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Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on antaa yleiskuva arvopaperistamismarkkinoista 
kansainvälisesti sekä esitellä arvopaperistamistransaktion onnistumiseen vaikuttavia 
tärkeimpiä juridisia seikkoja. Juridisista kysymyksistä käsitellään erityisesti saamisten 
siirtoon, varallisuusoikeuteen sekä vakavaraisuussääntelyyn liittyviä kysymyksiä. 
Arvopaperistamistransaktiota tutkittaan ainoastaan originaattorin näkökulmasta, 
erityisesti pyritään löytämään pankkioriginaattoriin kohdistuvia erityissäännöksiä.

Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena.

Arvopaperistamismarkkinat ovat kasvaneet vauhdilla viimeisten kahden 
vuosikymmenen aikana. Kehitys on suoraan verrattavissa rahoitustieteen ja 
informaatioteknologian kehitykseen. Markkinat ovat kehittyneet hyvin epätasaisesti, 
Yhdysvallat on ylivoimaisesti suurin markkina-alue, seuraavina Eurooppa ja Aasia, 
joissa kasvu on viimeaikoina kuitenkin ollut nopeampaa. Suurimpana syynä 
markkinoiden epätasaisuuteen on ollut eri maiden oikeusjärjestelmien ja rahoitus- 
sekä asuntomarkkinoiden erityispiirteet. Common Law -oikeusjärjestelmä on 
joustavampi arvopaperistamis-transaktioita järjestettäessä.

Arvopaperistamistransaktioissa saamisten siirto on aiheuttanut suurimpia juridisia 
ongelmia. Arvopaperistettava saatavakanta on eristettävä transaktiossa 
alkuperäisestä velkojasta niin, ettei sijoittajien maksunsaanti vaarannu missään 
tilanteessa. Tämä on erityisen tärkeää originaattorin mahdollisessa 
insolvenssitilanteessa.

Arvopaperistaminen tarjoaa erityisesti pankkioriginaattorille suuria hyötyjä, 
mahdollistaen varallisuuden siirtämisen pois taseesta ja näin pienemmän 
vähimmäispääomavaatimuksen. Kansalliset valvontaviranomaiset ovat kuitenkin 
antaneet pankeille melko vähän ohjeistusta koskien arvopaperistamistransaktioita. 
Baselin Komitea onkin suunnittelemassa uutta, kansainvälistä ohjeistusta pankeille 
koskien erityisesti arvopaperistamistransaktioiden vakavaraisuussääntelyä. 
Uudistustyössä keskitytään todellisten riskien arvioimiseen, joiden perusteella 
saamisten sijoittelu eri riskiluokkiin tapahtuu ja vähimmäispääoma lasketaan.
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1. JOHDANTO

1.1. Taustaa
Ensimmäiset nykyisten kaltaiset arvopaperistamistransaktiot on tehty jo 200 vuotta sitten 

Tanskassa1 2. Voidaan kuitenkin todeta, että maailmanlaajuisesti 

arvopaperistamismarkkinat ovat aktivoituneet vasta 1980 —luvun jälkeen^. Kyseessä on 

siis vanha rahoitusmuoto, jonka potentiaali joustavana ja kannattavana rahoitusmuotona 

on huomattu vasta viimeisten vuosikymmenien aikana. Osansa kehitykseen ovat tietysti 

antaneet tietotekniikan huima kehitys ja rahoitustieteen uudet keksinnöt. Tutkielman 

toisessa luvussa esitellään arvopaperistamisen tavoitteita ja transaktion yleisimpiä 

rakenteita, lisäksi pohditaan prosessin hyötyjä ja riskejä.

Arvopaperistamismarkkinat ovat siis kasvaneet huimaa vauhtia ympäri maailmaa viime 

vuosina, mutta vasta -90 luvulla lainsäätäjät aloittivat arvopaperistamistransaktioiden 

erityissääntelyn. Toisaalta vielä tänä päivänäkään ei monissa maissa ole annettu 

erityisohjeita arvopaperistamisesta. Luvussa kolme esitellään

arvopaperistamismarkkinoiden taustoja ja kehityssuuntia kansainvälisesti.

Esimerkiksi USA:ssa on jo 70 vuoden kokemus kyseisestä rahoitusmuodosta, mutta 

edelleen on sielläkin laintulkinnoissa ongelmia ja oikeustilanteessa epävarmuutta.3 Tähän 

on mm. vaikuttanut energiajätti Enronin konkurssi ja sen käyttämät hämärät 

varallisuuden siirrot erillisyhtiölle.4 Myös todellisen myynnin perusteita koskevien 

ennakkotapausten puute on nähty ongelmana USA:n oikeuskäytännössä.5 Neljännen 

luvun aiheena on kansainvälinen sääntely, siinä käydään läpi todellisen myynnin 

edellytyksiä, sekä muutamia esimerkkejä kansallisesta sääntelystä. Viides luku keskittyy 

Suomen lainsäädäntöön ja sen saatavien siirrolle asettamiin vaatimuksiin.

Pankit ovat aina olleet etulinjassa arvopaperistamistransaktioiden suunnittelussa ja ne 

toimivat myös aktiivisesti originaattoreita. Lisäksi pankeilla on erityinen mahdollisuus 

hyväksikäyttää arvopaperistamista keventääkseen taseitaan. Tutkielmassa kuljetetaan

1 Kothari 99, 122
2 Taylor 95
J ks tarkemmin kpl. 4.2.1 mm. Kettering 2002 
4 langer, Kettering, Lipson & Lupica 2002
3 mm. Kettering 2002
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pankkioriginaattorin näkökulmaa läpi koko rakenteen ja pyrkimyksenä on nostaa esille 

joitakin erityisesti pankkeja koskettavia kysymyksiä jokaisessa luvussa. 

Erityiskysymyksenä nostetaan esille vakavaraisuusmääräykset. Nykyinen pankkien 

vakavaraisuuslainsäädäntö jakaa riskipääoman karkeasti neljään luokkaan, eikä näin 

huomioi kaikkia riskejä eikä mahdollisia suojautumismetodeja. (Rata 1/99) Lisäksi on 

huomattu, että nykyinen vakavarai suussäädäntö voi jopa kannustaa pankkeja 

arvopaperistamaan hyvää, luottokelpoista varallisuuttaan ja säilyttämään taseessaan 

huonosti tuottavat varallisuuserät6. Mm. tätä ongelmaa ollaan nyt korjaamassa uudella 

Basel Capital Accordilla. Tutkielman viimeisessä luvussa tutustutaankin tähän 

ehdotukseen ja sen tavoitteisiin.

1.2. Tutkielman tarkoitus ja rajaus
Tutkielman tarkoituksena on antaa yleiskuva arvopaperistamismarkkinoista ja 

transaktion onnistumiseen vaikuttavista tärkeimmistä juridisista seikoista. Erityisesti 

tarkastellaan pankin asemaa originaattorina arvopaperistamistransaktiossa ja 

pankkitoimintaan liittyvää vakavaraisuussääntelyä. Lisäksi tuodaan esille uusiutuvat 

arvopaperistamistransaktiot ja niiden erityisongelmia. Kysymyksiä käsitellään 

kansainvälisesti, mutta tarkoituksena on selvittää myös Suomen lainsäädännöllistä 

tilannetta.

Tutkielmassa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä arvopaperistaminen on ja millaisia riskejä se sisältää?

• Mitä hyötyä arvopaperistamisesta on rahoitusmarkkinoille?

• Miten saamisten siirtoa säännellään originaattorin näkökulmasta?

• Millaisia ongelmia saamisten siirron- ja vakavaraisuussääntelyssä on 

havaittu ja mitä on tehty niiden oikaisemiseksi?

Tutkielman on tarkoitus käsitellä ainoastaan originaattoria kohtaavia kysymyksiä, 

arvopaperistamisen muut toimijat jätetään ainoastaan maininnan tasolle. 

Arvopaperistamisella käsitetään tässä tutkielmassa ns. perinteistä arvopaperistamista, 

joten synteettiset arvopaperistamisrakenteet jätetään tutkielman ulkopuolelle. Yksi 

tärkeimmistä originaattorin tavoitteista on, että arvopaperistamistransaktio saa

6 Basel 3. 2001 & Comford 2000
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veroneutraalin kohtelun, vero-oikeudelliset kysymykset jäävät kuitenkin rakenteen 

ulkopuolelle, sillä niiden mukaanotto vaatisi kokonaan oman tutkielmansa. Saamisten 

siirrossa on huomioitava myös monia muita seikkoja. Mm. henkilötietolaki ja 

asiakkaansuoja asettavat ehtoja saamisten siirrettävyydelle, nämä on kuitenkin jouduttu 

jättämään tutkielman aihealueen ulkopuolelle rajallisen tilan vuoksi. Haluan kuitenkin 

korostaa, että myös edelliset, tutkielman ulkopuolelle rajatut kysymykset ovat erittäin 

tärkeitä transaktion onnistumisen kannalta.

