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Sukunimi

Etunimi

Henkilötunnus

Koepaikkakunta

Luovun

HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA
VALINTAKOE 25.05.2015 (suomenkieliset pyrkijät)
Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän
vahingoksi.
Nämä tehtävät ovat yhteiset Helsinkiin ja Vaasaan tutkintoa suorittamaan pyrkiville. Tehtäviä on
viisi, jotka arvostellaan pistein 0–10. Enimmäispistemäärä on tällöin 50.
Jokainen vastaus kirjoitetaan eri vastauspaperille. Vastaukset jätetään valvojille. Jokaiseen
vastauspaperiin on kirjoitettava selvästi vastaajan nimi, henkilötunnus ja koepaikkakunta niille
varatuille paikoille. Mikäli johonkin tehtävään jätetään vastaamatta, tulee valvojalle jättää tyhjä
vastauspaperi, josta käyvät ilmi edellä mainitut tiedot.
Tehtäville 1–4 on kullekin varattu erillinen vastauspaperi, jolle vastataan annetun vastaustilan
mukaisesti. Kullekin vastaustilan riville saa kirjoittaa vain yhden tekstirivin. Ylimenevää osaa ei lueta.
Käsialan tulee olla kohtuudella luettavissa.
Tehtävään 5 vastataan sitä varten varatulle erilliselle vastauslomakkeelle tehtävänannossa
annettujen ohjeiden mukaisesti.
Tehtävään 4 kuuluva liite löytyy tehtävän jälkeen sivuilta 5–10.
Tehtävään 5 kuuluvat liitteet löytyvät tehtävän jälkeen sivuilta 14-42.
Vastauksia arvosteltaessa otetaan huomioon vain vuoden 2015 valintakoekirjoissa esitetyt tiedot.
Oikeustapaus- ja esseekysymysten arvostelussa noudatetaan kokonaisarvostelua, jossa merkitystä
voidaan antaa vastauksen sisältämien tietojen ja vastauksen virheettömyyden lisäksi vastauksen
johdonmukaisuudelle, selkeydelle ja olennaisiin asioihin keskittymiselle. Puutteet mainituissa
seikoissa voivat vähentää tehtävästä saatavaa pistemäärää.
Kokeesta kokonaan luopuvat jättävät tämän paperin sekä vastauspaperinsa (joita ei siis arvostella)
valvojille. Tällöinkin kaikkiin papereihin on kirjoitettava nimi, henkilötunnus ja koepaikkakunta sekä
tähän paperiin on merkittävä myös rasti kohtaan "luovun".
Koesalista saa poistua aikaisintaan klo 13.00. Kokeen tulokset julkaistaan 03.07.2015.
LUE OHJEET JA TEHTÄVÄT ERITTÄIN HUOLELLISESTI.
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TEHTÄVÄ 1
Antti asui vuokralla joitakin vuosia sitten Pertiltä vuokraamassaan huoneistossa. Vuokrasuhde
päättyi 31.12.2009. Antilta jäi epähuomiossa maksamatta Pertille 900 euron suuruinen kuukauden
vuokra, joka oli erääntynyt maksettavaksi 1.12.2009. Perttikään ei aluksi ollut huomannut, ettei
Antti ollut muistanut maksaa viimeistä vuokraansa.
Antti toimii nykyisin yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja hän on myös rekisteröinyt
kaupparekisteriin toiminimen. (Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimi ei ole yrittäjästä erillinen
oikeushenkilö). Pertti toi Antille korjattavaksi vanhan autonsa, josta koitui varaosineen
korjauskustannuksia 900 euroa. Antti lähetti toiminimensä puitteissa Pertille 900 euron suuruisen
laskun, joka erääntyi maksettavaksi 1.11.2011. Koska Pertti ei maksanut laskua eräpäivään
