksi. Viime vuosina huomatta
vasti lisääntyneet konkurssit ovat myös monen 
kohdalla johtaneet vakuusvastuuseen, sillä var
sinkin pienehköissä yrityksissä on ollut taval
lista, että yrittäjän sukulaiset ovat taanneet 
yrityksen velkaa tai antaneet omaisuuttaan 
velan pantiksi. 

Vaikea taloudellinen tilanne on tuonut esiin 
useita ongelmia, jotka ovat antaneet aiheen 
kehittää luottosuhteita koskevaa lainsäädän
töä. 

Vakuudet 

Takausten ja panttien osalta ovat ongelmat 
käytännössä usein liittyneet oikeiden ja riittä
vien tietojen puuttumiseen. Myös eduskunta on 
kiinnittänyt tähän kysymykseen huomiota. 
Vastauksessaan hallituksen esitykseen laiksi yk
sityishenkilön velkajärjestelystä (HE 183/1992 
vp) eduskunta edellytti, että hallitus erikseen 
huolehtii takaajan aseman järjestämisestä ny
kyistä kohtuullisemmaksi velkojan tiedonanto
velvollisuutta ja huolellisuusvelvoitetta lisää
mällä. 

Esimerkiksi pankkien vaatimat t.1lkaukset 
ovat nykyisin miltei poikkeuksetta omavelkai
sia ja, jos takaajia on useita, yhteisvastuullisia. 
Näiden käsitteiden merkitys on etenkin yksi
tyishenkilöille usein epäselvä. Vastuu on sen 
vuoksi saatettu mieltää olennaisesti suppeam
maksi kuin se tosiasiassa on. Takaajalle on 
esimerkiksi voinut tulla yllätyksenä, että velka 
voidaan periä heti suoraan häneltä, vaikka 
velallisella olisi velan maksuun riittävää ulos
mittauskelpoista omaisuutta. Kun takaajia on 

useita, ovat he saattaneet uskoa olevansa vas
tuussa vain siitä osasta velkaa, joka takaajien 
lukumäärän mukaan jaettuna tulisi yhden ta
kaajan osalle. 

Takaaja tai ulkopuolinen pantin antaja on 
usein velallisen läheinen. Sukulais- tai ystävyys
suhteeseen liittyvien tunnesiteiden takia vakuu
den antajan on vaikea ryhtyä oma-aloitteisesti 
selvittämään velalliselta tämän taloudellista ti
lannetta. Yksityishenkilöillä ei juuri ole muita
kaan keinoja velallisen maksykyvyn selvittämi
seksi. Kuitenkin vakuuden antajalla on saman
lainen tarve kuin luotonantajalla saada maksu
kykytietoja takaukseen tai panttaukseen liitty
vän riskin arvioimiseksi. 

Takausta tai panttia voidaan käyttää vakuu
tena myös siten, ettei vastuita yksilöidä, vaan 
vakuus kattaa velallisen kaikki, myös myöhem
min syntyvät sitoumukset velkojalle (yleisva
kuus). Yleisvakuussitoumus voi olla paitsi vas
tuumäärältään myös voimassaolojaltaan rajoit
tamaton. Epäkohtia on ilmennyt myös yleisva
kuuksien käytössä. Pankit ovat esimerkiksi 
käyttäneet vakiomuotoisia yleispanttauslausek
keita yksittäisten luottojen myöntämisen yhtey
dessä selvittämättä sitoumuksen merkitystä ja 
panttivastuun laajuutta ulkopuoliselle pantin 
antajalle. Sitoumuksen todellinen sisältö on 
voinut selvitä pantin antajalle vasta siinä vai
heessa, kun alkuperäinen luotto on maksettu, 
mutta pankki kieltäytyy palauttamasta panttia 
vedoten velalliselle myönnettyyn uuteen luot
toon. 

Yleistakauksessa takaaja vastaa koko ulos
mittauskelpoisella varallisuudenaan veloista, 
joiden määrää hän ei ennalta tiedä ja joiden 
syntyyn hän ei voi vaikuttaa. Vaikka takaaja 
olisikin selvillä sitoumuksensa merkityksestä, 
voi täysin rajoittamaton vastuu toisen henkilön 
veloista muodostua hänelle kohtuuttoman an
karaksi. 

Yleisvakuudelle on ominaista, että vakuus
vastuuta voidaan lisätä ilman takaajan tai 
pantin antajan myötävaikutusta. Vaikka vas
tuu olisi kokonaismääräitään ja kestoajaltaan 
rajoitettu, voi uuden velan myöntäminen ilman 
vakuuden antajan suostumusta johtaa olosuh
teiden muuttumisen takia hänen kannaltaan 
kohtuuttamaan tulokseen. Kohtuullisena ei 
voida pitää esimerkiksi sitä, että puolison velan 
taannut henkilö olisi avioeron jälkeenkin suos
tumuksettaan vastuussa entiselle puolisolle 
myönnetyistä uusista veloista. 

Kuluttajavalituslautakunta käsittelee myös 
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luottosopimuksista johtuvia erimielisyyksiä, jos 
kysymyksessä on luonnolliselle henkilölle yksi
tyiseen tarkoitukseen myönnetty luotto. Va
kuussitoumuksia koskevat asiat eivät sen sijaan 
kuulu lautakunnan toimivaltaan. Tämä on 
katsottu epäkohdaksi muun muassa sen takia, 
että luottosopimus ja velan vakuutta koskeva 
sitoumus liittyvät yhteen. Ei ole perusteltua, 
että lautakunta esimerkiksi voisi arvioida luot
tosopimuksen ehdon kohtuullisuuden päävelal
liseen nähden ja tämän pyynnöstä, mutta ei voi 
käsitellä samaa kysymystä takaajaan nähden, 
vaikka takaaja olisi joutunut velan maksa
maan. 

Saatavan siirtäminen 

Kun ostajan saama luotto perustuu myyjän 
ja ulkopuolisen rahoittajan väliseen asianomai
sen myyjän myyntitoiminnan rahoittamista 
koskevaan järjestelyyn, on ostajan asema myy
jän suoritusvirheen johdosta kuluttajansuoja
lain 7 luvun 13 §:n mukaan samanlainen siitä 
riippumatta, kuka rahoitusjärjestelyn osapuo
lista muodollisesti on velkojana. 

Sääntely on käytännössä osoittautunut riit
tämättömäksi turvaamaan ostajaa myyjän sel
laisen virheellisen menettelyn johdosta, joka ei 
suoraan liity kauppasopimukseen, vaan on 
myyjän ja rahoittajan välisen rahoitussopimuk
sen ehtojen vastainen. 

Ongelmia on ilmennyt erityisesti moottori
ajoneuvojen osamaksukaupoissa, joissa myyjä 
pidättää ajoneuvon omistusoikeuden itsellään, 
kunnes kauppahinta on maksettu. Vaikka osa
maksusopimus on siirretty rahoitusyhtiölle, ei 
omistusoikeutta kaupan kohteeseen ole ollut 
tapana siirtää, vaan se on säilynyt myyjällä. 
Kun sopimuksen siirrosta on ilmoitettu osta
jalle, tätä on kehotettu suorittamaan maksuerät 
rahoitusyhtiölle. Siirtoilmoituksissa ei yleensä 
ole mainittu siirron muista vaikutuksista alku
peräiseen sopimussuhteeseen. 

Rahoitussopimuksissa voidaan sopia erilai
sista järjestelyistä sen varalta, että ostaja lai
minlyö maksuvelvollisuutensa. Rahoitusyhtiö 
on esimerkiksi saattanut pidättää itsellään yk
sinomaisen oikeuden tavaran takaisinottoon, 
mutta on voitu sopia myös siitä, että nimen
omaan myyjä huolehtii takaisinotosta ja tilityk
sen toimittamisesta. Jos myyjä vastoin rahoi
tussopimusta ryhtyy takaisinottoon, ei ostajalla 
ole yleensä syytä epäillä, ettei rekisteriotteeseen 
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ajoneuvon omistajaksi merkityllä myyjällä ole
kaan takaisinotto-oikeutta. Jos myyjä ei asian
mukaisesti tilitä suoritusta rahoitusyhtiölle, 
syntyy kysymys, voiko rahoittaja vaatia kaup
pahinnan edelleen ostajalta, vaikka kauppa on 
takaisinoton seurauksena purettu ja ajoneuvo 
luovutettu myyjälle. 

Samanlainen ongelma voi syntyä, jos osa
maksukauppa muutoin puretaan myyjän ja 
ostajan välisin sopimuksin. Maksuvaikeuksiin 
joutuneet ostajat tarjoutuvat usein palautta
maan ajoneuvon vapaaehtoisesti myyjälle. Hy
vin tavallinen ja käytännössä rahoittajien salli
ma menettely on myös ajoneuvojen vaihto 
osamaksusopimuksen voimassaoloaikana siten, 
että osittain maksamatonta ajoneuvoa käyte
tään vaihtoesineenä ja myyjäliike sitoutuu lu
nastamaan ostajan loppuvelan rahoitusyhtiöltä. 