2. ARVOPAPERISTAMISPROSESSI

2.1. Päämäärä, toimijat ja periaate
Rahoitusmarkkinat kehittyvät jatkuvasti markkinatoimijoiden tarpeiden mukaisesti; 

helpottamaan ja monipuolistamaan rahan tarvitsijoiden sekä sijoittajien toimintaa. 

Nykyään arvopaperisijoittajien määrä kasvaa jatkuvasti, ja samalla yhden sijoittajan 

keskimääräinen sijoitussumma pienenee. Pieni sijoittaja ei yleisesti ole ammattimainen 

sijoittaja ja siksi hän tarvitsee sijoitusinstrumentteja, joiden toimintamallin hän ymmärtää 

ja jotka ovat likvidejä.7 Arvopaperistaminen on kehittynyt näiden tarpeiden pohjalta; 

transaktiossa muutetaan yksityinen saaminen markkinoitavaksi arvopaperiksi tai 

velkakiijaksi, jonka sijoittaja ymmärtää ja jolle on saatavilla kolmannen osapuolen 

riskiluokitus. Prosessissa aiemmin yksityinen velka muuttuu julkiseksi ja näin myös 

läpinäkyvämmäksi sij oitusinstrumentiksi.8

Arvopaperistaminen on yksinkertaistettuna toimenpide, jossa varallisuus myydään 

erikseen tätä tarkoitusta varten perustetulle erillisyhtiölle, joka laskee liikkeelle 

arvopaperistettavaan varallisuuteen pohjautuvia arvopapereita osake-, raha- tai 

joukkovelkakiijamarkkinoille. Arvopapereiden tuotto pohjautuu niiden taustalla olevan 

varallisuuden tuottoon.9 Arvopaperistaminen onnistuu parhaiten, kun arvopaperistettava 

varallisuus on tasalaatuista, sen tuotto- ja riskitasot ovat ennustettavissa ja saatavilla on 

luotettavaa sekä pitkäaikaista informaatiota arvopaperistettavan varallisuuden arvosta ja 

sen tuoton kehityksestä (HE 77/1997). Lisäksi siirrettävän varallisuusmassan tulee olla

7 Kothari 98, 5-6
8 Sinkey & Singer 98
9 Tulokas 96, 10
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riittävän suuri, jotta sen tuotto kattaa arvopaperistamistransaktion kulut ja sijoittajien 

tuotto-odotukset10.

ORIGIN AATTORI
LUOTTOKELPOISUUDEN

ARVIOIJAT

PALVELimmö
HALLINNOINTI 
KORVAUS TMS.

LUOTON-
VAHVISTAJAT

RAHAAVARALLISUUS.
ERÄT

PALKKIOT

TAKUU- JA
VAKUUSJÄRJESTELYT

ERILLISYHTIÔN- SEKÄ 
MAKSULIIKENTEEN- 
HALLINTA

SPV ELI 
ERILLISYHTIÖ

KORKO-JA VALUUTTAMAKSUT
INVESTOINTI

PANKKI

SWAP-
SOPIMUKSEN
VASTAPUOLI

TRUSTEE
ARVO
PAPERIT/
ABS RAHAA

MAKSULIIKENTEEN ^ 
VALVONTA JA SUOITTAJA- 

INFORMAATIO
SUOITTAJAT

Soveltaen lähdettä: A Resource Guide 1999, 2.

Arvopaperistamisprosessi etenee vaiheittain ja siinä on mukana suuri joukko eri tahoja. 

Seuraavassa esitellään arvopaperistamisprosessin toimijat ja niiden tehtävät.11

1) Alkuperäinen velkoja, Originaattori (Originator)

Arvopaperistamisprosessin alullepanija, joka haluaa siirtää arvopaperistettavaksi 

osan varallisuudestaan.12

2) Erillisyhtiö (Special Purpose Vehicle)

Erillisyhtiö hankkii originaattorin siirtämän varallisuuden ostamiseen tarvittavat 

pääomat sijoittajilta liikkeelle laskemalla erilaisia arvopapereita (esim. JVK- 

laina). Sijoituksen / lainan takaisinmaksamisen vakuudeksi erillisyhtiö pänttää 

ostetun saatavakannan sijoittajien lukuun. Erillisyhtiö toimii neutraalina

10 Sinkey & Singer 98
11 Kaleva et ai. 95, 19-20; Huhtamäki 95, 162-179; Tulokas 96, 10-14; Wood 95, 58-61
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työkaluna, jonka kautta kanavoidaan sijoittajille myydyt kassavirrat. Erillisyhtiö 

ei myöskään harjoita mitään muuta liiketoimintaa, joten sen kassavirrat ovat 

identtisiä luottoriskin (saatavien laatu ja luottokelpoisuus) kanssa. Kun 

saatavapooli sekä liikkeelle lasketut arvopaperit ovat tulleet täysin maksetuksi, 

erillisyhtiö puretaan ja saatavista kertynyt ylijäämä kotiutetaan takaisin 

alkuperäiselle velkojalle eli originaattorille.

3) Luotonvahvistajat (Credit Enhancers)

Arvopapereiden turvallisuus voidaan taata erilaisin takuu- ja vakuusjärjestelyin. 

Järjestelyt vaikuttavat suuresti myös transaktion saamaan reittaukseen, em. 

järjestelyiden juridisia vaikutuksia transaktion toteutumiseen käsitellään 

kappaleessa 5.2.2. Takaajana voi toimia pankki, originaattori tai kolmas 

osapuoli.

4) Luottokelpoisuuden arvioijat (Rating-institute)

Jos arvopapereita halutaan myydä kansainvälisillä markkinoilla, on 

välttämätöntä vahvistaa arvopapereille luottokelpoisuusluokitus. Tämän tekevät 

rating-laitokset, tunnetuimpia ovat mm. Moody’s Investors’ Service sekä 

Standard & Poor’s. Niiden luottoluokitus ratkaisee hyvin pitkälle sen, millaiseksi 

arvopaperien hinnoittelu muodostuu.

5) Trustee

Trustee on ulkopuolinen taho, esim. tilintarkastusyhteisö, joka toimii sijoittajien 

edunvalvojana erillisyhtiössä, valvoo transaktioiden maksuliikennettä ja 

tarvittaessa ryhtyy toimiin sijoittajien edun turvaamiseksi.* 13

6) Palveluyhtiö (Servicer)

Palveluyhtiö hoitaa korvausta vastaan erillisyhtiön varallisuutta, kassavirran ja 

vakuuksien säilytystä sekä hallinnointia. Yleensä hallinnointi jätetään erillisellä 

sopimuksella originaattorin vastuulle.

Resource Guide 99, 2
. s. 32, jossa tarkemmin Trasteen toiminnasta
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7) Swap - sopimuksen vastapuoli (Swap - Counterparty)

Yleensä pankki, jonka kanssa vaihdetaan esim. kotimaan valuuttaiset 

koronmaksut ja lyhennykset sijoittajien kannalta sopivaksi valuutaksi. 

Liikkeeseenlaskun luottoluokitukseen vaikuttaa paljon myös swap - sopimuksen 

vastapuolen reittaus. (ATM 2/93)

8) Osakeannin/ JVK-lainan liikkeeseenlaskun toimeenpaneva välittäjä 

Tavallisesti investointipankki. Välittäjä voi myös antaa erillisyhtiölle takauksen 

ostaa sijoittajilta merkitsemättä jääneet arvopaperit tai toimia markkinatakaajana.

2.2. Pankki arvopaperistamistransaktion toimijana
On väitetty, että arvopaperistaminen ja johdannaisten keksiminen ovat olleet pankkien 

toimintaan merkittävimmin vaikuttaneita keksintöjä viimeisten 25 vuoden aikana. 