mennessä, Antti lähetti Pertille vuosien ajan lukuisia maksuhuomautuksia, mutta Pertti ei reagoinut
niihin mitenkään. Lopulta vuoden 2013 lopussa Antti ilmoitti Pertille ryhtyvänsä toimiin
velkomustuomioin hakemiseksi, mikäli Pertti ei maksa velkaansa lakisääteisten viivästyskorkojen
kera.
Yllättäen Pertti ilmoitti 1.1.2014 kuittausilmoituksella kuittaavansa tämän maksuvaatimuksen Antilta
olevalla 900 euron suuruisella vuokrasaatavalla, joka oli aiheutunut 31.12.2009 päättyneestä
vuokrasuhteesta.
Pertti ei kuitenkaan ollut aikaisemmin yrittänyt millään tavoin periä
vuokrasaatavaansa tai muutenkaan muistuttanut Anttia vuokrasaatavasta.
Antti väittää, että ei muista jääneensä mitään velkaa Pertille vuokrasuhteen päätyttyä. Pertti oli
jopa palauttanut Antille kolmen kuukauden vuokraa vastaavan vakuudenkin. Tämä on Antin
mielestä selkeä osoitus siitä, ettei Antilla ole Perttiä kohtaan mitään maksuvelvoitteita. Antin
mielestä kuittausvaatimus ei muutenkaan olisi oikeutettu, koska väitetty vastasaatava olisi joka
tapauksessa vanhentunut jo ajat sitten. Lisäksi Antin mukaan vastasaatava kohdistui häneen
henkilökohtaisesti, kun taas hänen saatavansa liittyi autokorjaamoliiketoimintaan, jota Antti
harjoittaa
erityisellä
toiminimellä.
Antti
lisäksi
huomauttaa,
että
hänellä
on
autokorjaamoliiketoiminnan johdosta erillinen kirjanpitokin. Saatavat eivät myöskään Antin
näkemyksen mukaan perustu samaan oikeussuhteeseen. Antti väittää, että Pertin väitetty
vuokrasaatava ei muutenkaan ole oikeudellisesti pätevä, mutta hän ei esitä väitteelleen sen
täsmällisempiä oikeudellisia perusteita.
Arvioi oikeudellisesti kaikkia Pertin esittämiä vaatimuksia ja Antin esittämiä väitteitä. Perustele
jokainen vastauksesi oikeudellisesti Olli Norroksen Johdatus velvoiteoikeuteen -teoksessa ja
tehtävänannossa esitettyjen tietojen perusteella. Vastaustilaa kohtia A-D varten on yhteensä yksi
sivu.
A) Onko Pertin vuokrasaatava vanhentunut?
B) Onko Antin saatavien vastakkaisuutta koskeva väite oikeudellisesti tehokas?
C) Onko Pertillä kuittausoikeutta vuokrasaatavan osalta?
D) Mitä käytännössä tarkoitetaan sillä, että kuitattavan saatavan on oltava oikeudellisesti pätevä?
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TEHTÄVÄ 2
Tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa tapauksessa syyttäjä vaatii rangaistusta sellaisen
rikoslain säännöksen perusteella, jota on hiljattain muutettu EU-direktiivin kansallisen
täytäntöönpanon seurauksena. Kyseisen rikoslain säännöksen rangaistavuuden ala vaikuttaisi nyt
kuitenkin olevan suppeampi kuin mitä direktiivi olisi edellyttänyt. Direktiivin mukaan teko näyttäisi
selvästi olevan rangaistava, mutta soveltuvan rikoslain pykälän mukaan se ei välttämättä
kuuluisikaan rangaistavuuden alaan. Syyttäjän mukaan syytetty tulisi tuomita rangaistukseen,
koska teko on hyvin samankaltainen kuin eräät muut rikoslaissa rikoksiksi määritellyt teot, eikä olisi
mielekästä ja säännöksen tarkoituksen mukaista tulkita sitä muulla tavoin, erityisesti kun
huomioidaan myös asiaan liittyvä direktiivi. Arvioi syyttäjän väitettä pääsykoekirjassa esitetyn
perusteella.