Oikeuskäytännössä, esimerkiksi korkeimman 
oikeuden ratkaisussa (KKO 1992:72) on kat
sottu, ettei myyjän ja ostajan välinen sopimuk
sen purku vapauttanut ostajaa maksamasta 
kauppahintaa siirronsaajalle (rahoitusyhtiölle ), 
koska ostajalle oli ilmoitettu siirrosta sekä siitä, 
että maksut ovat päteviä vain siirronsaajalle 
suoritettuna. Korkein oikeus perusti ratkaisun
sa velkakirjalain 29 §:ään. Sen mukaan maksu, 
jonka velallinen tavallisen velkakirjan luovu
tuksen jälkeen suorittaa luovuttajalle, on päte
vä, paitsi milloin velallinen tiesi tai hänen olisi 
pitänyt tietää, ettei luovuttaja enää ollut oikeu
tettu saamaan maksua. 

Mainitun velkakirjalain säännöksen sovelta
minen rahoitusjärjestelyissä voi johtaa kohtuut
tomuuteen. Kuluttaja ei tiedä rahoitussopi
muksen ehtoja eikä hän välttämättä osaa siir
toilmoituksesta päätellä, ettei osamaksusopi
mukseen merkitty myyjän takaisinotto-oikeus 
enää ole voimassa. Myyjäliikkeeseen perustel
lusti luottava kuluttajaosapuoli saa kantaak
seen riskin siitä, ettei myyjä noudata rahoitus
sopimusta. 

Saatavan vanhentuminen 

Kuluttajasopimuksiin perustuvien saatavien 
vanhentumiseen sovelletaan yleensä yleistä 
kymmenen vuoden vanhentumisaikaa. Näin 
pitkästä vanhentumisajasta syntyy helposti on
gelmia, jos passiivisena pysytellyt elinkeinon
harjoittaja ryhtyy vasta vuosien kuluttua vel
kamaan saatavaansa. Jos sopimusasiakirjat ei
vät ole tallessa tai jos sopimus on ollut suulli-
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nen, kuluttajan on hyvin vaikea selvittää, ovat
ko esimerkiksi laskutusperusteet ja veloitetut 
määrät sopimuksen mukaisia. Perinnän aiheel
lisuudestakin voi syntyä epätietoisuutta. Kulut
tajilla ei normaalisti ole tarvetta eikä aina 
mahdollisuuttakaan säilyttää maksutositteita 
varmuuden vuoksi kymmenen vuotta. Ilman 
tositetta on kuitenkin vaikea kiistää velkomus
ta, joka perustuu saatuun suoritukseen, vaikka 
lasku olisikin vuosia aikaisemmin asianmukai
sesti maksettu. 

Elinkeinotoiminnassa voidaan edellyttää 
kohtuullista ripeyttä saatavien perinnässä. Ny
kyistä merkittävästikin lyhyemmästä vanhentu
misajasta ei voida katsoa aiheutuvan haittaa 
sellaisille elinkeinonharjoittajille, jotka hoitavat 
liiketoimintansa tyydyttävästi. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Yleistä 

Esityksen tavoitteena on parantaa tiedoil
taan ja taloudelliselta asemaltaan heikomman 
osapuolen asemaa luottosuhteissa. Tavoitteena 
on myös lisätä mahdollisuuksia saada luot
tosuhteesta johtovaan riita-asiaan ratkaisu tuo
mioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä. 

2.2. Vakuudet 

Edellä alajakson 1.4. kohdassa vakuudet 
esitetyistä syistä ehdotetaan uusia takaajan ja 
pantin antajan asemaa parantavia säännöksiä. 
Ehdotettu sääntely olisi takauksen tai pantin 
antaneen luonnollisen henkilön hyväksi pakot
tava. Oikeushenkilöihin säännöksiä sovellettai
siin tahdonvaltaisina. Oikeushenkilöiden ei ole 
katsottu tarvitsevan pakottavuuden tarjoamaa 
suojaa, koska niiden antamat vakuudet liittyvät 
tavallisesti kyseisen yhteisön tai säätiön varsi
naiseen toimintaan. 

Esityksessä ehdotetaan luotonantajan tiedon
antovelvollisuutta lisättäväksi. Ennen takaus
tai panttaussitoumuksen antamista luotonanta
jan olisi selvitettävä takaajalle tai pantin anta
jalle sitoumuksen sisältö ja oikeudellinen mer
kitys. Tällä pyritään varmistamaan se, että 
takaaja ja pantin antaja saisivat ajoissa oikean 
käsityksen sekä vastuunsa laajuudesta että sen 
syntymisen edellytyksistä. Esimerkiksi pankit 

käyttävät yleensä etukäteen laatimiaan vakio
muotoisia sitoumuslomakkeita. Allekirjoitusti
laisuudessa ei aina ole riittävästi aikaa perehtyä 
lomaketekstiin, ja tekstin ymmärtäminen voi 
olla vaikeaa, koska vakuuksiin liittyvät oikeu
delliset käsitteet ovat monille entuudestaan 
tuntemattomia. Tiedonantovelvollisuutta lisää
mällä voidaan välttää väärinkäsityksistä johtu
vien vakuuden antajalle odottamattomien ja 
kohtuuttomien tilanteiden syntyminen. 

Luotonantajan olisi esityksen mukaan annet
tava lisäksi tietoja luotanhakijan maksukykyyn 
liittyvistä seikoista. Myös nämä tiedot olisi 
annettava ennen sitoumuksen tekemistä, koska 
niillä voi olla vaikutusta takaajan tai toisen 
velasta pantin antavan henkilön päätöksente
koon. 

Esityksessä edellytetään, että maksukykytie
tojen antamisesta ilmoitetaan etukäteen luotan
hakijalle. Jos hakija ei halua tietoja annettavan, 
hän voisi estää sen peruuttamaHa luottohake
muksen tai hankkimalla muun vakuuden. 

Jos tiedonantovelvollisuus laiminlyödään ja 
tällä voidaan olettaa olleen merkitystä takaus
tai panttaussitoumuksen antamiseen, voidaan 
sitoumusta ehdotuksen mukaan sovitella. So
vittelun lähtökohtana olisi sen arviointi, olisiko 
sitoumus oikeat tiedot tuntien annettu tai 
minkälaisin ehdoin ja edellytyksin se olisi an
nettu. 

Esityksessä ehdotetaan myös yleisvakuuksis
ta uusia säännöksiä, joilla pyritään ehkäise
mään niiden käytössä ilmenneitä epäkohtia. 
Säännökset eivät koskisi velallisen itsensä an
tamaa yleispanttia. Sääntelyllä tavoiteltu suoja 
ei ole velalliselle tarpeen, koska panttivastuu ei 
voi hänen tahtomattaan ja tietämättään kas
vaa. 

Yleistakaussitoumuksessa ja muun kuin ve
lallisen itsensä antamassa yleispanttaussi
toumuksessa olisi ehdotuksen mukaan määrät
tävä vastuun rahamääräinen yläraja ja si
toumuksen voimassaoloaika. Säännöksen vas
taiset rajoittamattomat yleisvakuussitoumukset 
olisivat mitättömiä, jos takaaja tai pantin 
antaja on luonnollinen henkilö. Oikeushenkilö 
voisi edelleen sitoutua myös rajoiltamattomaan 
vastuuseen. 

Yleisvakuuden antajalla olisi ehdotuksen 
mukaan myös oikeus evätä vastuulleen tulevien 
uusien luottojen myöntäminen, jos vastuun 
lisääminen olisi olosuhteiden muuttumisen ta
kia hänen kannaltaan kohtuutonta. 

Jotta yleisvakuuden antaja saisi sitoumuksen 
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voimassaoloaikana asianmukaisesti tietoja vas
tuunsa mahdollisista muutoksista, ehdotetaan 
luotonantajalle myös tätä koskevaa tiedonan
tovelvollisuutta. Ehdotuksen mukaan osapuo
let voivat sopia siitä, että uuden luoton myön
tämisestä ilmoitetaan aina erikseen vakuuden 
antajalle. Jos tällaisesta menettelystä ei ole 
sovittu, Iuotonautajan olisi kuuden kuukauden 
väliajoin ilmoitettava kirjallisesti vastuun ko
konaismäärä. 

2.3. Saatavan siirtäminen 

Edellä alajakson 1.4 kohdassa saatavan siir
täminen esitetyistä syistä ehdotetaan kulutta
jansuojalain 7 luvun täydentämistä siten, että 
kuluttajan asema olisi nykyistä turvatumpi 
siirrettäessä kauppahintasaatava luottokaupan 
rahoittajalle. Ehdotuksessa on pyritty otta
maan huomioon rahoitussopimusten moni
muotoisuus, vallitseva käytäntö sekä luvun 
13 §:ssä jo ilmaistu periaate myyjän ja rahoit
tajan samastamisesta suhteessa kuluttajaan tie
tyissä sopimusrikkomustilanteissa. 

Ehdotetun säännöksen mukaan kuluttaja 
voisi vedota myös luotonautajaa kohtaan myy
jän tekemään tavaran takaisinottoon ja tilityk
seen tai myyjän kanssa muuten sovittuun kau
pan purkuun, jollei kuluttajalle ole asianmukai
sesti ilmoitettu myyjän määräysvallan rajoituk
sista. Jos luotonantaja haluaa varmistaa siirret
tyjen oikeuksien toteutumisen, hänen olisi huo
lehdittava siitä, että siirron vaikutukset 
kerrotaan ajoissa ja selkeällä tavalla myös 
kuluttajalle. Jos kaupan kohteena on esimer
kiksi auto, moottoripyörä tai vene, joka on 
merkittävä viranomaisen pitämään rekisteriin, 
Iuotonautajan olisi lisäksi huolehdittava ajo
neuvon rekisteröiruisestä omiin nimiinsä. Ku
luttaja saisi siten luottaa siihen, että esimerkiksi 
autorekisteriin omistajaksi merkityllä myyjällä 
on siirrosta huolimatta alkuperäisen sopimuk
sen mukainen oikeus takaisinottoon sekä oi
keus sopia ostajan kanssa auton palauttamises
ta ja kaupan purkamisesta. 