Näiden rahoitusinstrumenttien keksiminen on mahdollistanut uudenlaisen 

pankkitoiminnan harjoittamisen. Kehitys on vaatinut pankeilta paljon lisäpanostuksia 

toimintansa kehittämiseen, sillä niiden on oltava jatkuvasti valmiita toimimaan monissa 

uusissa rooleissa kompleksisilla rahoitusmarkkinoilla.14

Rahoituksen välittäjien tehtävät ovat kehittyneet ja niiden rooli säästäjien ja lainaajien 

yhteentuomisessa on muuttunut. Perinteisessä pankkitoiminnassa pankilla on 

antolainauksessa neljä eri roolia: varojen kerääjä, varojen säilyttäjä (varat säilyvät pankin 

taseessa), palvelufunktio sekä prosessin valvonta. Arvopaperistamistransaktiossa 

originaattorilla on mahdollisuus myydä saamisiaan suuremmassa skaalassa, varoja ei 

tarvitse sisällyttää taseeseen ja arvopaperistetun varallisuuden valvonta järjestetään 

sopimuksin. Tällöin koko prosessissa on ainoastaan kolme askelta, yksi vähemmän kuin 

pankkien perinteisessä toiminnassa. Jos palvelufunktio siirretään vielä sopimuksin 

jollekin toiselle markkinatoimijalle kuin itse originaattorille, niin prosessiin jää enää 

kaksi askelta; varojen keräys ja myynti.15

Lisäksi pankkien toimintamahdollisuudet erilaisissa asiantuntijatehtävissä ovat 

lisääntyneet:

14

15
Sinkey & Singer 98
ma
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• Ne tuovat markkinoille uusia tuotteita ja palveluita, jotka täydentävät 

markkinoita.

• Ne j akavat j a siirtävät riskej ä monenlaisten sopimusten avulla.

• Ne käyttävät mainepääomaansa ja rahoitusmarkkinoiden tuntemustaan 

sekä markkinaimagoaan ja riskiluokittelevat lainaajia; eli antavat 

luottoluokituksia riippumattomina kolmansina osapuolina.16

Pankkien aktiivisuus itsenäisinä toimijoina arvopaperistamismarkkinoilla on lisääntynyt 

jatkuvasti ympäri maailmaa. Ja vaikka jo edellä todettiinkin, että pankeilla on hyvät 

mahdollisuudet toimia originaattoreina, on arvopaperistamistransaktiossa myös paljon 

muita toimijoita ja pankkien on kannattavaa ottaa myös nämä toiminnot huomioon 

suunnitellessaan liiketoimintastrategiaansa arvopaperistamismarkkinoilla, uudet 

liiketoiminta-alueet mahdollistavat pankin tietämyksen hyödyntämisen uusilla alueilla. 

Pankki voi toimia mm. palveluyhtiön asemassa, tarjota muita palveluita transaktion 

suunnitteluun tai toimia luotonvahvistajana, swap -kumppanina tai tarjota 

maksuvalmiuspalveluja, lisäksi pankeilla on tietysti mahdollisuus sijoittaa 

arvopapereihin.

Arvopaperistamisen hyväksikäytössä on kuitenkin nähty myös ongelmia. Monesti on 

tuotu esiin ongelma monien pankkien liian pienestä koosta. On totta, että 

arvopaperistettavan varallisuusmassan on oltava tarpeeksi suuri, miniminä yksityiselle 

sektorille, yksityissijoituksena markkinoitavalle lainaportfoliolle on pidetty USD 50 

miljoonaa. Myöskään luottoriskiä ei saa ottaa kannettavakseen suurissa määrin. Jos 

luottoriskiä halutaan pidättää originaattorilla, niin silloin ei voida hyödyntää 

vähittäispääoman pienentymistä koko arvopaperistettavan varallisuuden arvolla. Veijopa 

olla, ettei originaattori saa tässä tilanteessa minkäänlaista helpotusta taseeseensa.

Lisäksi transaktion alkukulut ja riskit on huomioitava. Kulut ovat suuria, joten pankin 

käyttöpääoman on oltava huomattava, ennen kuin arvopaperistamistransaktiota kannattaa 

harkita. Ensimmäisen transaktion kulut sekä riskit ovat hyvin erilaisia verrattaessa 

perinteiseen pankkitoimintaan. Transaktion onnistumiseksi on elintärkeää, että 

originaattori tuntee arvopaperistettavan varallisuuserän, sen tunnusluvut ja

16 Sinkey & Singer 98
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käyttäytymiskaavat. Tästä voivat hyötyä erityisesti pienet paikallispankit, jotka ovat 

lähellä asiakkaitaan ja niillä on näin informaatioetuja verrattaessa suurempiin 

kilpailijoihinsa. Pienten pankkien on tosin tehtävä yhteistyötä varallisuusmassan 

keräämisessä ja transaktion läpiviemisessä. 17

Esimerkkinä pienten pankkien onnistuneesta toiminnasta arvopaperistamismarkkinoilla 

voidaan mainita Lori Mae (LM), joka perustettiin Yhdysvalloissa 1997 auttamaan pieniä 

paikallispankkeja arvopaperistamaan lainojaan. Tämä mahdollistettiin standardoimalla 

pankkien käytössä olleita toimintatapoja ja ohjelmistoja, sekä yhtenäistämällä 

luotonantoprosessia. Kun yksittäinen pankki toimii antolainauksessaan LM:n ohjeiden 

mukaan on LM sitoutunut ostamaan kyseiset lainat. Paikallispankille jää lainojen 

hoitajan asema joten ne pystyvät arvopaperistamisesta huolimatta säilyttämään 

asiakassuhteensa.18 Credit Scoring on tekniikka, jota pankit käyttävät yhtenäistäessään 

lainojaan. Näin syntyviä yhtäläisiä varallisuusmassoja on mahdollista arvopaperistaa 

pankkiryhmienkin yli. Toisaalta menetelmässä on myös havaittu useita vikoja, jotka 

voivat heikentää pankin imagoa ja mainetta markkinoilla tai esimerkiksi konkreettisesti 

vähentää luottokantaa, jos kaikkien luotonmyöntöprosessissa käytettyjen parametrien 

vaikutusta ei tunneta tarkalleen.19

Arvopaperistaminen voidaan nähdä myös strategisena uhkana perinteiselle 

pankkitoiminnalle. Suuret yritykset voivat arvopaperistamalla saataviaan korvata pankit 

rahoituslähteenään ja muut rahoituslaitokset pystyvät taijoamaan asiakkailleen uusia 

rahoituslähteitä ja sijoittajilleen mielenkiintoisia sijoituskohteita.20 Tästä syystä 

perinteisten pankkien ei kannata jäädä arvopaperistamismarkkinoiden ulkopuolelle, vaan 

niiden tulisi käyttää hyväkseen tätä uutta rahoitusinstrumenttia ja pitkäaikaista 

rahoitusmarkkinatuntemustaan.

2.3. Transaktion hyötyjä
Arvopaperistaminen on joustava rahoitusmuoto, jos sen kaikki edut osataan käyttää 

hyväksi. Arvopaperistamisen ainutlaatuinen ominaisuus verrattuna perinteiseen 

yritysrahoitukseen on liikkeellelaskijan ja sijoittajan välisen riskisuhteen muutos;

17 Sinkey & Singer 98
18 Feldman, 97
19 Sinkey & Singer 98
20 „„
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perinteisessä yritysrahoituksessa sijoittajan riski syntyy arvopaperin liikkeelle laskevan 

yrityksen liiketoiminnan onnistumisesta, arvopaperistamisessa sijoittajan riski eriytyy 

originaattorista ja luottoriski perustuu arvopaperistetun varallisuuden tuottokykyyn.21 22 23

Toinen merkittävä poikkeus on vastuiden tasekäsittely. Arvopaperistamisprosessin 

tuloksena arvopaperistettu omaisuus poistuu taseesta ja samalla tähän omaisuuteen 

liittyvät velvollisuudet poistuvat, perinteinen velkarahoitus taas lisää vastuita." 

Arvopaperistamalla originaattori pystyy tehostamaan taseensa käyttöä. Taseen 

muuttuminen likvidimmäksi mahdollistaa originaattorin toiminnan laajentamisen ja 

samalla tulojen nopeamman keräämisen. Arvopaperistamistransaktiolla pystytään 

saavuttamaan myös vakavaraisuusvaatimuksiin kohdistuvia etuja, pankit pystyvät näin 

lisäämään antolainaustaan arvopaperistamisprosessin tuloilla. Vakavaraisuusetujen 

saavuttamisen on aina kuitenkin riippuvainen siitä, missä määrin luottolaitos on 

pidättänyt itsellään myytyihin saamisiin liittyvän luottotappiorisknV3

Arvopaperistamalla saataviaan originaattori saavuttaa merkittäviä etuja 

pääomanhankinnan suhteen. Yrityksen mahdollisuudet toimia pääomamarkkinoilla 

lisääntyvät, sillä arvopaperistamisen avulla yritys pääsee uusille rahoitusmarkkinoille. 