TEHTÄVÄ 3
Tavallinen keski-ikäinen mies nimeltään Taneli oli eräänä iltana sauvakävelyllä pururadalla lähellä
kotiaan. Yhtäkkiä tiheän pusikon takaa hyökkäsi esiin Tanelille ennalta täysin tuntematon, hyvin
sekavanoloinen parikymppinen mies pitkäteräistä metsästysveistä heiluttaen. Miehen nimi oli Keijo.
Keijo oli jo pitkään kärsinyt harhoista. Hyökkäyspäivän aikana hänen harha-aistimuksensa olivat
pahentuneet ja hyökkäyshetkellä Keijo kuuli päässään ääniä, jotka kehottivat häntä hyökkäämään
Keijolle tuntemattoman Tanelin kimppuun ja tappamaan tämän.
Keijo hyökkäsi veitsi tanassa Tanelia kohti huutaen tälle tappouhkauksia ja mutisten vastauksia
kuulemilleen äänille. Taneli puolustautui parhaansa mukaan Keijon hyökkäystä vastaan.
Taistellessaan hengestään nyrkein ja kävelysauvoin Taneli onnistui sattumalta osumaan Keijoa
sauvoilla päähän siten, että tämä kaatui maahan. Samassa rytäkässä Keijo menetti otteen
veitsestään. Adrenaliiniryöpyn vallassa Taneli potki jo maahan kaatunutta Keijoa muutaman kerran
keskivartalon alueelle. Lopetettuaan Taneli potkaisi vielä maahan pudonneen teräaseen
kauemmaksi Keijosta.
Vaikka Keijo ei enää liikkunut, Taneli tunsi tämän edelleen hengittävän. Tanelista tuntui siltä, että
Keijo voisi hetkellä millä hyvänsä hyökätä uudelleen hänen kimppuunsa. Pelostaan huolimatta
Taneli soitti ripeästi hätäkeskukseen saadakseen apua. Vaikka tilanne oli ollut kauhea, Taneli ei
toivonut pahaa hyökkääjälle. Pikemminkin häntä oli alkanut huolestuttaa tämän vointi. Mies makasi
edelleen liikkumattomana paikallaan eikä Taneli ollut enää varma hengittikö tämä. Odottaessaan
ambulanssin ja poliisin saapumista Tanelille jäi aikaa pohtia, olisiko hänen pitänyt toimia
tilanteessa jollakin toisella tavalla.
Pohdi pääsykoekirjassa esitetyn perusteella, voitaisiinko Tanelin toiminta katsoa hätävarjeluteoksi
tapauksen erityispiirteet huomioon ottaen.
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TEHTÄVÄ 4
Tauno on lainannut Antille 20.000 euroa 1.3.2015. Lainanannon yhteydessä Antti ja Tauno ovat
sopineet vain, että Antti maksaa velkansa Taunolle takaisin lauantaina 18.4.2015. Lisäksi on
sovittu, että Juha antaa ”täydellisen takauksen” Antin velasta Taunolle. Tauno on 12.4.2015
siirtänyt saamisoikeutensa Antin velasta Jalille kertomatta asiasta Antille tai takaajana olevalle
Juhalle. Saamisoikeuden siirron syynä on ollut se, että Tauno on ollut velkaa Jalille
vastaavanlaisen summan eikä ole velkaansa vielä maksanut. Lisäksi Antti on ollut Jalille velkaa
5.000 euroa. Kyseisen velan eräpäivä on ollut torstaina 21.5.2015, mutta Antti ei ole vielä
maksanut 5.000 euron velkaansa Jalille.
Perjantaina 22.5.2015 Jali on ilmestynyt Juhan ovelle ja vaatinut tätä maksamaan Antille lainatun
20.000 euron summan korkoineen, sillä Antti ei ole eräpäivästä huolimatta maksanut kyseistä
summaa. Jalin mukaan korkoa tulee maksaa sekä laina-ajalta että sovitun eräpäivän, lauantain
18.4.2015 jälkeiseltä ajalta. ”Itse asiassa voisit maksaa myös Antin 5.000 euron velan minulle
samalla, kun kuitenkin olet Antin velkojen takaajana”, Jali on lisäksi sanonut Juhalle.
Juha hätääntyy Jalin vaatimuksista ja kääntyy tänään, maanantaina 25.5.2015, sinun puoleesi
pyytäen apua. Juha on hämmentynyt ja peloissaan, sillä hän ei uskonut joutuvansa
maksumieheksi Antin veloista.
Juha kertoo, että tarkoituksena oli sopia toissijaisesta takauksesta koskien Antin 20.000 euron
velkaa. Jali on kuitenkin väittänyt Juhalle, että kyseessä on ollut omavelkainen takaus, sillä
lainanannon yhteydessä on sovittu ”täydellisestä takauksesta”. Lisäksi, koska kyseessä on Jalin
mukaan ollut omavelkainen takaus, Antin 5.000 euron velka kuuluu takauksen alle ja Jali voi vaatia
Juhaa maksamaan myös sen. Takauksen luonteesta johtuen Jali on voinut kääntyä suoraan Juhan
puoleen yrittämättä edes kysyä Antilta velkojen takaisinmaksusta.
Juha on myös ymmällään Jalin korkovaatimuksesta, sillä hänen mukaansa koroista ei ole sovittu
mitään Antin, Taunon tai Juhan kesken. Juha ei myöskään ymmärrä, voiko Jali ylipäänsä vaatia
Juhaa tai Anttia maksamaan Antin 20.000 euron velkaa Jalille, sillä Anttihan on alun perin
lainannut rahat Taunolta, jolle rahat pitäisi Juhan mielestä myös maksaa takaisin.
Jotta sinun olisi helpompi auttaa Juhaa, on Juha tuonut sinulle avuksesi oheiset takauslain pykälät
(liite sivuilla 5-10). Anna perusteltu oikeudellinen arviosi tilanteesta Juhalle Olli Norroksen Johdatus
velvoiteoikeuteen –kirjan ja oheisten takauslain pykälien nojalla.
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TEHTÄVÄ 4/ LIITE

Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 19.3.1999/361
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku Yleiset säännökset
1 § Soveltamisala ja pakottavuus
Tämä laki koskee takausta ja panttausta toisen henkilön velasta. Jos muussa laissa on tästä laista
poikkeava säännös, noudatetaan sitä.
Lain säännöksiä sovelletaan siltä osin kuin muuta ei johdu takaus- tai panttaussitoumuksesta,
osapuolten omaksumasta käytännöstä taikka kauppatavasta tai muusta osapuolia sitovasta
tavasta.
Lain säännöksistä ei kuitenkaan, ellei jäljempänä toisin säädetä, saa sopimuksin poiketa takaajan
tai pantinantajan vahingoksi silloin, kun tässä laissa tarkoitettu yksityistakaaja tai yksityinen
pantinantaja antaa sitoumuksen luotonantajalle.
2 § Määritelmiä
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) takauksella sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja (takaaja) ottaa vastatakseen velkojalle toisen
henkilön (velallisen) velvoitteesta (päävelasta);
2) toissijaisella takauksella takausta, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta vain, jollei suoritusta
saada velalliselta;
3) omavelkaisella takauksella takausta, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta niin kuin
henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen;
4) täytetakauksella takausta, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta vain siltä osin kuin
suoritusta ei saada päävelan vakuudeksi annetusta omaisuudesta;
5) yleistakauksella takausta, joka koskee muutakin kuin vain yksilöityä päävelkaa;
6) yksityistakaajalla takauksen antanutta luonnollista henkilöä, ei kuitenkaan henkilöä, joka
takauksen antaessaan on velallisena olevan yhteisön tai säätiön taikka sen emoyhteisön
toimitusjohtaja, hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsen,
vastuunalainen yhtiömies tai yhteisön perustaja taikka jolla on suoraan tai välillisesti vähintään
kolmasosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava
omistus- tai määräämisvalta muussa yhteisössä;
7) luotonantajalla elinkeinonharjoittajaa, joka elinkeinotoiminnassaan myöntää luottoja tai
vakuuksia takausta tai muuta vakuutta vastaan;
8) vierasvelkapanttauksella sitoumusta, jonka perusteella sitoumuksen antaja (pantinantaja) antaa
omaisuuttaan (pantin) velkojalle toisen henkilön velvoitteen suorittamisen vakuudeksi; ja
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9) yksityisellä pantinantajalla vierasvelkapanttaussitoumuksen antanutta luonnollista henkilöä, ei
kuitenkaan henkilöä, joka pantin antaessaan kuuluu 6 kohdassa mainitulla tavalla velallisena
olevan yhteisön tai säätiön toimielimeen tai on sen omistaja taikka perustaja.
2 luku Takauksen sisältö
3 § Takaajan vastuun sisältö
Jollei takausta ole annettu omavelkaisena takauksena tai takauksen sisällöstä ole muuta sovittu,
takaus katsotaan annetuksi toissijaisena takauksena.
Yksityistakaajan luotonantajalle antama takaus on täytetakaus, jos päävelka on myönnetty
pääasiallisesti asunnon tai vapaa-ajan asunnon hankkimista tai kunnostamista varten ja kyseinen
omaisuus on päävelan vakuutena.
Jos samasta päävelasta on annettu useita takauksia eikä muuta ole sovittu, kukin takaaja vastaa
velkojalle koko päävelasta.
4 § Takaajan vastuu päävelan liitännäiskustannuksista
Takaus katsotaan annetuksi velan pääomasta, jollei ole sovittu, että takaus koskee myös korkoa
tai muita liitännäiskustannuksia.
Velkojan on ilmoitettava takaajalle velallisen maksuviivästyksestä kuukauden kuluessa
viivästyksen alkamisesta. Jos velkoja ilmoittaa viivästyksestä tätä myöhemmin, takaaja vastaa
velan korosta, viivästyskorosta tai muusta aikaan sidotusta hyvityksestä vasta ilmoituksen antamistai lähettämispäivästä lukien. Jos velkoja voi osoittaa, että takaaja on muutoin tiennyt
maksuviivästyksestä, takaaja vastaa mainitusta hyvityksestä siitä ajankohdasta lukien, jona hän on
saanut viivästyksestä tiedon.
5 § Yleistakauksen rajoitukset
Yleistakauksessa on määrättävä takaajan vastuun rahamääräinen yläraja sekä takauksen
voimassaoloaika tai aika, jonka kuluessa syntyvistä tai erääntyvistä pääveloista takaaja vastaa.
Jollei yleistakausta ole rajattu 1 momentin mukaisesti, takaaja vastaa vain sellaisista pääveloista,
joiden myöntämisen yhteydessä takaus on annettu tai jotka olivat syntyneet ennen takauksen
antamista ja olivat tuolloin takaajan tiedossa.
Tämän pykälän säännöksistä ei voida poiketa takaajan vahingoksi silloin, kun takaajana on
luonnollinen henkilö.
6 § Takaajan vastuun rajoittaminen
Takaaja voi yleistakauksen voimassaoloaikana määrätä ajankohdan, jonka jälkeen syntyvistä
pääveloista hän ei vastaa. Rajoitus tulee voimaan, kun takaajan ilmoitus on saapunut velkojalle,