Ehdotusten tarkoituksena on suojata kulut
tajaostajan vilpitöntä mieltä. Siirron oikeusvai
kutukset muutoinkin tiennyt kuluttaja ei voisi 
vedota myyjän menettelyyn, vaikka rahoittaja 
olisi laiminlyönyt säännöksessä edellytetyt toi
menpiteet. Todistustaakka siitä, mitä kuluttaja 
tosiasiassa tiesi, olisi ehdotuksen mukaan luo
tonantajalla. 

2.4. Saatavan vanhentuminen 

Jotta kuluttajan kannalta kohtuuttomasti 
viivästyneiltä ja samalla usein epäselviltä vel
komisilta vältyttäisiin, ehdotetaan esityksessä 
elinkeinonharjoittajien kuluttajilta oleville saa
taville erityinen kolmen vuoden vanhentumis
aika. Aika on arvioitu elinkeinonharjoittajan 
kannalta riittäväksi, sillä kolmea vuotta lyhy
empiäkin vanhentumisaikoja on voimassa usei
den saatavien osalta. 

Vanhentuminen voitaisiin ehdotuksen mu
kaan katkaista samoin kuin yleinen kymmenen 
vuoden vanhentumisaika myös vapaamuotoi
sella maksumuistutuksena tai -kehotuksella. 
Vanhentumisen keskeyttämisestä alkaisi kulua 
uusi kolmen vuoden vanhentumisaika, joka 
voitaisiin vastaavasti keskeyttää vapaamuotoi
sesti. 

Ehdotettu vanhentumisaika koskisi luottojen 
ohella myös muihin kulutushyödykesopimuk
siin perustuvia elinkeinonharjoittajan saatavia. 
Tämän vuoksi säännös ehdotetaan sijoitetta
vaksi kuluttajansuojalain II lukuun. Ehdotus 
ei kuitenkaan koskisi sellaisia saatavia, joiden 
vanhentumiseen sovelletaan muualla lainsää
dännössä olevia erityisiä vanhentumissäännök
siä. 

2.5. Kuluttajan sopimusrikkomuksen seuraa
mukset 

Esityksessä ehdotetaan kuluttajansuojalain 7 
luvun 16 §:ään lisäyksiä, jotta se nykyistä pa
remmin soveltuisi myös luottolaitosten myön
tämiin luottoihin. 

Ehdotuksen mukaan luotonantaja voiSI 
eräännyttää Juoton tai saattaa muun erityisen 
seuraamuksen voimaan kuluttajan muunkin 
sopimusrikkomuksen kuin maksuviivästyksen 
perusteella. Edellytyksenä kuitenkin olisi, että 
sopimusrikkomus on olennainen. Etenkin 
pankkilainan irtisanominen on kuluttajalle hy
vin ankara seuraamus. Ei ole kohtuullista, että 
se voisi tapahtua vähäisenkin sopimusrikko
muksen perusteella. 

Eräännyttämisen perusteena voisi esimerkik
si olla kuluttajan toimenpiteistä johtuva lainan 
vakuuden arvon huomattava vähentyminen. 
Vakuudet ovat pankkilainoissa yleensä luotto
sopimuksen keskeinen osa, ja vakuuden mer-
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kittävä huonontuminen voi Iuotonautajan kan
nalta olla vakavampi tapahtuma kuin maksu
viivästys. 

Luoton eräännyttäminen voidaan nykyisin 
saattaa voimaan heti, kun siitä ilmoitetaan 
velalliselle. Tätä ei voida pitää kuluttajan kan
nalta kohtuullisena, vaan hänelle tulisi varata 
järjestelyaika, jonka kuluessa hän voisi sopi
musrikkomuksen oikaisemalla vielä välttää va
kavammat seuraamukset. Ehdotuksen mukaan 
erääntyminen saisi yleensä tulla voimaan aikai
sintaan neljän viikon kuluttua siitä, kun erään
tymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty 
kuluttajalle. Lyhyempi vähintään kahden vii
kon aika olisi sallittu silloin, kun kuluttajalle 
on jo aikaisemmin huomautettu maksun viiväs
tyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta. 
Erääntyminen raukeaisi, jos kuluttaja maksaa 
viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopi
musrikkomuksen edellä tarkoitun ajan kulues
sa. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole vaikutuksia julkistalouteen. 
Luotonantajille ehdotettu tiedonantovelvolli
suus voi aiheuttaa tarpeen lisätä luottolaitosten 
henkilökunnan kouluttamista ja muuttaa luo
tonantoon liittyneitä menettelytapoja. Luo
tonantajien käytössä olevia sitoumus- ja ilmoi
tuslomakkeita voidaan myös joutua uusimaan. 
Koska ehdotukset monin kohdin vastaavat jo 
aiemmin annettuja hallinnollisia ohjeita, jääne
vät muutostarpeet ja siitä johtuvat kustannuk
set kuitenkin vähäisiksi. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Kuluttajavalituslautakunnan toimivallan laa
jentaminen ei edellytä muutoksia lautakunnan 
nykyiseen jaostojakoon tai jäsenistön kokoon
panoon. Lautakuntaan on 20 päivänä tammi
kuuta 1994 perustettu uusi jaosto, jonka jäseniä 
määrättäessä on otettu huomioon pankki- ja 
rahoitusalan asiantuntemus. Myös vakuussi
toumuksia koskevat asiat soveltuisivat tämän 
jaoston käsiteltäviksi. Lautakuntakäsittelyyn 
saatettavien vakuusasioiden määrän ei arvioida 
nousevan niin suureksi, että sillä olisi olennais
ta vaikutusta lautakunnalle saapuvien valitus-

ten kokonaismäärään. Uudistus on näin ollen 
toteutettavissa ilman, että kuluttajavalituslau
takunnan henkilökuntaa tarvitsisi tästä syystä 
lisätä. 

4. Asian valmistelu 

Oikeusministeriö asetti huhtikuun 3 päivänä 
1991 toimikunnan, jonka tuli selvittää Euroo
pan yhdentymiskehityksen vaatimat muutokset 
kulutusluottoja koskevaan lainsäädäntöön ja 
alemmanasteisiin säännöksiin sekä selvittää ku
lutusluottoja koskevan lainsäädännön muut 
muutostarpeet Toimikunta valmisteli kaksi 
osamietintöä ja loppumietinnön (komiteanmie
tintö 1993:7). 

Toimikunnan ensimmäinen osamietintö, joka 
sisälsi ehdotukset Euroopan talousaluetta kos
kevan sopimuksen edellyttämistä lainmuutok
sista, valmistui marraskuussa 1991. Mietintöön 
pohjautuvat laki kuluttajansuojalain 7 luvun 
muuttamisesta (85/93) ja laki osamaksukaupas
ta annetun lain 1 a ja 9 §:n muuttamisesta 
(86/93) tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1994. 

Kuittausta koskeva toimikunnan toinen osa
mietintö valmistui syyskuussa 1992. Siihen 
pohjautuvat laki talletuspankkien toiminnasta 
annetun lain muttamisesta (866/93) ja laki 
osuuskuntalain muuttamisesta (867 /93) tulivat 
voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993. 

Toimikunnan loppumietintö valmistui maa
liskuussa 1993. Loppumietinnössään toimikun
ta ehdotti uusia säännöksiä luottojen markki
noinnista, Iuotonautajan yleisistä velvollisuuk
sista, luottoehtosyrjinnästä, kuluttajan oikeu
desta peruuttaa luottosopimus, kuluttajan ase
masta suhteessa luottokaupan rahoittajaan, 
maksuajankohdan määräytymisestä, luoton 
eräännyttämisen edellytyksistä ja perimistoi
minnasta. Tilinhaltijan vastuulle luotto- tai 
pankkikortin oikeudetlomasta käytöstä ehdo
tettiin ylärajaa. Takaajan ja pantin antajan 
asemaa ehdotettiin parannettavaksi lisäämällä 
Iuotonautajan tiedonantovelvollisuutta ja kiel
tämällä sellaisten yleisvakuuksien käyttäminen, 
joissa ei ole vastuun ylärajaa ja sitoumuksen 
voimassaoloaikaa. Kuluttajasaatavien vanhen
tumisaika ehdotettiin lyhennettäväksi kolmeen 
vuoteen. Lisäksi mietinnössä ehdotettiin lain
säädännön muuttamista siten, että olisi mah
dollista pitää tiedoiltaan nykyistä laajempia 
luottotietorekistereitä. 