Samalla originaattorista kiinnostuneiden sijoittajien määrä voi kasvaa, sillä 

arvopaperistetun varallisuuden tuottokyky kiinnostaa sijoittajia, ei niinkään originaattori. 

Originaattori voi arvopaperistamismenetelmää käyttäen erottaa erilaisia 

varallisuusluokkia omaisuudestaan ja samalla se pystyy hyväksikäyttämään esimerkiksi 

yhden varallisuusluokan hyvää luottoluokitusta. Transaktio tuo originaattorille lisäarvoa 

myös, kun pystytään hankkimaan rahoitusta matalammalla korolla kuin 

velkamarkkinoilta. Tämä toteutuu, kun erillisyhtiö saa originaattoria paremman 

reittauksen. Lisäksi yrityksen altistumista eri omaisuuslajien riskeille voidaan hallita 

arvopaperistamisella, varsinkin myytyjen saatavien katastrofaalisilta riskeiltä pystytään 

suojautumaan.24

Varallisuutta arvopaperistamalla pystytään vaikuttamaan mm. omaisuuden 

kiertonopeuteen, käyttöpääoman määrään sekä tunnuslukuihin. Tällä saattaa olla

21 Johnson & Eldridge 95
22 Palin 97, 620
23 Vakavaraisuussääntelyä käsitellään luvussa 6.
24 Kalevala et ai. 95, 17-19; Johnson & Eldridge 95; Palin 97, 620-622; Piiponniemi 95
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positiivisia vaikutuksia myös yrityksen muihin rahoitussopimuksiin sisältyvien 

kovenanttien kannalta25. Tunnuslukujen parantaminen arvopaperistamisen tuloilla on 

suuri etu verrattuna muihin rahoituslähteisiin, esimerkiksi yrityksen kokonaispääoman 

tuottoaste (ROA) nousee, koska varat ja vastuut poistuvat originaattorin taseesta, mutta 

myyjä saa itselleen myyntitulot.26 Arvopaperistamisprosessia voidaan hyödyntää 

kuitenkin myös niin, että parannetaan tunnuslukuja ilman ”oikeaa” perustaa. Esim. 

Uyemura & Van Deventer esittävät kiilassaan Financial Risk Management in Banking 

1993, esimerkin, jolloin pankin kokonaispääoman kustannus pysyy samana kuin 

alkuperäisenä velkojana toimiessa, elleivät kustannukset sitten jopa lisäänny 

monimutkaisemman organisaation hallinnoimisen takia.27

Arvopaperistamistransaktion seurauksena myös originaattorin velkaantumisaste useasti 

pienenee. Tämä saavutetaan joko käyttämällä arvopaperistamistuloja velan maksuun tai 

se voi tapahtua yksinkertaisesti vähentyneenä velkarahoituksen tarpeena tulevaisuudessa. 

Arvopaperistamistransaktiossa originaattorin pääomarakenne ei muutu; perinteisessä 

rahoituksessa aina joko oman pääoman tai vieraan pääoman paino kasvaa, josta seuraa 

taas muutoksia pääoman painotettuun kustannukseen.28

Markkinoilla, joilla arvopaperistamista on harjoitettu jo pidemmän aikaa, on huomattu, 

että arvopaperistamisella on ollut myös laajempaa, koko kansantalouteen vaikuttavaa 

hyötyä. Arvopaperistetun varallisuuden toimivat jälkimarkkinat ovat lisänneet 

alkuperäisen lainoituksen saatavuutta sekä vähentäneet sen kustannuksia, tästä 

esimerkkinä asuntolainojen helpompi ja halvempi saatavuus Yhdysvalloissa verrattuna 

aikaan, jolloin arvopaperistamista ei vielä yleisesti käytetty. Lisäksi arvopaperistamisen 

on todettu olevan käyttökelpoinen työkalu luottolaitoksille, jotka voivat sen avulla siirtää 

luottotiivistymistä johtuvia riskejään, sekä korko- ja lainaportfolionsa markkinariskiä 

sijoittajille ja diversifioiduille pääomamarkkinoille. Kaiken tämän seurauksena 

rahoitusmarkkinoiden systemaattinen riski pienenee, josta hyötyvät kaikki 

markkinatoimijat.29

25 Kovenantilla tarkoitetaan rahoitussopimukseen otettua erityisehtoa, jossa rahoittaja ja yritys sopivat siitä, että 
yritys sitoutuu ylläpitämään tietyt taloudelliset tai toiminnalliset edellytykset koko luottosuhteen ajan.
26 Kaleva et ai. 95, 17-19; Johnson & Eldridge 95; Palin 97, 620-622; Piiponniemi 95
27 Uyemura & Van Deventer 93, 259-278
28 Kaleva et ai. 95, 17-19; Johnson & Eldridge 95; Palin 97, 620-622



11

Kun arvopaperistamistransaktion hyötyjä tutkitaan erityisesti pankkien näkökulmasta, 

huomataan, että pankki voi saavuttaa paljon suuremmat hyödyt kuin muut 

arvopaperistamismarkkinoiden toimijat, sillä transaktion avulla pankki pystyy mm.29 30:

• vähentämään lakisääteisesti vaaditun vähimmäispääoman tarvettaan (tätä 

sääntelyä ei suurimmalla osalla muita yrityksiä ole), ja samalla kasvattaa 

antolainausvolyymiaan31,

• rahoittamaan osaa lainaportfoliostaan, lisäksi on mahdollista tehostaa 

varojen hankittavuutta ja saada käyttöön monipuolinen ja 

kustannustehokas uusi rahoituslähde 32,

• käsittelemään ja optimoimaan taseensa varat/velat -suhteen

epäsymmetrisyyksiä ja luottotiivistymiä,

• hallinnoimaan luottojen ja pääomien keskittymistä ja allokoimaan niitä 

tuottavampaan käyttöön,

• monipuolisesti analysoimaan ja johtamaan riskejään mm. korkoriskin 

hallinnointi helpottuu33,

• säästämään taseeseensa ennen transaktiota sisältyneisiin varoihin liittyneet 

kulut; jos arvopaperistetun varallisuuden palvelufunktio jätetään pankille 

se saa tästä sovitun korvauksen.34 35

Arvopaperistaessaan pankki saa täysin uuden rahoituslähteen, yleensä skaalaedut 

huomioiden melko halvalla eli käytettävät rahoituslähteet lisääntyvät ja niiden

vaikutuksesta pankin markkinaimago voi muuttua positiivisemmaksi33. Lisäksi 

arvopaperistamisen avulla vapautettavilla varoilla pankit pystyvät houkuttelemaan lisää 

asiakkaita ja palvelemaan nykyisiä asiakkaitaan paremmin. Hyötyjen nettovaikutus 

näkyy parantuneina tuloslukuina: ROA ja ROE parantuvat, kun varallisuutta siirretään 

pois taseesta, ja samalla näihin varoihin liittyvästä palvelufunktiosta pankki veloittaa 

palkkionsa ja pystyy ylläpitämään asiakassuhteitaan arvopaperistettujen saatavien 

velallisiin, tällöin täytyy kuitenkin huomioida henkilötietolakien vaatimukset. Lisäksi

29 A Resource Guide 99, 6-7
30 Kothari 99, 172
31 OCC 97, 2
32 mt, 2
33 Sinkey & Singer 98
34 OCC 97, 2
35 Onnistunut arvopaperistamistransaktio luo varmasti imagoa vahvasta ja nykyaikaisesta markkinatoimijasta;
edellyttäen tietysti, että pankki pystyy hyödyntämään transaktion positiiviset puolet koko
liiketoimintastrategiassaan.
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arvopaperistamisella pankki voi saavuttaa strategisia etuja kilpailijoihinsa nähden, jos se 

pystyy hyödyntämään transaktion edut kohtuullisilla kuluilla. Jotta strategiset hyödyt 

pystytään hyödyntämään, on pankin riskien suunnittelu ja niiden johtaminen oltava 

tarkasti suunniteltua ja kehitystä on seurattava jatkuvasti käyttäen tarkkaa raportointia.36

2.4. Transaktion riskejä ja ongelmia
Vaikka arvopaperistamistransaktio sisältääkin paljon hyötyjä ja etuja, syntyy prosessissa 

myös uudenlaisia riskejä ja vanhatkin riskit voivat muuttaa muotoaan niin, ettei niitä ole 

enää helppo havaita. Arvopaperistamistransaktioon tulisikin suhtautua kuin uuden 

tuotteen markkinointiin, eli transaktion suunnittelussa on lähdettävä perusteista 

(liiketoimintasuunnitelma ja nykyisen liiketoiminnan resurssien arviointi)37.