jollei ilmoituksessa ole mainittu myöhempää ajankohtaa.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös sellaisesta tililuotosta annettuun takaukseen,
jossa velkojan saatava vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon luottoa tosiasiallisesti käytetään.
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7 § Takauksen sovittelu
Yksityistakaajan vastuuta luotonantajalle voidaan sovitella, jos takaajan maksettavaksi tulevan
päävelan määrä on kohtuuttoman suuri takaajan taloudelliseen asemaan nähden ja luotonantaja
takausta annettaessa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että takaajan vastuu on ilmeisessä
epäsuhteessa hänen mahdollisuuksiinsa suoriutua maksuvelvoitteesta. Sovittelussa otetaan
huomioon takaajan ikä, hänen maksukykynsä sekä muut olosuhteet takausta annettaessa ja sen
jälkeen.
Yksityistakaajan antaman sitoumuksen sovittelusta on lisäksi voimassa, mitä kuluttajansuojalain
(38/1978) 4 luvussa säädetään. Kohtuuttoman ehdon sovittelusta on muuten voimassa, mitä
varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (228/1929) 36 §:ssä säädetään.
(24.5.2002/392)
Yksityistakaajan velvollisuutta suorittaa luotonantajalle päävelkaan kuuluvaa viivästyskorkoa tai
maksun viivästymiseen perustuvaa muuta aikaan sidottua hyvitystä voidaan sovitella niin kuin
korkolain (633/1982) 11 §:ssä säädetään. (3.5.2002/342)
8 § Päävelan ehtojen muuttaminen
Päävelan ehtojen muuttaminen takaajan vahingoksi ei sido takaajaa, ellei hän ole antanut
kyseiseen muutokseen suostumustaan taikka ellei takausta ole annettu yleistakauksena.
Ilman takaajan suostumusta voidaan kuitenkin sopia sellaisesta maksuajan pidentämisestä tai
muusta päävelan ehdon muutoksesta, jonka vaikutus takaajan vastuuseen on vähäinen tai jonka
peruste on yksilöity päävelkaa koskevassa sitoumuksessa.
9 § Velkojan vaihdos
Takaaja vastaa päävelasta velkojalle, jolle saamisoikeus on siirtynyt. Yleistakauksen antanut
takaaja ei ilman eri sitoumusta vastaa niistä saatavista, jotka syntyvät päävelan siirtymisen jälkeen
tai jotka siirronsaaneella velkojalla oli ennen päävelan siirtymistä.
Yleistakauksen antanut takaaja ei vastaa sellaisista velallisen veloista, joita koskeva saamisoikeus
on siirretty takauksen saaneelle velkojalle.
10 § Yhteisömuodon ja -rakenteen muutokset
Yleistakauksen antanut takaaja vastaa velkojayhteisön yhteisömuodon muutoksen jälkeen
syntyvistä veloista. Velkojayhteisön jakautumisen tai sulautumisen jälkeen syntyvistä veloista
takaaja vastaa vain, jos takaajalle on ilmoitettu jakautumisesta tai sulautumisesta ja 6 §:n
mukaisesta mahdollisuudesta vastuun rajoittamiseen eikä takaaja ole ilmoituksessa varatun,
vähintään kuukauden pituisen määräajan kuluessa ilmoittanut velkojalle vastuun rajoittamisesta.
Jos luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 1 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuun
luottolaitokseen sulautuu toinen luottolaitos tai muu yhteisö, luottolaitokselle yleistakauksen
antanut takaaja vastaa myös sulautumisen jälkeen syntyvistä veloista, vaikkei 1 momentissa
tarkoitettua ilmoitusta ole tehty. (8.8.2014/630)
Yleistakauksen antanut takaaja ei vastaa velallisyhteisön yhteisömuodon muutoksen, sulautumisen
eikä jakautumisen jälkeen syntyvistä veloista. Mitä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan
sovelleta, kun avoin yhtiö muuttuu kommandiittiyhtiöksi, kommandiittiyhtiö avoimeksi yhtiöksi,
yksityinen osakeyhtiö julkiseksi osakeyhtiöksi tai julkinen osakeyhtiö yksityiseksi osakeyhtiöksi.
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11 § Takaajan aseman muuttuminen
Jos takauksen antanut luonnollinen henkilö ei enää kuulu 2 §:n 6 kohdassa mainitulla tavalla
velallisena olevan yhteisön tai säätiön toimielimiin tai ole sen omistaja ja tästä seikasta on
ilmoitettu velkojalle, häntä pidetään ilmoituksen tekemisen jälkeen yksityistakaajana 4 §:n 2
momenttia sekä 6, 13 ja 14 §:ää sovellettaessa.
[---]
5 luku Päävelan periminen takaajalta
21 § Toissijaisen takauksen erääntyminen
Velkoja saa toissijaisen takauksen perusteella vaatia takaajalta suoritusta, kun päävelka on
erääntynyt ja
1) velalliselta ei ole päävelan perimiseksi voitu ulosmitata varoja, jotka ilmeisesti riittäisivät koko
päävelan suoritukseksi;
2) velallinen on asetettu konkurssiin;
3) velallisen osalta on alkanut yksityishenkilön velkajärjestelystä tai yrityksen saneerauksesta
annetun lain mukainen menettely taikka menettelyssä on määrätty päävelkaa koskeva väliaikainen
kielto; tai
4) velallista vastaan on viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä
maksukyvyttömyysmenettely, joka estää päävelan perimisen ulosottotoimin.