Mietinnöstä pyydettiin lausunnot niiltä vi-
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ranomaisilta sekä elinkeinoelämän ja kulutta
jien järjestöiltä, joiden toimialaan ehdotukset 
liittyivät. Yhteensä 35 tahoa antoi lausunnon, 
ja lausunnoista on oikeusministeriössä tehty 
tiivistelmä. Mietintö kokonaisuudessaan ei saa
vuttanut selkeää kannatusta, vaan lausun
nonantajien kannanotot vaihtelivat ehdotuksit
tain. Osaa ehdotuksista kannatettiin hyvin laa
jasti. Näitä ovat takaajan ja pantin antajan 
aseman parantaminen, kuluttajan oikeudet 
suhteessa luottokaupan rahoittajaan, osa luo
ton eräännyttämistä koskevista ehdotuksista, 
kuluttajasaatavan vanhentumisajan lyhentämi
nen sekä perimistoiminnan säänteleminen. Suh
tauminen luottoehtosyrjintää, luoton peruutta
mista ja pankki- tai luottokorttivastuun ylära
jaa koskeviin ehdotuksiin oli sen sijaan yleisesti 
kielteistä tai varauksellista. Muita ehdotuksia 
sekä puollettiin että vastustettiin. Ristiriitaisim
min suhtauduttiin luottotietorekistereiden laa
jentamiseen: puoltavien ja vastustaven kannan
ottojen määrä oli lähes sama. 

Esityksen jatkovalmistelu on tehty virkatyö
nä oikeusministeriössä. Jatkovalmistelu rajoi
tettiin tässä vaiheessa niihin toimikunnan eh
dotuksiin, joita lausunnoissa kannatettiin ylei-

sesti ja joiden toteuttamista pidettiin kiireelli
senä. Esitystä valmisteltaessa on pyritty otta
maan huomioon lausunnoissa esitetyt ehdotus
ten yksityiskohtia koskevat huomautukset. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Oikeusministeriössä valmistellaan ehdotusta 
asuntokauppaa koskevaksi lainsäädännöksi. 
Ehdotukseen liittyy myös kuluttajavalituslauta
kunnan toimivallan laajentaminen asuntokaup
pariitoihin. Hallituksen esitys voitaneen antaa 
eduskunnalle lähiaikoina. Tämän vuoksi on 
mahdollista, että asuntokauppaa koskevaan 
esitykseen sisältyvä ehdotus kuluttajavalitus
lautakunnasta annetun lain muuttamisesta on 
eduskuntakäsittelyssä samanaikaisesti kuin tä
hän esitykseen sisältyvä ehdotus kuluttajavali
tuslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttami
sesta. Mikäli edellä mainituista lakiehdotuksis
ta tähän esitykseen sisältyvä hyväksytään myö
hemmin kuin asuntokauppaa koskevaan esityk
seen sisältyvä, on tässä esityksessä ehdotettua 
lain 1 §:n sanamuotoa muutettava. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Kauppakaari 

10 luku. Pantista ja takauksesta 

14 §. Pykälän 1 momentissa asetetaan luo
tonantajalle velvollisuus antaa takaajalle ja 
pantin antajalle tietoja seikoista, jotka voivat 
vaikuttaa takauksen· tai pantin antamiseen. 
Tiedot on tämän takia annettava jo ennen 
takaus- tai panttaussitoumuksen tekemistä. 

Luotonantajan on ensinnäkin selvitettävä ta
kaajalle tai pantin antajalle sitoumuksen sisältö 
ja oikeudellinen merkitys. Tiedonantovelvolli
suus liittyy tältä osin kaikkiin vakuussitoumuk
siin. Panttaussitoumuksen sisältö ja oikeuedel
linen merkitys on siten selvitettävä myös velal
liselle, joka antaa omaisuuttaan velan pantiksi' 
Pantin antajalle on muun muassa kerrottava, 
millä edellytyksillä luotanantaja voi ryhtyä 

toimenpiteisiin pantin myymiseksi. Jos takaus 
on omavelkainen, kuten käytännössä useimmi
ten on asian laita, takaajalle on tehtävä selväk
si, että häneltä voidaan vaatia maksu heti velan 
eräännyttyä. Vastaavasti on laillisen takauksen 
antajalle selvitettävä maksuvelvollisuuden syn
tymisen edellytykset. Sekä takaajalle että pan
tin antajalle on myös selvitettävä heidän takau
tumisoikeutensa päävelallista kohtaan. Jos use
at henkilöt ovat antaneet takauksen tai pantin, 
luotonantajan on lisäksi annettava tietoja siitä, 
miten heidän keskinäinen vastuunsa määräy
tyy. 

Jos sitoumuksessa ei määrätä sen kattamia 
vastuita (yleisvakuus), luotonantajan on erityi
sesti huolehdittava siitä, että sitoumuksen mer
kitys ja vastuun laajuus selvitetään takaajalle 
tai pantin antajalle. 

Lisäksi luotonantajan on kerrottava sellaisis
ta luotanhakijan maksukykyyn liittyvistä sei
koista, joilla voidaan arvioida olevan merkitys-
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tä takaajalle tai pantin antajalle. Merkityksel
lisiä ovat esimerkiksi tiedot hakijan tulojen 
määrästä ja säännöllisyydestä sekä mahdollisis
ta maksuhäiriöistä ja hakijalle aikaisemmin 
myönnetyistä maksamattomista luotoista. En
nen kuin tuotonhakijan maksukykyä koskevia 
tietoja annetaan, luotonantajan on säännöksen 
mukaan ilmoitettava asiasta hakijalle. Jos luo
tonhakija ei halua tietoja annettavan, hän voi 
estää sen peruuttamalJa luottohakemuksen tai 
hankkimalla muun vakuuden. 

Jos luotonantaja Jaiminlyö antaa tietoja 1 
momentissa säädetyllä tavalla, voi Jaiminlyönti 
pykälän 2 momentin mukaan johtaa vakuussi
toumuksen sovitteluun. Sovittelu tulee kysy
mykseen, jos luotonantajan laiminlyönnin voi
daan olettaa vaikuttaneen sitoumuksen antami
seen. Jos takaaja tai pantin antaja itsekin on 
perillä niistä seikoista, joista luotonantajan olisi 
pitänyt kertoa, ei luotonantajan laiminlyönnillä 
ole ollut vaikutusta hänen ratkaisuihinsa, eikä 
sitoumusta voida tällä perusteella sovitella. 

Sovittelussa on otettava huomioon, millä 
tavoin laiminlyönnin voidaan katsoa vaikutta
neen sitoumuksen antaneen päätöksentekoon. 
Jos useille takaajille ei esimerkiksi ollut kerrot
tu vastuun olevan yhteisvastuuta, sitoumusta 
voidaan sovitella siten, että vastuu jakautuu 
pääluvun mukaisessa suhteessa. Jos yleisvakuu
den merkitystä ei ollut selvitetty, vastuu voi
daan rajoittaa koskemaan vain takaajan tai 
pantin antajan tiedossa ollutta velkaa. Myös 
sitoumuksen rahamääräisen vastuun ylärajaa 
voidaan alentaa. Takaaja tai pantin antaja 
voidaan vapauttaa sitoumuksesta kokonaan
kin, jos on ilmeistä, ettei hän asianmukaiset 
tiedot saatuaan olisi lainkaan antanut si
toumusta. 

Pykälän 3 momentissa säädetään Juotonan
tajan tiedonantovelvollisuudesta Juottoaikana. 
Takaajalle ja toisen velasta pantin antaneelle 
henkilölle on momentin mukaan ilmoitettava 
päävelallisen maksuviivästyksestä. Takaus- tai 
panHivastuu voi annetun sitoumuksen perus
teella kattaa myös velan koron ja viivästysko
ron. Tieto velallisen viivästyksestä on muun 
muassa tästä syystä vakuuden antaneelle tär
keä. Maksamalla viivästyneen määrän hän voi 
estää korkojen kertymisen ja vastuunsa lisään
tymisen. 

Säännöksen mukaan luotonantaja voi jättää 
ilmoitamatta lyhytaikaisesta, alle kuukauden 
kestäneestä viivästyksestä ilman, että siitä koi
tuisi hänelle haitallisia seuraamuksia. Jos sen 

sijaan kuukauden kestäneestä viivästyksestä ei 
ole ilmoitettu, Juotonantaja menettää oikeuten
sa vaatia takaus- tai panttaussitoumuksen pe
rusteella korkoa, viivästyskorkoa tai muuta 
vastaavaa aikaan sidottua hyvitystä viivästy
neelle Juoton määrälle. Tällaisia viivästysseu
raamuksia tuotonantaja voi momentin mukaan 
vaatia vakuudesta vasta siitä päivästä lukien, 
jolloin velallisen viivästystä koskeva ilmoitus 
on jätetty tai lähetetty vakuuden antajalle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tuotonhaki
jan maksukykyyn liittyvät tiedot ja 3 momen
tissa tarkoitetut maksulaiminlyöntejä koskevat 
tiedot kuuluvat normaalisti luottolaitostoimin
nasta annetussa laissa säädetyn luottolaitoksen 
salassapitovelvollisuuden tai henkilörekisteri
laissa (471/87) säädetyn henkilöluottotietojen 
luovuttamisrajoitusten piiriin. Pykälän 4 mo
mentissa on tämän vuoksi säännös, jonka 
mukaan pykälässä tarkoitetut tiedot on annet
tava takaajalle ja pantin antajalle sen estämät
tä, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 
94 §:ssä ja henkilörekisterilain 18 §:n 3 momen
tissa säädetään. 

Pykälän säännökset ovat 5 momentin mu
kaan sitoumuksen antaneen luonnollisen hen
kilön hyväksi pakottavia. Pykälässä säädettyä 
luotonantajan tiedonantovelvollisuutta ei näin 
ollen voi sopimuksin syrjäyttää eikä velvolli
suuden laiminlyönnin seuraamuksia lieventää 
silloin, kun takauksen tai pantin antaa luon
nollinen henkilö. Oikeushenkilön antaessa va
kuussitoumuksen säännöksiä sen sijaan sovel
letaan vain, jos osapuolet eivät ole keskenään 
sopineet toisin. 