Pääasiassa pankit kohtaavat arvopaperistamistransaktiossa perinteisiä riskejä, jotka 

liittyvät perinteiseen antolainaustoimintaan. Näitä ovat mm. luottoriski, keskittymisriski, 

toiminnallinen riski, maksukykyriski, korkoriski sekä maineriski, mutta ne voivat 

esiintyä myös uudenlaisissa muodoissa, jotka poikkeavat vanhoista ja tunnistettavista 

sekä mitattavista riskeistä.38 Siksi riskienhallintatyökalut ovat erityisen tärkeitä 

arvopaperistamistransaktion suunnittelussa. Ulkopuoliset arvioitsijat tekevät 

riskianalyysin transaktion alussa ja määrittelevät näin transaktion hinnan ja 

riskiluokituksen, mutta jos todella halutaan hyötyä prosessista ja viedä se onnistuneesti 

loppuun asti, on pankin omien kontrollijärjestelmien oltava valmiita vastaamaan 

arvopaperistamisen haasteisiin.39

Arvopaperistamistransaktio saa suurta huomiota alussa ja on luonnollista, että ajan 

kuluessa kiinnostus asiaa kohtaan laimenee, sillä ovathan kyseiset varat myyty ja 

poistettu originaattorin taseesta. Suurimmat ongelmat on kuitenkin havaittu syntyvän 

vasta transaktion ikääntyessä ja silloin niihin on yleensä vaikeampi puuttua, jollei 

transaktion maturiteettivaiheeseen ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota jo 

suunnitteluvaiheessa. Pankin maine rahoitusmarkkinoilla on, niin kuin jo edellä 

mainittiin, riippuvainen transaktion onnistumisesta sen koko elinkaaren ajalla, joten 

originaattorin tulisi myös huolehtia sen onnistumisesta alusta loppuun.

36 OCC, 97, 30
37 mt, 30
38 Basel 2001, 1
39 OCC 97, 30
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Originaattorin rahoitusriskiin vaikuttaa mm. miten erillisyhtiön perustaminen rahoitetaan 

ja toteutetaanko arvopaperistaminen yksin vai yhteistyössä muiden kanssa.

OCC:n40 mukaan arvopaperistamistransaktioon liittyy mm. seuraavia riskejä:

Maineriski

Tämä liittyy eri sidosryhmien negatiivisen suhtautumisen vaikutuksiin pankin tuottoihin 

ja toimintaan. Se vaikuttaa pankin kykyyn luoda uusia asiakas-, yhteistyö ja muita 

sidosryhmäsuhteita tai voi aiheuttaa jo luotujen suhteiden menetyksen. Käytännössä riski 

voi toteutua mm. tuomioistuinkäsittelynä, suuren tappion julkistamisena tai muuna 

tuomittavana toimintana. Riskin toteutumiseen vaikuttaa koko organisaation kaikkien 

riski funktioiden toiminta, jos joku unohtuu, voi se aiheuttaa maineriskin toteutumisen, 

jos taas kaikki sujuu hyvin, on epätodennäköistä, että jokin pankista itsestään 

ulkopuolinen taho voisi aiheuttaa markkinoiden uskon häviämisen pankkia kohtaan.

Lisäksi on huomioitava, että alullepanevan yrityksen imago vaikuttaa liikkeeseenlaskun 

tunnettuuteen ja että epäonnistunut transaktio voi heikentää markkinoiden luottamusta 

originaattorin organisaatioon. Maineriski on kvalitatiivinen ja se heijastaa pankin 

vahvuuksia palvelun tuottajana ja muiden markkinatoimijoiden luottamusta siihen. 

Maineriskin pienentämiseen voidaan vaikuttaa totuudenmukaisella informoinnilla; jos 

luvataan liikoja tai salataan asioita on varmaa, että se vaikuttaa tulevaisuuden 

toimintamahdollisuuksiin41.

Arvopaperistamistransaktion myötä maineriski voi toteutua, koska varallisuusportfolion 

tiedot ovat julkisia ja sen tuloksellisuutta tutkitaan markkinoilla. Tällöin voivat 

ongelmat, jotka eivät olleet näkyviä vielä silloin, kun varat luettiin pankin varallisuuteen, 

näkyä arvopaperistamistransaktion seurauksena paremmin ja selvemmin.

Strateginen riski

Strateginen riski juontaa juurensa huonoista tai vääristä strategisista päätöksistä tai niiden 

vääränlaisesta toteuttamisesta, joka vaikuttaa negatiivisesti organisaation tuottokykyyn. 

Jotta pystytään arvioimaan arvopaperistamistransaktion vaikutuksia strategisen riskin

40 OCC 97, 34-49
41 Johnson & Eldridge 95
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toteutumiseen, pitää sen pitkän aikavälin vaikutukset pankin eri funktioihin ja 

toimintoihin, tuottavuuteen ja varat/velat -suhteen hallintaan selvittää. 

Arvopaperistamisen seurauksena esim. pankin käsittelemät varallisuusvirtavolyymit 

voivat kasvaa huomattavasti ja varallisuusmassaa koskevan tiedon on oltava joka hetki 

tarkkaa ja ajantasaista.

Päätökset luottojen laadusta ja hankkimisesta vaikuttavat strategiseen riskiin. Jos 

pankilla ei ole kykyä tai kokemusta roskaluottojen hoidosta, ei sen tulisi ottaa niitä 

arvopaperistettavaan portfolioonsa, vaikka se voikin tuntua hyvältä tavalta päästä näistä 

luotoista eroon. Arvopaperistaminen pakottaa pankit myös uudenlaisen kilpailun 

alueelle; niiden kilpailijat lisääntyvät mm. luottokorttiyhtiöt pystyvät arvopaperistamalla 

lisäämään volyymejään huomattavasti. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi pankkien 

voittomarginaalin pienentymiseen ja pakottaa ne hakemaan skaalaetuja. 

Voittomarginaalin pienentyminen vähentää virhemahdollisuuksia ja lisää strategian 

merkitystä; pankkien on keskityttävä omaan ydinosaamiseensa ja kehitettävä uusia 

palveluita tämän osaamisen alalta.

Luottoriski

Luottoriski on osana jokaista transaktiota, jossa transaktion onnistuminen riippuu 

vastapuolesta. Luottoriski konkretisoituu arvopaperistamistransaktiossa, jos pankin 

sopimuskumppani ei hoida velvollisuuksiaan sopimusten mukaan.

Yksi arvopaperistamistransaktion suurimmista hyödyistä pankille on mahdollisuus 

luottoriskin helpompaan ja joustavampaan hallinnointiin, esim. jonkun tietyn kumppanin 

luottoriskiä voidaan poistaa arvopaperistamalla osa tämän asiakkaan luotoista. Tällöin 

riski siirtyy kokonaan tai osittain sijoittajille ja luotonvahvistajille.

Vaikka tilinpäätösraportointi ja pakolliset vakavaraisuusmääräykset ovat hyviä 

indikaattoreita pankin luottoriskin arvioimiseen, ne eivät ole täysin riittäviä 

arvopaperistamistransaktion arviointiin. Riskin tutkiminen tulisi ylettää myytävien 

varojen yli ja sen tulisi sisältää myös pankin jäljelle jäävän riskin tarkastelun. Vaikka 

varat voivatkin saada käsittelyn, jossa ne poistuvat taseesta, voi niistä jäädä epäsuoraa 

luottoriskiä pankin kannettavaksi; jos esim. jäljelle jäävät varat ovat huonompilaatuisia
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kuin arvopaperistettava varallisuus keskimäärin. Tällöin pankin jäljelle jäävien luottojen 

luottoriski nousee keskimääräisesti vaikka kokonaisriski pienentyisikin.

Myydessään varoja pankki kohtaa kolmenlaista luottoriskiä:

1. Originaattorin luottoriski arvopaperistettavasta omaisuudesta

Yleensä arvopaperistamistransaktiossa originaattori ottaa osan arvopaperistettavien 

varallisuuden luottoriskistä kannettavakseen. Tätä käsitellään tarkemmin kappaleessa

5.2.1.

2. Taseeseen jäävän luottoportfolion luottoriski

Pankille voi olla houkutus arvopaperistaa parhaimpia luottojaan (ns. cherry-picking) 

paremman luokituksen ja halvempien transaktiokulujen toivossa. Tämä voi kuitenkin 

johtaa tilanteeseen, jossa pankin taseeseen jäävä varallisuus on huonolaatuista ja sen 

sisältämä luottoriski on suuri. Siksi on huomioitava myös jäljellejäävän varallisuuden 

laatuja varmistaa, että se sopii pankin normaalin luotonantopolitiikan puitteisiin4'.