aloitettu

muu

22 § Omavelkaisen takauksen erääntyminen
Velkoja saa omavelkaisen takauksen perusteella vaatia takaajalta suoritusta, kun päävelka on
erääntynyt.
23 § Täytetakauksen erääntyminen
Velkoja saa täytetakauksen perusteella vaatia takaajalta suoritusta, kun vakuus on myyty tai kun
ulosotossa on todettu, että vakuuden myynnille on este. Takaajan suoritusvelvollisuus alkaa myös,
jos hän on päävelan erääntymisen jälkeen ilmoittanut velkojalle, ettei hän vaadi vakuuden myyntiä.
Jos velallinen säilyttää vakuutena olevan omaisuuden yksityishenkilön velkajärjestelyssä tai
yrityksen saneerauksessa, velkoja saa vaatia täytetakauksen antaneelta takaajalta suoritusta vain
siitä osasta päävelkaa, jolle ei maksuohjelman mukaan kerry suoritusta. Takaaja ei kuitenkaan
vastaa viivästyskorosta, joka maksuohjelman aikana kertyisi velallisen maksettavaksi määrätylle
velalle. Jos vakuus myöhemmin muutetaan rahaksi, velkoja saa vaatia takaajalta suoritusta
aikaisempien ehtojen mukaan edellä mainittua viivästyskorkoa lukuun ottamatta.
24 § Eräännyttämistoimet
Jos päävelan erääntyminen edellyttää velalliseen kohdistettua eräännyttämistointa, velkoja saa
vaatia suoritusta takaajalta vain, jos eräännyttämistoimi on kohdistettu sekä velalliseen että
takaajaan. Jos päävelka on täytettävä vasta määräajan kuluttua velan eräännyttämisestä, takaajan
suoritusvelvollisuus alkaa, kun määräaika on kulunut myös häneen kohdistetun
eräännyttämistoimen jälkeen.
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Jos velallinen on asetettu konkurssiin, velkoja saa vaatia suoritusta takaajalta ilman velalliseen
kohdistettua eräännyttämistointa. Sama koskee, jos velallisen osalta on alkanut yksityishenkilön
velkajärjestelystä tai yrityksen saneerauksesta annetun lain mukainen menettely tai menettelyssä
on määrätty päävelkaa koskeva väliaikainen kielto.
25 § Yksityistakaajan oikeus suorittaa päävelka alkuperäisen sopimuksen mukaisesti
Jos päävelka on eräännytetty velallisen maksuviivästyksen vuoksi, yksityistakaajalla on oikeus
suorittaa päävelka luotonantajalle niiden maksuehtojen mukaisesti, joita olisi ollut noudatettava
ilman velan ennenaikaista erääntymistä. Edellytyksenä on, että yksityistakaaja luotonantajan
asettamassa, vähintään kuukauden pituisessa ajassa, suorittaa viivästyneen maksun ja että
päävelan suorittamisesta asetetaan toinen takaus tai muu vakuus, jonka arvioidaan riittävän velan
pääoman suorittamiseksi. Luotonantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta hyväksyä muuta takausta
kuin ulosottolain 3 luvun 44 §:ssä tarkoitetun yhteisön antama takaus. Mitä edellä säädetään, on
voimassa myös, jos päävelka on eräännytetty ennakkoviivästyksen tai muun siihen verrattavan
syyn vuoksi.
Päävelka katsotaan erääntyneeksi velalliseen ja muihin takaajiin nähden, vaikka yksityistakaaja 1
momentin mukaisesti suorittaa päävelan alkuperäisen sopimuksen mukaisin maksuehdoin.
26 § Takaajan ennenaikainen suoritus
Takaaja saa suorittaa erääntyneen päävelan samoin edellytyksin kuin velallinen. Takaaja saa
myös suorittaa erääntymättömän päävelan, jos velallisella olisi ollut oikeus eräännyttää velka
ennenaikaisesti. Takaajalla on oikeus tehdä rahasuoritus, vaikka velallinen on sitoutunut
muunlaiseen suoritukseen.
Jos velkojalla on velallisen sopimusrikkomuksen perusteella oikeus eräännyttää päävelka, takaaja
saa suorittaa päävelan. Velkojalla ei tällöin ole oikeutta vaatia takaajalta enempää kuin mitä
velallinen olisi ollut velvollinen suorittamaan, jos velkoja olisi eräännyttänyt päävelan.
Mitä 2 momentissa säädetään, on voimassa myös, jos velallinen on asetettu konkurssiin tai jos
velallisen osalta on aloitettu yksityishenkilön velkajärjestelystä tai yrityksen saneerauksesta
annetun lain mukainen menettely.
27 § Takaajan kuittausoikeus
Takaaja saa tehdä suorituksensa kuittaamalla päävelan saatavalla, joka hänellä on velkojalta.
Jos velkoja vaatii takaajalta suoritusta, takaaja saa käyttää kuittaukseen sellaista velallisen
saatavaa velkojalta, jolla velkoja saisi kuitata päävelkaa. Velkojan on takaajan pyynnöstä
annettava tiedot kuittauksen toteuttamista varten.
[---]
9 luku Voimaantulo
43 § Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.
Tällä lailla kumotaan:
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1) kauppakaaren 10 luvun 8–16 §, sellaisina kuin niistä ovat 10 luvun 11 § laissa 623/1947, 13 §
laissa 237/1929 sekä 14–16 § laissa 540/1994, sekä
2) takausmiehen edesvastausvelvollisuuden tarkemmasta määräämisestä 24 päivänä helmikuuta
1873 annettu asetus (7/1873) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Jos muualla laissa tai asetuksessa viitataan säännökseen tai siinä muutoin tarkoitetaan säännöstä,
joka kumotaan tällä lailla, on säännöksen asemesta takaukseen tai vierasvelkapanttaukseen
sovellettava tämän lain vastaavaa säännöstä.
44 § Siirtymäsäännökset
1. Tätä lakia, lukuun ottamatta 3 §:n 2 momenttia sekä 7 ja 12 §:ää, sovelletaan myös
yksityistakaajan ennen lain voimaantuloa luotonantajalle antamaan takaukseen, jäljempänä
säädetyin rajoituksin.
2. Lain 5 §:ää sovelletaan vasta siitä lukien, kun yksityistakaajan ennen lain voimaantuloa
luotonantajalle antaman yleistakauksen kattamia vastuita lisätään. Jos takaussitoumukseen ei
tällöin ole otettu 5 §:ssä tarkoitettuja rajoituksia, sitoumus ei ole voimassa uusien päävelkojen
osalta.
3. Muuhunkin ennen lain voimaantuloa annettuun takaukseen sovelletaan lain 10, 11, 16–19, 21–
24 §:ää, 26 §:n 3 momenttia ja 32–36 §:ää sekä panttauksen osalta 42 §:ää, jollei 4 ja 5
momentista muuta johdu.
4. Lain 16–18 §:ää ei sovelleta, jos lainkohdissa tarkoitettu valvonnan laiminlyönti taikka velallisen,
takaajan tai muun vakuuden vapauttaminen on tapahtunut ennen lain voimaantuloa, eikä lain 19,
21–25, 32 ja 33 §:ää sovelleta, jos päävelka on erääntynyt maksettavaksi ennen lain voimaantuloa.
5. Lain 30 ja 31 §:ää ei sovelleta ennen lain voimaantuloa annettujen takausten tai vakuuksien
keskinäisiin vastuusuhteisiin.
6. Mitä tässä pykälässä säädetään takauksesta, koskee soveltuvin osin ennen tämän lain
voimaantuloa tehtyä vierasvelkapanttausta.