15 §. Yleisvakuudella tarkoitetaan pykälän 1 
momenttiin sisältyvän määritelmän mukaan 
sellaista takaus- tai panttaussitoumusta, jossa 
ei ole yksilöity sitoumuksen kattamia velallisen 
vastuita. Pykälän säännöksiä sovelletaan yleis
panttaukseen vain, kun kysymyksessä on jon
kun muun kuin velallisen itsensä antama pant
ti. 

Jos yleisvakuutta käytetään, on sitoumuksen 
täytettävä momentissa asetetut sisällölliset vaa
timukset. Sitoumuksessa on oltava vastuun 
rahamääräinen yläraja ja sitoumuksen voimas
saoloaika. Yleisvakuus kattaa näin ollen si
toumukseen merkittyyn ylärajaan saakka ne 
velallisen vastuut velkojalle, jotka erääntyvät 
vakuussitoumuksen voimassaoloaikana. 

Jos luonnollisen henkilön antamaan si
toumukseen on momentin vastaisesti jätetty 
merkitsemättä vastuun yläraja ja sitoumuksen 
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voimassaoloaika, on tällainen sitoumus mo
mentin toisen virkkeen mukaan mitätön. Tämä 
merkitsee, ettei takaajalle tai pantin antajalle 
synny sitoumuksen perusteella vastuuta. Oike
ushenkilö voi sen sijaan sitoutua myös rajoit
tamattomaan vakuusvastuuseen. Varallisuusoi
keudellisista oikeustoimista annetun lain 36 §:n 
yleinen kohtuullistamissäännös antaa tarvitta
essa mahdollisuuden sovitella tällaista si
toumusta, jos se on kohtuuton. 

Yleisvakuuden antamisen aikaan vallinneissa 
olosuhteissa voi sitoumuksen voimassaoloaika
na tapahtua muutoksia, joiden johdosta va
kuusvastuun lisääminen ilman, että takaaja tai 
pantin antaja itse voisi vaikuttaa asiaan, saat
taa muodostua hänen kannaltaan kohtuutto
maksi. Tällaisten muutosten perusteella voi 
vakuuden antaja pykälän 2 momentin mukaan 
määrätä, ettei vakuusvastuuta saa ilman hänen 
suostumustaan lisätä. Säännöksessä tarkoitetut 
muutokset voivat koskea paitsi vakuuden an
tajan omaa myös päävelallisen taloudellista 
asemaa, elämäntilannetta tai muita olosuhteita. 
Yleisvakuuden antaja voi estää vastuulleen 
tulevien uusien velkojen myöntämisen esimer
kiksi silloin, kun hän on sairauden tai työttö
myyden takia joutunut maksuvaikeuksiin. Sa
moin voisi puolison veloista vakuuden antanut 
henkilö avioeron perusteella keskeyttää vas
tuunsa lisäämisen. Jos kysymyksessä on lii
keyrityksen veloista annettu yleisvakuus, voi 
myös yrityksen toiminnassa tapahtua sellaisia 
muutoksia, joiden takia vakuusvastuun kasvun 
ehkäiseminen on perusteltua. 

Pykälän 3 momentissa säädetään yleisvakuu
den vastuumäärää koskevista Iuontonautajan 
ilmoituksista. Luotanantaja ja vakuuden antaja 
voivat keskenään sopia menettelystä, jonka 
mukaan vakuuden antajalle ilmoitetaan erik
seen vakuuden piiriin tulevien uusien luottojen 
myöntämisestä. Jos tällaista sopimusta ei ole 
tehty, Iuotonautajan on momentin mukaan 
ilmoitettava kuuden kuukauden väliajoin kir
jallisesti takaajalle tai pantin antajalle vastuun 
sen hetkinen kokonaismäärä. Ilmoitus on teh
tävä siinäkin tapauksessa, ettei vastuumäärässä 
ole tapahtunut muutoksia. 

Myös 2 ja 3 momentin säännökset ovat 4 
momentin mukaan yleisvakuuden antaneen 
Juonnollisen henkilön hyväksi pakottavia. So
pimuksin ei siten voida syrjäyttää takaajalle tai 
pantin antajalle 2 momentin mukaan kuuluvaa 
oikeutta estää vastuun lisääminen eikä vähen
tää Iuotanantajalie 3 momentin mukaan kuu-

Juvaa tiedonantovelvollisuutta. Oikeushenkilöi
den antamissa yleisvakuuksissa sääntely on 
tahdonvaltainen ja osapuolet voivat keskinäisin 
sopimuksin myös näiltä osin poiketa pykälän 
säännöksistä. 

1.2. Kuluttajansuojalaki 

7 luku. Kulutusluotot 

13 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 
momentti, jossa säädetään kuluttajaostajan oi
keuksista luotonautajaa kohtaan silloin, kun 
myyjä ottaa tavaran takaisin tai kun kauppa 
muutoin puretaan myyjän ja ostajan välisin 
sopimuksin. 

Jos kuluttaja on palauttanut tavaran ta
kaisinottoa vaatineelle myyjälle tai sopinut 
tämän kanssa kaupan purkamisesta muulla 
perusteella, hän saa ehdotetun säännöksen mu
kaan vedota takaisinotosta toimitettuun tilityk
seen tai kaupan purkuun myös sitä luotonau
tajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan. 

Tällaista oikeutta kuluttajalla ei kuitenkaan 
ole, jos hän on saanut asianmukaisesti tiedon 
myyjän määräysvallan rajoituksista. Momentin 
1 kohdan mukaan kuluttaja ei voi vedota 
myyjän menettelyyn luotonautajaa kohtaan, jos 
luotanantaja on ajoissa selkeällä tavalla ilmoit
tanut kuluttajalle, ettei myyjällä ole takaisinot
to-oikeutta tai muuta oikeutta määrätä sopi
muksesta. Käytännössä kuluttajille ilmoitetaan 
sopimusten siirron yhteydessä, että maksuerät 
ovat päteviä vain siirronsaajalle suoritettuina. 
Ehdotettu säännös merkitsee, että kuluttajalle 
tulisi selkeästi ilmoittaa myös muista siirrosta 
johtuvista myyjän määräysvallan rajoituksista, 
jos luotanantaja haluaa vedota niihin suhteessa 
kuluttajaan. 

Jos kaupan kohteena on esimerkiksi sellai
nen ajoneuvo tai vene, joka on lain mukaan 
rekisteröitävä, vaaditaan lisäksi, että luotanan
taja on merkitty rekisteriin tavaran omistajaksi. 

Momentin 2 kohdan mukaan kuluttaja ei saa 
vedota myyjän menettelyyn, jos luotanantaja 
voi muutoin osoittaa kuluttajan tienneen myy
jän oikeuksien rajoittamisesta. Luotanantaja 
voi vedota kuluttajan tosiasiallisiin tietoihin, 
vaikka hän itse olisi laiminlyönyt 1 kohdan 
mukaiset toimenpiteet. Säännöksen tarkoituk
sena on estää se, että myyjä ja ostaja pyrkivät 
keskinäisin sopimuksin vilpillisesti syrjäyttä
mään rahoittajan oikeudet. 

16 §. Pykälää ehdotetaan täydennettäväksi 



16 1994 vp - HE 13 

niin, että se soveltuisi nykyisin säännellyn 
kuluttajan maksuvelvollisuuden laiminlyönnin 
ohella myös muihin kuluttajan sopimusrikko
muksiin. Luoton ennenaikainen eräännyttämi
nen, tavaran takaisinotto tai muu sopimukseen 
perustuva erityinen seuraamus voi pykälän 1 
momenttiin tehdyn lisäyksen mukaan perustua 
kuluttajan muuhun sopimusrikkomukseen 
vain, jos sopimusrikkomus on olennainen. 

Olennaisena sopimusrikkomuksena voidaan 
pitää esimerkiksi sitä, että kuluttaja omilla 
toimenpiteillään aiheuttaa velan vakuuden ar
von olennaisen alenemisen. Tällainen toimen
pide voi olla esimerkiksi vakuutena olevan 
kiinteistön tai muun omaisuuden vahinkova
kuutusten irtisanominen, jos vakuuttaminen on 
ollut luoton myöntämisen edellytys. Olennaise
na sopimusrikkomuksena voidaan pitää myös 
omaisuuden piilottamista tai muuta velan mak
sun väittelyyn tähtäävää toimintaa taikka vää
rien tai harhaanjohtavien tietojen antamista 
luoton myöntämiseen vaikuttavista seikoista. 

Pykälän 2 momentti on sisällöltään voimassa 
olevan 2 momentin mukainen. Säännöksessä 
tarkoitettu niin sanottu sosiaalinen suorituseste 
vaikuttaisi edelleenkin vain kuluttajan maksu
viivästyksen mutta ei muiden sopimusrikko
musten seuraamuksiin. Momentin sanamuotoa 
on tältä osin selvyyden vuoksi täsmennetty. 