3. Moraalinen takaisinosto

Yleensä arvopaperistamistransaktioiden esitteissä sanotaan selvästi, ettei pankki ota 

minkäänlaista vastuuta varojen luottoriskistä tai niiden tuotosta. Kuitenkin pankin maine 

on koko transaktion ajan vastaamassa sen onnistumisesta. Tämä voi pakottaa 

originaattorin joskus tilanteeseen, jossa se kokee velvoitteekseen tai parhaimmaksi 

toimintatavakseen tukea arvopaperistettua portfoliota ja esimerkiksi vaihtaa huonosti 

tuottavia osuuksia parempiin. Tapahtumista, jolloin originaattorit ovat tukeneet 

portfoliota, jotta sen luokitus ei laskisi tai ettei jouduttaisi maksamaan pääomia takaisin 

sijoittajille odotettua nopeammin, on jo myös käytännön kokemusta.

Kuitenkin, jos pankki päätyy tilanteeseen, jossa se puuttuu täysin itsenäisen erillisyhtiön 

liiketoimintaan ja sille jo myymiinsä varoihin, voi koko transaktion laillinen muoto 

muuttua. Tällöinhän pankki ottaa enemmän luottoriskiä kannettavakseen, kuin mitä 

varallisuutta myytäessä on sovittu. Tällöin voi käydä niin, että varat on siirrettävä 

takaisin pankin taseeseen. Tällaisesta moraalisesta tuesta pankki joutuu siis kärsimään 

suuria kirjanpidollisia-, vakavaraisuussääntely-, juridisia- sekä verotuksellisia kuluja.
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Moraalisen takaisinoston toteutumista arvopaperistamistransaktiossa voidaan pitää 

erittäin merkittävänä riskitekijänä. Jos varallisuusportfolion arvo näyttää kehittyvän niin, 

etteivät sijoittajat saa omiaan pois sijoituksistaan on pankin maine vaakalaudalla ja se 

voi ryhtyä mittaviinkin pelastusoperaatioihin pelastaakseen maineensa tuhriintumisen.42 43

Toiminta- ja kauppariski

Toimintariski johtaa ongelmista palveluiden tai tuotteiden toimittamisessa. Riskin 

funktiona toimivat sisäiset tulosftmktiot, tietojäijestelmät, työntekijöiden moraali ja 

toimintaprosessien toimivuus. Yleensä arvopaperistamistransaktion seurauksena 

varallisuuden palvelufimktio jää edelleen originaattorin hoidettavaksi, tämä velvollisuus 

säilyy siis läpi koko varallisuusportfolion elämänkaaren ajan originaattorilla. Palvelusta 

saatava korvaus määritellään normaalisti kiinteäksi jo transaktion alussa, joten jos 

originaattorilla ei ole riittävää taitoa hoitaa palvelufunktiota, voivat kulut nousta yli 

sovitun korvauksen. On siis tärkeää, ettei pankki yliarvioi kykyjään hoitaa laajamittaista 

ja monipuolista transaktiota ja samalla aliarvioi omia kulujaan.

Palvelusopimuksessa määritellään palveluyhtiön eli useimmiten originaattorin 

velvollisuudet. Toimintariski nousee, jos originaattori ei sopimusta tehdessään ymmärrä 

kaikkien velvollisuuksiensa lopullista laajuutta ja niissä vaadittavia resursseja. 

Palvelufimktioon kuuluu mm. transaktion lainojen prosessointi, tuottojen raportointi ja 

maksujen keräys. Nämä kaikki vaikuttavat transaktion onnistumiseen ja luottoportfolion 

laadun säilyttämiseen. On siis varmistettava, että palveluntaijoajan resurssit riittävät 

tehokkaaseen toimintaan.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski johtaa pankin mahdollisesta kyvyttömyydestä vastata odottamattomiin 

tappioihin tai uuden vaihtoehtoisen rahoituslähteen löytämiseen. 

Arvopaperistamistransaktiossa originaattorin uudet rahoitusmahdollisuudet lisääntyvät. 

Sen avulla pankki pystyy parantamaan maksuvalmiuskykyään, kuten myös taseen 

likviditeettiä. Tällä voi olla edelleen vipuvaikutusta uusien rahoituslähteiden 

myöntämismahdollisuuksiin Kuitenkin luottamus yhteen ainoaan rahoitusvälineeseen 

lisää aina likviditeettiriskiä.

42 Basel 3. 2001
43 Azarch, Bugie, Pompliano & Taylor 2001
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Arvopaperistamistransaktioissa originaattorilla on oltava suunnitelma myös pahan 

päivän varalle, jos se joutuu jostain syystä esimerkiksi ottamaan arvopaperistetut varat 

takaisin taseeseensa44. Tällöin nämä varat sitovat paljon varallisuutta. Toiseksi on 

varmistuttava siitä, että markkinat ovat valmiina ostamaan lisää arvopaperistettua 

varallisuutta. Jos markkinat eivät vedä, ei uudesta arvopaperistamistransaktiosta ole 

mitään hyötyä. Jos pankin kasvuja toimintamahdollisuudet ovat riippuvaisia pelkästään 

ABS-markkinoiden innokkuudesta ja aktiivisuudesta, on tehty virhe, jos muita 

rahoitusvälineitä ei käytetä arvopaperistamisen ohella.

Myötäm ielisyysriski

Myötämielisyysriski johtaa myönnytyksistä, sääntöjen- tai eettisten säännösten 

rikkomisesta. Myötämielisyysriski voi johtua myös pankkilainsäädännöstä tai 

tilanteesta, jossa pankin asiakkaat saattavat toimia epäselvästi tai sääntöjen / normien 

vastaisesti. Riskin toteutuminen saattaa johtaa mm. pankin imagon heikentymiseen, 

liikearvon vähentymiseen ja toiminnan vaikeutumiseen. Mm. kuluttajalainsäädäntö voi 

olla ongelmallinen, vaikka pankki tekisi selväksi jo luottoa myöntäessään, että sen 

tarkoituksena on arvopaperistaa luotot. Tällöin koko originaattorin henkilöstön on oltava 

tietoinen kuluttajalainsäädännön velvoitteista, jotta kuluttajalainsäädäntöä noudatetaan 

ja sen perusteella kukaan ei voi nostaa kannetta pankkia vastaan ja näin mahdollisesti 

uhata arvopaperistamistransaktiota..

Informaatioriski

Kommunikointi sijoittajien ja muiden kolmansien osapuolten kanssa on tärkeää, sillä 

markkinoiden usko, pankin maine ja arvopapereiden likviditeetti riippuu pitkälti 

kommunikoinnin onnistumisesta; se koostuu oikean ja oikea-aikaisen informaation 

tuottamisesta arvopaperistetusta varallisuudesta ja sen kommunikoinnista oikeille 

sidosryhmille. Pankin tulevan rahoitustarpeen ja sen hankkimisen kulut voivat suoraan 

johtua informoinnin onnistumisesta.45

Juridinen riski

Arvopaperistamismarkkinoille ei ole vielä saatu ennakkotapauksia, jotka helpottaisivat 

säännösten tulkintaa. Koska täyttä oikeusvarmuutta ei ole todellisen myynnin ja

44 Mahdollisia tilanteita joissa näin voi käydä käsitellään myöhemmin
45 Kaleva et ai. 95, 17-19
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peitellyn lainanoton välille vielä saatu, ovat arvopaperistamismarkkinat ottaneet ison 

riskin kannettavakseen. Jos yleisesti todellisena myyntinä pidetty transaktio tulkittaisiin 

peitellyksi lainanotoksi, kokisivat arvopaperistamismarkkinat ison kolhun. Riskit on 

kuitenkin pyritty tunnistamaan ja siirtämään niitä esim. liikkeellelaskuesitteessä, jossa 

asetetaan ehdot liikkeellelaskulle. Securities and Exchange Comissionille äskettäin 

jätetyssä arvopaperistamisesitteessä esitetään seuraavat ehdot koskien 

konkurssitilannetta:46

”If Credco, TRS, or any of their affiliates were to become a debtor in a bankruptcy case, the court 

could exercise control over the receivables on an interim or a permanent basis. Although steps 

have been taken to minimize this risk, Credco, TRS, or any of their affiliates as debtor-in- 

possession or another interested party could argue that --

* Credco did not sell the receivables to RFC П but instead borrowed money from RFC II 

and granted a security interest in the receivables;

* RFC П and its assets (including the receivables) should be substantively consolidated 

with the bankruptcy estate of Credco, TRS, or any of their affiliates; or

* The receivables are necessary for Credco, TRS, or any of their affiliates to reorganize.