11
TEHTÄVÄ 5

Liitteenä on kaksi oikeusasiamiehen antamaa ratkaisua sivuilla 14-42. Ota liitteen ja
Perusoikeusjuridiikka -kirjan perusteella kantaa seuraaviin kysymyksiin ja väittämiin ja valitse
eniten oikea vastaus. Huomaa, että useampi kuin yksi vastaus saattaa olla oikeansuuntainen.
Merkitse vastauksesi selkeästi erillisen vastauslomakkeen kohtaan ”vastaus”. Jos et halua vastata
kysymykseen, merkitse rasti kohtaan ”ei vastausta”. Jätä kohta ”tarkastajan merkinnät” tyhjäksi.
Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste ja jokaisesta väärästä vastauksesta
vähennetään yksi piste. Mikäli vastaaja merkitsee rastin kohtaan ”ei vastausta”, kysymyksestä ei
anneta eikä vähennetä pistettä. Mikäli vastaaja ei merkitse rastia mihinkään kohtaan, vastausta
pidetään vääränä ja hän menettää yhden pisteen. Tehtävän enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja
vähimmäispistemäärä 0 pistettä.
1) Minkä perusoikeuden arvioinnista huumekoirien käyttämisestä koskevassa tapauksessa on
kysymys?
a. Vapausoikeudet ja oikeus ympäristöön
b. Vapausoikeudet ja oikeusturva
c. Vapausoikeudet ja yhdenvertaisuus
d. Vain vapausoikeudet
2) Oliko Oulun poliisilaitoksen tapa käyttää poliisikoiraa perusoikeuksien näkökulmasta
asiallista?
a. Kyllä, poliisilaitoksen toimintaa ei voida pitää arveluttavana, koska poliisin
toimenkuvaan kuuluu yleisen järjestyksen ylläpitäminen, eivätkä perusoikeudet siten
rajoita poliisin toimintaa tältä osin.
b. Ei, perusoikeuksien rajoittamisen tulee perustua lakiin, eikä oikeusasiamiehen
lausunnon perusteella asiasta ole säädetty lailla.
c. Ei, perusoikeuksia voidaan rajoittaa vain perustuslailla, eikä perustuslaki
oikeusasiamiehen lausunnon perusteella sisällä määräystä yleisen järjestyksen
ylläpitämisestä.
d. Kyllä, poliisilaitos toimi oikein, koska jokaisella on subjektiivinen oikeus
huumeettomaan ympäristöön.
3) Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa?
a. Huumekoiraa voidaan käyttää apuna ilman konkreettista rikosepäilyä.
b. Positiivinen erityiskohtelu mahdollistaa sen, että esimerkiksi turvallisuusalalla
työskentelevään kohdistuvaa perusteetonta henkilöntarkastusta ei kirjata.
c. Henkilöllä on oikeus kieltäytyä päästämästä huumekoira lähelleen silloin, kun häntä
ei vielä epäillä mistään rikoksesta.
d. Kaikkien perusoikeuksien rajoitusedellytysten on täytyttävä, jotta perusoikeutta
voidaan rajoittaa.
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4) Kuvitellaan, että Suomessa säädettäisiin laki, jonka perusteella huumekoiran avulla
voidaan oikeusasiamiehen tapauksessa kuvatulla tavalla etsiä huumeita julkisella paikalla.
Arvioi lakia perusoikeuksien rajoitusperusteiden näkökulmasta ja valitse todennäköisesti
ongelmallisin kohta.
a. Lainsäätäjällä voi tällöin olla haasteena perusoikeusrajoituksen ydinalueen
koskemattomuuden vaatimus.
b. Lainsäätäjällä voi tällöin olla haasteena oikeusturvan järjestäminen.
c. Lainsäätäjällä voi tällöin olla haasteena suhteellisuus ja hyväksyttävyys.
d. Lainsäätäjällä voi tällöin olla haasteena täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen
toteuttaminen.
5) Mikä opettajatapauksessa ei ole olennaista?
a. Virkamiehen oikeus ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.
b. Sananvapauden ja virkavelvollisuuksien välinen punninta.
c. Huomata, että perusoikeussuoja koskee myös valtion ja kuntien viranomaisia.
d. Viranhaltijalla
annetun
varoituksen
ongelmallisuus,
kun
kysymys
sananvapauteen liittyvästä asiasta.