Pykälän 3 momenttiin on lisätty uusia luoton 
eräännyttämistä koskevia säännöksiä. Jos luo
tonantaja 1 momentin nojalla vaatii mak
suerää, joka ei vielä ole erääntynyt, erääntymi
nen saa momentin mukaan tulla voimaan 
aikaisintaan neljän viikon kuluttua siitä, kun 
asiaa koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty 
kuluttajalle. Jos kuluttajalle on jo aikaisemmin 
huomautettu maksun laiminlyönnistä tai muus
ta sopimusrikkomuksesta, määräaika on lyhy
empi, vähintään kaksi viikkoa. Luotonantajan 
on tarvittaessa voitava näyttää toteen ilmoituk
sen jättämis- tai lähettämisajankohta. Ilmoitus 
voidaan lähettää kuluttajan luotonantajalle vii
meksi ilmoittamaan osoitteeseen. Määräaika ei 
pitene sen johdosta, että kuluttaja on laimin
lyönyt ilmoittaa mahdollisista osoitteen muu
toksista. 

Erääntyminen raukeaa, jos kuluttaja sään
nöksessä tarkoitetun määräajan kuluessa mak
saa viivästyneen määrän. Jos erääntyminen on 
perustunut muuhun olennaiseen sopimusrikko
mukseen, joka on vastaavasti oikaistavissa, 
erääntyminen raukeaa myös, jos sopimuksen 

vastainen menettely oikaistaan mainitun aJan 
kuluessa. 

11 luku. Erinäisiä säännöksiä 

1 e §. Pykälän 1 momentissa säädetään elin
keinonharjoittajan kuluttajalta olevan saatavan 
vanhentumiselle erityinen kolmen vuoden van
hentumisaika. Säännös ei koske kuluttajan 
saatavaa elinkeinonharjoittajalta. Siihen sovel
letaan edelleen yleistä kymmenen vuoden van
hentumisaikaa, jollei lyhyemmästä vanhentu
misajasta ole erikseen säädetty. 

Jos saatava perustuu kulutushyödykkeen 
luovuttamiseen kuluttajalle, vanhentumisaika 
alkaa kulua siitä, kun elinkeinonharjoittaja on 
täyttänyt suoritusvelvollisuutensa. Kulutusta
varan kaupassa myyjä on yleensä täyttänyt 
suoritusvelvollisuutensa silloin, kun tavara on 
luovutettu ostajan hallintaan. Kuluttajapalve
luksissa vanhentumisaika alkaa vastaavasti ku
lua, kun sovittu palvelus on suoritettu loppuun. 
Sisällöltään laajoissa palvelussopimuksissa ku
ten kuluttajaurakoissa voidaan sopia erityisen 
vastaanottokatselmuksen toimittamisesta. Suo
ritusvelvollisuus on tällöin täytetty, kun katsel
mus on toimitettu. Kuluttajansuojalakiin on 1 
päivänä heinäkuuta 1994 voimaan tulevalla 
lailla (16/94) lisätty säännökset kulutustavaroi
den, eräiden kuluttajapalvelusten, taloelement
titoimitusten ja urakoiden luovutusajankohdan 
määräytymisestä. 

Jos kuluttajalle on myönnetty maksuaikaa 
tai luottoa, vanhentumisaika alkaa kulua mak
sun tai luoton erääntymispäivästä. Erissä mak
settavan luoton vanhentuminen alkaa erikseen 
kunkin maksuerän eräpäivästä. 

Ehdotetussa säännöksessä vanhentumisaika 
alkaa kulua myöhemmästä ajankohdasta kuin 
vanhentumisasetuksessa. Tietyntyyppisissä so
pimuksissa, esimerkiksi pitkäaikaisissa luotto
sopimuksissa, on mahdollista, että yleinen van
hentumisaika kuluu umpeen aikaisemmin kuin 
esityksen mukainen erityisvanhentumisaika. 
Momentin toisessa virkkeessä on tämän vuoksi 
selventävä säännös, jonka mukaan saatava 
vanhentuu kuitenkin viimeistään vanhentu
misasetuksen 1 §:ssä säädetyn ajan kuluttua. 

Pykälän 2 momentissa säädetään vanhentu
misen keskeyttämisestä. Vanhentumisaika kes
keytyy, kun kuluttajalta on vaadittu maksua 
tai häntä on siitä muistutettu. Vanhentuminen 
keskeytyy näin ollen, kun kuluttajalle esimer-
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kiksi lähetetään uusi lasku tai maksukehotus. 
Maksuvaatimus tai -muistutus voi olla suulli
nenkin. Myös kuluttajan omat toimenpiteet 
voivat katkaista vanhentumisen. Jos kuluttaja 
maksaa osan saatavasta tai sen korkoa taikka 
kuluja, vanhentuminen keskeytyy. Vanhentu
misen keskeytymisestä alkaa kulua uusi kolmen 
vuoden vanhentumisaika, joka on vastaavasti 
vapaamuotoisesti keskeytettävissä. 

Momentin viimeisen virkkeen mukaan elin
keinonharjoittajan on näytettävä toteen väit
teensä, jos syntyy riitaa siitä, onko vanhentu
minen keskeytynyt. 

Pykälän säännöksiä on tarkoitus soveltaa 
vain niihin elinkeinonharjoittajien kuluttajilta 
oleviin saataviin, joita nykyisin koskee yleinen 
kymmenen vuoden vanhentumisaika. Ehdotet
tu pykälä ei syrjäytä muualla lainsäädännössä 
olevia erityisiä vanhentumissäännöksiä. Tämä 
on selvyyden vuoksi mainittu pykälän 3 mo
mentissa. 

1.3. Laki kuluttajavalituslautakunnasta 

1 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetun lisäyk
sen mukaan kuluttajavalituslautakunnan toimi
valta laajenee koskemaan myös eräitä takaus
ja panttaussitoumuksiin liittyviä erimielisyyk
siä. Lautakunnan tehtävänä on momentin uu
den 2 kohdan mukaan antaa ratkaisusuosituk
sia Juonnollisten henkilöiden elinkeinonharjoit
tajille antamia takaus- ja panttaussitoumuksia 
koskevissa riita-asioissa, kun asianomainen si
toumuksen antaja saattaa asian lautakunnan 
käsiteltäväksi. Lautakunnan toimivaltaan eivät 
siten kuulu vakuussitoumukset, joissa velkoja 
on yksityishenkilö tai vakuuden antaja on 
oikeushenkilö. Lautakunnan toimivaltaan eivät 
myöskään kuulu sellaiset Juonnollisten henki
löiden antamat sitoumukset, jotka liittyvät 
sitoumuksen antajan harjoittamaan elinkeino
toimintaan. Lautakunta ei esimerkiksi voi kä
sitellä riita-asiaa, jossa on kysymys yrityksen 
omistajan antamasta yritykselle myönnettyyn 
velkaan liittyvästä vakuussitoumuksesta. 

Sen päävelkasuhteen laadulla, johon takaus 
tai pantti liittyy, ei sen sijaan ole merkitystä. 
Kysymyksessä voi olla kuluttajalle myönnetty 
luotto tai henkilölle tai yhteisölle elinkeinotoi
mintaa varten myönnetty luotto. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdolli-

3 340179T 

simman pian niiden hyväksymisen ja vahvista
misen jälkeen. Ehdottujen vakuuksia koskevien 
säännösten tarkoituksena on parantaa takaajan 
ja pantin antajan asemaa lisäämällä luotonan
tajan tiedonantovelvollisuutta ja ehkäisemällä 
kohtuuton sitoumuskäytäntö. Pääperiaatteil
taan ehdotukset vastaavat voimassa olevia hal
linnollisia ohjeita. Siirtymäaika ei näistä syistä 
ole tarpeen. Muillakaan ehdotetuilta säännök
sillä ei ole katsottu olevan sellaisia vaikutuksia 
luottosuhteisiin tai sopimuskäytäntöön, joiden 
takia erityinen siirtymäaika tulisi varata. 

Ehdotettuja säännöksiä sovellettaisiin pää
säännön mukaan lain voimaantulon jälkeen 
tehtyihin sopimuksiin ja annettuihin sitoumuk
siin. Eräitä vakuussitoumuksia koskevia sään
nöksiä sovellettaisiin kuitenkin myös ennen lain 
voimaantuloa annettuihin sitoumuksiin. Ehdo
tuksen vaikutuksia voimassa oleviin sitoumuk
siin käsitellään jäljempänä jaksossa 3. 

3. Säätämisjärjestys 

Säännökset .Juotonantajan tiedonantovelvol
lisuudesta luottosuhteen voimassaoloaikana tu
lisivat ehdotuksen mukaan sovellettaviksi myös 
ennen lain voimaantuloa annetuissa sitoumuk
sissa. Luotonantajan olisi kaikissa luottosuh
teissa ilmoitettava takaajalle ja pantin antajalle 
velallisen maksuviivästyksestä sekä annettava 
määräajoin tietoja yleisvakuuden vastuumää
rästä. Tiedonantovelvollisuus on katsottu voi~ 
tavan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyk
sessä, koska sitä koskevat säännökset eivät 
vaikuta ennen lain voimaantuloa annettujen 
sitoumusten sisältöön. Eduskunnan perustusla
kivaliokunta on lausunnossaan (PeVL 3/1982 
vp) katsonut, että tavallisessa lainsäädäntöjär
jestyksessä voidaan taannehtivillakin säännök
sillä selventää ja täydentää voimassa olevia 
oikeussuhteita, jollei siten aineelliseen oikeu
teen tuoda mitään oleellisesti uutta. 