If these or similar arguments were made, whether successfully or not, payments to you could be 

delayed or reduced.

If Credco, TRS, or any of their affiliates were to enter bankruptcy, moreover, the trustee and the 

certificateholders could be prohibited from taking any action to enforce the RFC II receivables 

purchase agreement or the pooling and servicing agreement against Credco, TRS, or those 

affiliates without the permission of the bankruptcy court. Certificateholders also may be required 
to return payments already received if Credco were to become a debtor in a bankruptcy case.”47

2.5. Pankin yleisimmät arvopaperistamismetodit
Asuntoluottojen arvopaperistaminen synnytti arvopaperistamismarkkinat ja vielä 

nykyäänkin sen osuus kaikista transaktioista on erittäin suuri. 

Arvopaperistamistransaktioita voidaan sanoa olevan muutamaa perustyyppiä, mutta 

jokaisesta tyypistä on kymmeniä, jollei jopa satoja erilaisia sovellutuksia jo nykyään 

markkinoilla:48

46 Kettering 2002
47 Kettering 2000
48 A Resource Guide 99, 7-11
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Pass-Through

Pass-Through rakenne on yksinkertaisin; kun velalliset lyhentävät velkojensa pääomaa 

tai korkoja, siirtää palveluyhtiö saadut varat suoraan sijoittajille.

Collateralized Morgage Obligations / Collaterized Loan Obligations 

CMO ja CLO rakenteet ovat ehkä käytetyimpiä arvopaperistamismenetelmiä. CMO / 

CLO rakenteessa liikkeelle lasketut arvopaperit kuuluvat senioriteetiltään eriarvoisiin 

luokkiin, joilla kaikilla on erilainen korkotuotto, maturiteetti ja tietysti riskit ovat 

erilaisia. Arvopaperien tuotto voi esimerkiksi olla riippuvainen velallisten pääomien 

takaisinmaksuaj asta; jos se tapahtuu suunniteltua aikaisemmin, jokin tietty 

arvopaperiluokka kantaa riskin etuaikamaksuista, joku luokka taas kantaa 

korkomuutosriskin, toisaalta jokaisessa transaktiossa on myös aina luokka, jonka 

arvopapereille maksetaan etukäteen sovittua tuottoa niin kauan kuin muut luokat 

pystyvät sitomaan toteutuvat riskit ja maksuaikataulujen muutokset.

Yksi merkittävimmistä CLO:n piirteistä on, että pankki pystyy siirtämään investment- 

luokiteltujen lainojen ohella myös maksukyvyttömiä luottojaan arvopaperistettavaan 

portfolioon. Vaikka pankki ottaisikin vastattavakseen osasta portfolion riskiä 

hankkimalla alempiarvoisia (subordinate tai junior) osuuksia portfoliosta, niin 

luottoriski on kuitenkin sidottu johonkin maksimimäärään, jonka pankki voi menettää, 

jos investointi muuttuu täysin arvottomaksi. Tämä järjestely mahdollistaa pankin 

hyötyvän myös taseen kevenemisestä, sillä kannettava riski on yleensä paljon pienempi, 

kuin jos koko portfolio olisi edelleen pankin kokonaisriskinä.49

Stripped Morgage-Backed Securities

Arvopaperistamistransaktiossa voidaan arvopaperin tuotto myös jakaa riippuvaiseksi 

esim. ainoastaan velallisten pääomien takaisinmaksusta tai korkomaksuista. Tällöin 

arvopaperin hinta sijoittajalle on sen maturiteetista diskontattu arvo, ja sijoittajan tuotto 

riippuu oston jälkeen esim. lainan pääoman todellisesta lyhentämisaikataulusta.

2.6. Luottokorttiluottoarvopaperistaminen eli uusiutuvat transaktiot
Luottokorttiluottojen ja lyhyiden (alle yhden vuoden kuoletusaika) kulutusluottojen 

arvopaperistamisessa pankit ja luottokorttiyhtiöt ovat hyvällä menestyksellä käyttäneet



20

arvopaperistamista hyväkseen jo pitkään. Ensisilmäyksellä voi vaikuttaa, että 

luottokorttiluottoj en luottoaika on liian lyhyt arvopaperistettavaksi, mutta 

luottokorttiluottojen arvopaperistajat ovat tehneet hyvää tulosta ja kyseiset markkinat 

ovat kasvaneet jatkuvasti. Arvopaperistaminen on ollut monessa tapauksessa ainoa 

vaihtoehto luottokorttiluottoj en rahoittamiselle, sillä osa rahoittajista on kieltäytynyt 

muunlaisesta rahoituksesta, ovathan luottokortti luotot takaamattomia ja vakuudettomia 

luottoja, lisäksi melko herkkiä markkinavaihteluille sekä maksuhäiriöille. Nykyisin 

luottokorttiluottoarvopaperistamistransaktiot ovat saaneet erittäin hyviä riskiluokituksia, 

sillä arvioinnissa käytetään niiden erikoispiirteisiin kehitettyjä informaatiojärjestelmiä.49 50

Ensimmäisen luottokorttiluottojen arvopaperistamistransaktion teki Salomon Brothers 

vuonna 1986 kun se osti luottokorttiluottoportfolion Bank One:lta ja myi sen edelleen 

sijoittajille CARD (Certificate of Revolving Credits) muodossa. Transaktiossa käytettiin 

CLO -rakennetta, eli arvopapereita oli monta eri luokkaa ja luotonvahvistajat olivat 

ottaneet suuren osan riskeistä kannettavakseen. Tämän jälkeen arvopaperistamista on 

käytetty kiihtyvällä tahdilla ympäri maailmaa luottokorttiluottoj en rahoittamisessa.51

Luottokortti luottoj en arvopaperistamistransaktion rakenne on seuraavanlainen: Olemassa 

olevat ja tulevaisuudessa syntyvät saamiset tietyistä myyntisopimuksessa eritellyistä 

luottokorttiluotoista siirretään erillisyhtiölle. Transaktiolla on uusiutuva luonne, jolloin 

osa tietyllä ajanjaksolla kerätystä pääomasta palautetaan originaattorille, ja sillä 

erillisyhtiö ostaa originaattorilta uusia luottokorttiluottoj a. Arvopapereiden tuotot 

maksetaan sijoittajille ennalta määrättyinä ajankohtina, pääoman takaisinmaksussa 

käytetään mm. bullet -rakennetta.52

Lainsäädännöllinen ja kirjanpidollinen käsittely uusiutuvalle

arvopaperistamistransaktiolle eroaa normaalista kerta-arvopaperistamistransaktiosta, sillä 

luottokorttiluoton arvopaperistamisessa on kyse sekä tällä hetkellä tapahtuvasta 

varallisuuden siirrosta, että lupauksesta määrätynkokoisesta ja uusiutuvasta varallisuuden 

siirrosta erillisyhtiön ja originaattorin välillä. Näistä eroista puhutaan tarkemmin 

kappaleessa 4.1.2.

49 Kothari 99, 172
50 mt, 171
51 mt, 171
52 A Resource Guide 99, 10-11 ja Rought 2000
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3. ARVOPAPERISTAMISMARKKINOIDEN TAUSTOJA JA KEHITYSSUUNTIA

3.1. Yleisesti

Arvopaperistamme:! on kehittynyt eri maissa hyvin epätasaisesti. Tähän ovat olleet syynä 

eri maiden oikeusjäijestelmien ja rahoitusmarkkinoiden erityispiirteet sekä erityisesti 

erilaiset asuntorahoitusmarkkinat. Suurimmat erot ovat johtuneet anglosaksisen Common 

Law -oikeusj äij estelmän ja mannereurooppalaisen oikeusj äij estelmän välisestä 

eroavaisuudesta: Common law -oikeusj äij estelmän trusti-käsite on tehnyt

arvopaperistamisen mahdolliseksi ilman erityislainsäädäntöä (HE 77/1997). 

Arvopaperistamisen kehittymiseen ovat vaikuttaneet myös valtioiden erilainen 

suhtautuminen pankkien valvontaan ja toisistaan poikkeava kiijanpitokäytäntö. Myös 

julkisen vallan osallistuminen arvopaperistamisprosessiin (erityisesti luotonvahvistajana) 

on vaikuttanut markkinoiden kehityskulkuun eri maissa. (ATM 2/1993)

Common Law -oikeusjäijestelmää soveltavissa maissa ovat rahoitusmarkkinat voineet 

kehittyä lainsäädännön puitteissa, kunhan ei olla tehty mitään kiellettyä. 