on

6) Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a. Suomalaisilla
viranomaisilla
on
harkintamarginaali,
kun
kysymys
on
perusoikeuksista.
b. Huumekoiratapauksessa kysymyksessä oli poliisin mukaan tilapäinen poikkeus
perusoikeuksiin.
c. Opettaja on kannellut oikeusasiamiehelle asiassaan.
d. Sananvapaus ei ole rajoittamatonta.
7) Mitä perusoikeuksien rajoitusedellytyksiä opettajatapauksessa ei nouse esiin?
a. Lailla säätämisen vaatimus.
b. Rajoituksen hyväksyttävyys.
c. Välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus.
d. Suhteellisuus.
8) Miten oikeusasiamies arvioi lojaliteettiperiaatetta ja sananvapautta ja mitä tästä seuraa?
a. Oikeusasiamiehen mukaan periaatteet ovat samanarvoisia, molemmat ovat
laintasoisia periaatteita, joita tulee punnita perusoikeusmyönteisesti.
b. Oikeusasiamiehen mukaan sananvapaus on perusoikeus ja lojaliteettiperiaate
perustuu tavallisen lainsäännöksiin ja niiden tulkintaan. Siten niiden välisessä
ristiriidassa tulee ottaa huomioon perusoikeusmyönteinen laintulkinta.
c. Oikeusasiamiehen mukaan periaatteet ovat sinällään samanarvoisia ja perustuvat
samantasoisiin säädöksiin. Myös lojaliteettiperiaate on perusoikeus ja sitä tulee
vastaavasti kuin sananvapautta tulkita perusoikeusmyönteisesti.
d. Oikeusasiamiehen mukaan sananvapaus on perusoikeus ja lojaliteettiperiaate
perustuu tavallisen lainsäännöksiin ja niiden tulkintaan. Lojaliteettiperiaatteen nojalla
ei voida rajoittaa sananvapautta, koska perusoikeuksia tulee tulkita myönteisesti.

13
9) Mikä seuraavista Euroopan ihmisoikeussopimusta ja tuomioistuinta koskevista väittämistä
ei pidä paikkaansa?
a. Sekä huumekoira- että opettajatapauksessa oikeusasiamies viittaa Euroopan
ihmisoikeussopimukseen ja ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöön.
b. Euroopan ihmisoikeussopimus on yksi monista Euroopan neuvoston
ihmisoikeussopimuksista.
c. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa voitaisiin periaatteessa ottaa käsiteltäväksi
huumekoiratapaus, vaikka asiassa ei periaatteessa ole yhtä yksittäistä uhria.
d. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen valitettaessa kaikki kansalliset keinot on
käytettävä loppuun ja oikeusasiamiehen ratkaisu on yksi tällainen kansallinen keino.
10) Opettaja-asiassa
oikeusasiamies
on
viitannut
useita
kertoja
Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen.
Euroopan
perusoikeuskirja
vastaa
sisällöllisesti
useilta
osin
Euroopan
ihmisoikeussopimusta. Myös siinä on säädetty sananvapaudesta. Miksi oikeusasiamies ei
viittaa asiassa perusoikeuskirjaan?
a. Unionin tuomioistuin ei välttämättä ole vielä ehtinyt muodostamaan
tulkintakäytäntöä sananvapauskysymyksissä.
b. Perusoikeuskirja ei sovellu horisontaalisissa suhteissa.
c. Kysymys ei ole unionin oikeuden soveltamisesta.
d. Oikeusasiamies olisi voinut viitata unionin perusoikeuskirjaankin, mutta tässä
tapauksessa ei kokenut sitä tarpeelliseksi.
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