Yleisvakuuden vastuun ylärajan ja Voimas
saoloajan m~äräämistä koskevat säännökset 
tulisivat sovellettaviksi voimassa oleviin si
toumuksiin siinä tapauksessa, että aikaisemmin 
annetun rajoittamattoman yleisvakuussi
toumuksen vastuumäärää lisätään lain voi
maantulon jälkeen. Tällöin tulisi sovelJettavaksi 
myös säännös, jonka mukaan yleisvakuuden 
antaja saisi estää vastuunsa lisäämisen ilman 
hänen suostumustaan, jos vastuun lisääminen 
suostumuksetta olisi olosuhteiden muuttumisen 
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takia kohtuutonta. Näiltä osin säännöksillä 
olisi vaikutusta myös voimassa oleviin si
toumussuhteisiin. 

Sovellettaviksi tulevien säännösten tavoittee
na on kohtuuttomien vakuussitoumusten käy
tön ehkäiseminen. Vastuumäärältään tai kesto
ajaltaan rajoittamattomia vakuussitoumuksia 
voidaan pitää kohtuuttomina ainakin silloin, 
kun pantin tai takauksen antaa luonnollinen 
henkilö toisen henkilön tai yhteisön veloista. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lau
sunnoissaan (PeVL 10/1973 vp, 3/1982 vp ja 

1. 

13/1986 vp) katsonut, että säännös, jolla mah
dollistetaan voimassa olevien sopimusten koh
tuuttomien ehtojen sovittelu, ei edellytä perus
tuslain säätämisjärjestystä, koska tällaiset eh
dot eivät nauti perustuslain suojaa. Näillä 
perusteilla on katsottu, että ehdotetut säännök
set voidaan kaikilta osin säätää tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set 

Laki 
kauppakaaren 10 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kauppakaaren 10 lukuun uusi 14 ja 15 § seuraavasti: 

10 luku 

Pantista ja takauksesta 

14 § 
Ennen takaus- tai panttaussitoumuksen an

tamista luotonantajan on selvitettävä takaajalle 
tai pantin antajalle sitoumuksen sisältö ja 
oikeudellinen merkitys. Luotonantajan on 
myös, ilmoitettuaan asiasta ensin luotonhaki
jalle, kerrottava sellaisista luotanhakijan mak
sukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan 
arvioida olevan merkitystä takaajalle tai toisen 
velasta pantin antavalle henkilölle. 

Jos luotanantaja laiminlyö 1 momentissa 
tarkoitettujen tietojen antamisen ja tämän voi
daan oiettaa vaikuttan~en takausc tai panttaus
sitoumuksen antamiseen, voidaan sitoumusta 
sovitella. 

Luotonantajan on luottoaikana ilmoitettava 
takaajalle ja toisen velasta pantin antaneelle 
henkilölle velallisen maksuviivästyksestä. Jos 
kuukauden kestäneestä viivästyksestä ei ole 
ilmoitettu, tuotonantaja saa vasta ilmoituksen 
jättämis- tai lähettämispäivästä lukien vaatia 
viivästyneelle luoton määrälle takaus- tai pant
taussitoumuksen perusteella korkoa, viivästys
korkoa tai muuta vastaavaa aikaan sidottua 
hyvitystä. 

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot on annet
tava takaajalle ja pantin antajalle sen estämät
tä, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 
(1607 /93) 94 §:ssä ja henkilörekisterilain 
(471/87) 18 §:n 3 momentissa säädetään. 

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän pykälän 
säännöksistä takauksen tai pantin antaneen 
luonnollisen henkilön vahingoksi, on mitätön. 

15 § 
Jos takaussitoumuksessa tai jonkun muun 

kuin velallisen antamassa panttaussitoumukses
sa ei ole yksilöity sitoumuksen kattamia vas
tuita (yleisvakuus), sitoumuksessa on määrättä
vä vastuun rahamääräinen yläraja sekä si
toumuksen voimassaoloaika. Tämän momentin 
vastainen sitoumus on mitätön, jos takaaja tai 
pantin antaja on luonnollinen henkilö. 

Takaaja tai pantin antaja voi yleisvakuussi
toumuksen voimassaoloaikana määrätä ajan
kohdan, jonka jälkeen vakuusvastuuta ei saa 
ilman hänen suostumustaan lisätä, jos vastuun 
lisääminen suostumuksetta olisi olosuhteiden 
muuttumisen takia hänen kannaltaan kohtuu
tonta. 

Jollei ole sovittu, että vastuun lisääntymises
tä ilmoitetaan takaajalle tai pantin antajalle 
viivytyksettä erikseen, luotonantajan on kuu-
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den kuukauden väliajoin ilmoitettava kirjalli
sesti yleisvakuussitoumuksen kattaman vastuun 
kokonaismäärä. 

Sopimusehto, joka poikkeaa 2 tai 3 momen
tin säännöksistä takauksen tai pantin antaneen 
luonnollisen henkilön vahingoksi, on mitätön. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon 
jälkeen annettaviin sitoumuksiin. 

Lain 14 §:n 3 momentin ja 15 §:n 3 momentin 

2. 

säännöksiä luotonantajan tiedonantovelvolli
suudesta luottoaikana sovelletaan myös ennen 
lain voimaantuloa annettuihin sitoumuksiin. 

Lain 15 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä 
yleisvakuudesta sovelletaan myös ennen lain 
voimaantuloa annettuhin sitoumuksiin siitä lu
kien, kun sitoumuksen kattamia vastuita lisä
tään. Jos luonnollisen henkilön antamaan si
toumukseen ei tällöin oteta määräystä vastuun 
ylärajasta ja sitoumuksen voimassaoloajasta, 
sitoumus on lisätyn uuden vastuun osalta 
mitätön. 

Laki 
kuluttajansuojalain 7 ja 11 lumn muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/78) 7 luvun 16 §, 

sellaisena kuin se on osittain muutettuna 8 päivänä tammikuuta 1993 annetulla lailla (85/93), sekä 
lisätään 7 luvun 13 §:ään, sellaisena kuin se on 23 päivänä toukokuuta 1986 annetussa laissa 

(385/86), uusi 2 momentti ja 11 lukuun uusi 1 e § seuraavasti: 

7 luku 

Kulutusluotot 

13 § 

Jos myyjä ottaa tavaran takaisin tai jos 
kauppa muutoin puretaan myyjän ja kuluttajan 
välisin sopimuksin, kuluttaja voi vedota ta
kaisinotosta toimitettuun tilitykseen tai kaupan 
purkuun myös kaupan rahoittanutta luotonan
tajaa kohtaan. Kuluttajalla ei kuitenkaan ole 
tällaista oikeutta, jos: 

1) luotanantaja on ajoissa selkeällä tavalla 
ilmoittanut kuluttajalle, ettei myyjällä ole ta
kaisinotto-oikeutta tai muuta oikeutta määrätä 
sopimuksesta ja, jos kaupan kohteena on lain 
mukaan rekisteröitävä tavara, rekisteriin on 
merkitty omistajaksi luotonantaja; tai 

2) luotanantaja voi muutoin osoittaa kulut
tajan tienneen myyjän oikeuksien rajoittamises
ta. 

16 § 
Jos luotonantajalla on sopimuksen mukaan 

oikeus kuluttajan maksuviivästyksen tai muun 
sopimusrikkomuksen johdosta vaatia mak
suerää, joka muuten ei ole erääntynyt, ottaa 

myyty tavara takaisin tai saattaa voimaan muu 
erityinen seuraamus, luotanantaja saa vedota 
sanottuun oikeuteen vain, jos: 

1) maksu on viivästynyt vähintään kuukau
den ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt 
määrä kertaluotossa on vähintään 10 prosent
tia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi 
maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton 
alkuperäisestä määrästä tai hyödykesidonnai
sessa luotossa luottohinnasta taikka käsittää 
luotonantajan koko jäännössaatavan; tai 

3) kuluttajan muu sopimusrikkomus on olen
nainen. 

Luotonantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta 
saattaa voimaan 1 momentissa tarkoitettua 
seuraamusta, jos kysymys on maksun viivästy
misestä ja viivästyminen johtuu kuluttajan sai
raudesta, työttömyydestä tai muusta siihen 
verrattavasta hänestä riippumattomasta seikas
ta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja 
muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luo
tonantajalle ilmeisen kohtuutonta. 

Jos luotanantaja 1 momentissa tarkoitetun 
sopimusehdon nojalla vaatii maksueriä, jotka 
eivät muutoin olisi erääntyneet, on Iuotonau
tajan saatavaa laskettaessa tehtävä 12 §:n 2 
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momentin mukaiset vähennykset. Erääntymi
nen saa tulla voimaan aikaisintaan neljän 
viikon tai, jos kuluttajalle on aiemmin huo
mautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrik
komuksesta, aikaisintaan kahden viikon kulut
tua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on 
jätetty tai lähetetty kuluttajalle. Jos kuluttaja 
tämän ajan kuluessa maksaa viivästyneen mää
rän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, 
erääntyminen raukeaa. 

11 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

1 e § 
Elinkeinonharjoittajan saatava, joka perus

tuu kulutushyödykkeen luovuttamiseen tai luo
ton myöntämiseen kuluttajalle, vanhentuu kol
men vuoden kuluttua siitä, kun elinkeinonhar
joittaja on täyttänyt suoritusvelvollisuutensa 
tai, jos kuluttajalle on myönnetty maksuaikaa 

tai luottoa, maksun tai luoton erääntymisestä. 
Saatava vanhentuu kuitenkin viimeistään mää
räajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haas
teesta velkojille annetun asetuksen 1 §:ssä sää
detyn ajan kuluttua. 

Vanhentuminen keskeytyy, kun elinkeinon
harjoittaja vaatii kuluttajalta maksua tai muis
tuttaa häntä siitä tai kun kuluttaja maksaa 
saatavaa, sen korkoa tai kuluja. Vanhentumi
sen keskeytymisestä alkaa kulua uusi kolmen 
vuoden vanhentumisaika. Jos syntyy erimieli
syyttä siitä, onko vanhentuminen keskeytynyt, 
elinkeinonharjoittajan on näytettävä toteen 
väitteensä. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta 
saatavaan, jonka vanhentumisesta erikseen toi
sin säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon 
jälkeen tehtäviin sopimuksiin. 
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3. 
Laki 

kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuluttajavalituslautakunnasta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (42178) l §:n 

1 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä tammikuuta 1994 annetussa laissa (20/94), seuraavasti: 

1 § 
Kuluttajavalituslautakunnan tehtävänä on: 
1) antaa ratkaisusuosituksia elinkeinonhar

joittajien ja kuluttajien välisiin erimielisyyksiin 
yksittäisissä kulutushyödykesopimuksia koske
vissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan 
liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat 
lautakunnan käsiteltäviksi; ja 

2) antaa ratkaisusuosituksia luonnollisten 
henkilöiden elinkeinonharjoittajille antamia ta-

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1994 

kaus- ja panttaussitoumuksia koskeviin yksit
täisiin riita-asioihin, joita sitoumuksen antajat 
saattavat lautakunnan käsiteltäviksi, paitsi mil
loin sitoumus liittyy sen antajan harjoittamaan 
elinkeinotoimintaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Oikeusministeri Hannele Pokka 
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Liite 

2. 
Laki 

kuluttajansuojalain 7 ja 11 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38178) 7 luvun 16 §, 

sellaisena kuin se on osittain muutettuna 8 päivänä tammikuuta 1993 annetulla lailla (85/93), sekä 
lisätään 7 luvun 13 §:ään, sellaisena kuin se on 23 päivänä toukokuuta 1986 annetussa laissa 

(385/86), uusi 2 momentti ja 11 lukuun uusi 1 e § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

7 luku 

Kulutusluotot 

13 § 

16 § 
Jos luotonantajalla on sopimuksen mukaan 

oikeus kuluttajan laiminlyödessä maksuvelvol
lisuutensa vaatia maksuerää, joka muuten ei 
ole erääntynyt, ottaa myyty tavara takaisin tai 
saattaa voimaan muu erityinen seuraamus, 
luotonantaja saa vedota sanottuun oikeuteen 
vain: 

1) jos maksu on viivästynyt vähintään kuu
kauden ja on edelleen suorittamatta; ja 

2) jos viivästynyt määrä kertaluotossa on 
vähintään 10 prosenttia tai, jos siihen sisältyy 

Jos myyjä ottaa tavaran takaisin tai jos 
kauppa muutoin puretaan myyjän ja kuluttajan 
välisin sopimuksin, kuluttaja voi vedota ta
kaisinotosta toimitettuun tilitykseen tai kaupan 
purkuun myös kaupan rahoittanutta luotonanta
jaa kohtaan. Kuluttajalla ei kuitenkaan ole 
tällaista oikeutta, jos: 

1) luotanantaja on ajoissa selkeällä tavalla 
ilmoittanut kuluttajalle, ettei myyjällä ole ta
kaisinotto-oikeutta tai muuta oikeutta määrätä 
sopimuksesta ja, jos kaupan kohteena on lain 
mukaan rekisteröitävä tavara, rekisteriin on 
merkitty omistajoksi luotonantaja; tai 

2) luoronantaja voi muutoin osoittaa kulutta
jan tienneen myyjän oikeuksien rajoittamisesta. 

16 § 
Jos luotonantajalla on sopimuksen mukaan 

oikeus kuluttajan maksuviivästyksen tai muun 
sopimusrikkomuksen johdosta vaatia mak
suerää, joka muuten ei ole erääntynyt, ottaa 
myyty tavara takaisin tai saattaa voimaan muu 
erityinen seuraamus, luotonantaja saa vedota 
sanottuun oikeuteen vain, jos: 

1) maksu on viivästynyt vähintään kuukau
den ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt 
määrä kertaluotossa on vähintään 10 prosent
tia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi 
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Voimassa oleva laki 

useampi kuin yksi maksuerä, vähintään vns1 
prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä tai 
hyödykesidonnaisessa luotossa luottohinnasta 
taikka käsittää Iuotonantajan koko jäännös
saatavan. 

Luotonantajaiia ei kuitenkaan ole oikeutta 
saattaa vOimaan 1 momentissa tarkoitettua 
seuraamusta, jos maksun viivästyminen johtuu 
kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai 
muusta siihen verrattavasta hänestä riippumat
tomasta seikasta, paitsi miiioin tämä viivästyk
sen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen 
olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. 

Jos luotanantaja 1 momentissa tarkoitetun 
sopimusehdon nojalla vaatii maksueriä, jotka 
eivät muutoin olisi erääntyneet, on luotonan
tajan saatavaa laskettaessa tehtävä 12 §:n 2 
momentin mukaiset vähennykset. 

Ehdotus 

maksuerä, vähintään vns1 prosenttia luoton 
alkuperäisestä määrästä tai hyödykesidonnai
sessa luotossa luottohinnasta taikka käsittää 
luotonantajan koko jäännössaatavan; tai 

2) kuluttajan muu sopimusrikkomus on olen
nainen. 

LuotonantajalJa ei kuitenkaan ole oikeutta 
saattaa voimaan 1 momentissa tarkoitettua 
seuraamusta, jos kysymys on maksun viivästy
misestä ja viivästyminen johtuu kuluttajan sai
raudesta, työttömyydestä tai muusta siihen 
verrattavasta hänestä riippumattomasta seikas
ta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja 
muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luo
tonantajalle ilmeisen kohtuutonta. 

Jos luotanantaja 1 momentissa tarkoitetun 
sopimusehdon nojalla vaatii maksueriä, jotka 
eivät muutoin olisi erääntyneet, on luotonan
tajan saatavaa laskettaessa tehtävä 12 §:n 2 
momentin mukaiset vähennykset. Erääntymi
nen saa tulla voimaan aikaisintaan neljän viikon 
tai, jos kuluttajalle on aiemmin huomautettu 
viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, 
aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun 
erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai 
lähetetty kuluttajalle. Jos kuluttaja tämän ajan 
kuluessa maksaa viivästvneen määrän tai oikai
see muun sopimusrikk~muksen, eräänt yminen 
raukeaa. 

11 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

1 e § 
Elinkeinonharjoittajan saatava, joka perustuu 

kulutushyödykkeen luovuttamiseen tai luotan 
myöntämiseen kuluttajalle, vanhentuu kolmen 
vuoden kuluttua siitä, kun elinkeinonhmjoittaja 
on täyttänyt suoritusvelvollisuutensa tai, jos ku
luttajalle on myönnetty maksuaikaa tai luottoa, 
maksun tai luotan erääntymisestä. Saatava van
hentuu kuitenkin viimeistään määräajasta velko
misasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille 
annetun asetuksen 1 §:ssä säädetyn ajan kulut
tua. 

Vanhentuminen keskeytyy, kun elinkeinonhar
joittaja vaatii kuluttajalta maksua tai muistuttaa 
häntä siitä tai kun kuluttaja maksaa saatavaa, 
sen korkoa tai kuluja. Vanhentumisen keskeyty
misestä alkaa kulua uusi kolmen vuoden vanhen
tumisaika. Jos syntyy erimielisyyttä siitä, onko 
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Voimassa oleva laki 

1994 vp - HE 13 

Ehdotus 

vanhentuminen keskeytynyt, e/inkeinonharjoitta
jan on näytettävä toteen väitteensä. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta 
saatavaan, jonka vanhentumisesta erikseen toisin 
säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon jäl
keen tehtäviin sopimuksiin. 



1994 vp - HE 13 25 

3. 
Laki 

kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuluttajavalituslautakunnasta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (42178) 1 §:n 

1 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä tammikuuta 1994 annetussa laissa (20/94), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Kuluttajavalituslautakunnan tehtävänä on 

antaa ratkaisusuosituksia elinkeinonharjoittaji
en ja kuluttajien välisiin erimielisyyksiin yksit
täisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa 
tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liit
tyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lau
takunnan käsiteltäviksi. 

4 340179T 

Ehdotus 

1 § 
Kuluttajavalituslautakunnan tehtävänä on: 
1) antaa ratkaisusuosituksia elinkeinonhar

joittajien ja kuluttajien välisiin erimielisyyksiin 
yksittäisissä kulutushyödykesopimuksia koske
vissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan 
liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat 
lautakunnan käsiteltäviksi; ja 

2) antaa ratkaisusuosituksia luonnollisten hen
kilöiden elinkeinonharjoittajille antamia takaus
ja panttaussitoumuksia koskeviin yksittäisiin rii
ta-asioihin, joita sitoumuksen antajat saattavat 
lautakunnan käsiteltäviksi, paitsi milloin sitou
mus liittyy sen antajan harjoittamaan elinkeino
toimintaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 