Mannereurooppalaisessa oikeuskäytännössä muotoseikoilla on suuri merkitys ja hitaasti 

kehittyvän lainsäädännön on ollut mahdotonta vastata rahoitusmarkkinoiden nopeaan 

luomiskykyyn ja siksi se on väistämättä vaikeuttanut arvopaperistamismarkkinoiden 

kehittymistä. Viranomaiset ovat kuitenkin ymmärtäneet arvopaperistamisen tuomat 

hyödyt rahoitusmarkkinoille ja niin Common Law:n kuin monissa mannereurooppalaisen 

oikeuskäytännön maissa on täytäntöön pantu lakeja, jotka mahdollistavat ja edistävät 

arvopaperistamista. Tämä vaatii lainsäätäjiltä kuitenkin yhä enenevässä määrin yritys- ja 

rahoitusmaailman tuntemusta sekä intensiivistä dialogia eri markkinaosapuolten välillä, 

jotta lainsäädännöstä tulisi onnistunutta ja se toimisi halutulla tavalla/3 Tästä on hyvänä 

esimerkkinä myöhemmin esiteltävä Baselin komitean työ pankkien 

vakavaraisuuslainsäädännön uudistamiseksi, siinä on erityisesti painotettu eri 

markkinaosapuolten osallistumista lainsäädännön valmistelutöihin.

3.2. USA

Arvopaperistaminen kehitettiin USA:ssa 1930-luvulla. Laman pahasti vaurioittamaa 

asuntorahoitussektoria haluttiin vakauttaa ja samalla pyrittiin turvaamaan ihmisille 

mahdollisuus kohtuuhintaiseen omistusasumiseen. Hallitus perusti erillisen
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asuntoluottoja myöntävän instituution (Federal Housing Administration), jonka 

myöntämät lainat osti erillisyhtiö (the Federal National Morgage Association tai Fannie 

Mae). Fannie Mae myi arvopaperistetut luotot eteenpäin sijoittajille. Toiminnan 

alkuvaiheessa luotonvahvistajana toimi valtio. Tärkeänä tekijänä markkinoiden 

kehittymisessä oli seikka, että Fannie Mae vaati ostamiensa luottojen olevan hyvin 

standardoituja ja niiden myyjien toiminnan oli täytettävät Fannie Mae:n tarkat 

vaatimukset. Näin pystyttiin yksinkertaisemmin selvittämään ja hallinnoimaan riskejä, 

joita arvopaperistamistransaktioon sisältyi ja samalla arvopapereiden hinnoittelu 

helpottui. Nykyään Fannie Mae on, muutamien organisatoristen muutosten jälkeen, 

yksityinen osakeyhtiö, joka vuoden 2001 marraskuussa hallinnoi yli US$690 miljoonan 

arvoisia arvopaperistettuja asuntoluottoja.53 54 Nykyään kiinteistöluottojen 

arvopaperistaminen on USA.ssa jo lähes käytäntö ja Fannie Mae:n ohella toimii useita 

muitakin yhtiöitä, jotka ovat erikoistuneet arvopaperistamiseen, mm. Ginnie Mae ja 

Nellie Mae, joka arvopaperistaa opintolainoja.55

Nykyään investointipankit tuovat markkinoille mitä erikoisempia arvopapereita, sillä 

1980 luvulla, kun tietotekniikka ja arvopaperimarkkinat kehittyivät, mahdollistui 

monimutkaisempien tuotteiden liikkeellelasku. Kiinteistöluottopohjaisia arvopapereita 

on nykyään kymmeniä erilaisia, jokaisen sijoittajan riskinsietokykyyn ja 

tuottovaatimuksiin sopivia56. Myös erilaisten, heterogeenisten saatavajoukkojen 

arvopaperistaminen on varsinkin 90-luvulla yleistynyt, sillä periaatteessa melkein mitä 

tahansa on mahdollista arvopaperistaa, jos on kyky mitata kyseisen kohteen odotettavissa 

oleva tulovirta ja siihen liittyvät riskit57. Vuoden 2001 lopussa arvopaperistettuja saatavia 

oli USA:ssa liikkeellä USD730 biljoonaa, joista 12% on asuntoluottosaatavia ja 23% 

luottokorttiluottosaatavia.58 Koko maailman arvopaperistetuista saatavista on noin 75% 

peräisin Yhdysvalloista.59

53 Kravit 98
54 Fannie Mae 02
55 Lancaster & Håkan 95, 204-206; Walker &Kemppinen 92, 683-686
56 Lancaster & Håkan 95, 208-216
57 Woolley & Crock 92, 44-45
58 Asset - Backed Alert 02
59 Kothari 2002
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Viime vuosina lainsäädäntö viranomaiset ovat huomioineet arvopaperistamiseen liittyvät 

erityisongelmat myös USA:ssa ja toimeenpanneet uusia lakeja. Uusia lakeja säädettäessä 

on erityisen tärkeää tuntea markkinoiden toimintaperiaatteet ja keskustella markkinoilla 

toimivien osapuolten kanssa, jotta lainsäädännöstä tulee onnistunutta ja se edistää oikeaa 

asiaa. Yksi esimerkki tarpeellisen dialogin puutteesta oli FAS No.77 uudistaminen 

vuonna 1994. Uudistuksessa kehitettiin täysin uusi viitekehys arvopaperistettujen 

saatavien tasekäsittelyyn, mutta muutosehdotus aiheutti ainoastaan epätietoisuutta 

arvopaperimarkkinoilla, koska se ei huomioinut käytännön rakenteellisia tarkoitusperiä, 

vaan sen sijaan nojasi oikeudelliseen oppilauseeseen todellisesta myynnistä (true sale), 

jolle ei ole hyväksyttyä standardia oikeusyhteisössä.60 Tilanne on kuitenkin nykyään 

tarkentunut: US SEC:n Investment Company Act Rule За-7 vuonna 1992 mahdollisti 

mm. laajemmat mahdollisuudet taijota arvopaperistettuj a saatavia julkisilla markkinoilla; 

US FASB 125 määrittelee arvopaperistamisen kiijanpitosäännöksiä61 lisäksi Revised 

Uniform Commercial Code:n Artikla 9 (voimaan 1.7.2001) laajensi ja tarkensi vanhan 

Artikla 9:n soveltamisalaa ja nyt arvopaperistamistransaktiot kuuluvat sen 

soveltamisalaan. Tämän uskotaan tehostavan rahoitusmarkkinoiden toimintaa, 

vähentävän rahoituksen hintaa ja ennen kaikkea parantavan transaktioiden juridista

Kravit 98
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varmuutta, myös alkuperäistä velallista suojellaan transaktiossa tarkemmin.61 62 

Originaattorin konkurssitilanteeseen on myös annettu lainsäädäntöä, joka tarkentaa 

todellisen myynnin määritelmän konkurssitilanteessa. Asiaa säätelee See 912 of 

Bankruptcy Reform Act of 2001.63

3.3. Eurooppa
Eurooppa on maailman toiseksi suurin ja kehittynein markkina-alue arvopaperistetuille 

saataville, vaikkakin Aasiassa kasvu on ollut viimeaikoina nopeampaa, mutta toisaalta 

erittäin ailahtelevaista64. Ensimmäinen todellinen liikkeellelasku tapahtui 80-luvun 

puolivälissä Iso-Britanniassa. Arvopaperistaminen on kuitenkin yleistynyt vasta 90- 

luvun puolivälin jälkeen. Yhtenä syynä hitaaseen liikkeellelähtöön on ollut monien 

maiden lainsäädäntö, joka on tehnyt arvopaperistamisen mahdottomaksi tai turhan 

monimutkaiseksi ja kannattamattomaksi. Toisena syynä oli varmasti myös ensimmäisten 

liikkeellelaskujen ajankohta. Ensimmäiset emissiot tapahtuivat juuri 

kiinteistömarkkinoiden huippupisteessä, ennen koko Eurooppaa 90-luvun alkupuolella 

vaivannutta lamaa, jonka seurauksena lainojen kysyntä väheni, eikä ensimmäisille 

arvopaperistamistransaktioille saatu jatkoa.65

H istorical European Securitisation years 1996 - 2001

ISO-.

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Lähde: Trawinski, Viera, Coin, Rankin & Angheben 2002

61 Kothari 99, 107-108, 418-419
“Weise 99
6j Tarkemmin kappaleessa 4.2.1
64 Kothari 99, 111-112, 142
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Vuonna 2001 uusia arvopaperistamistransaktioita tehtiin ennätyksellinen määrä, 

arvoltaan EUR153,6 biljoonaa (vrt. €78,2 biljoonaa vuonna 2000). Iso-Britannia ja Italia, 

jossa vuonna 1999 säädettiin uusi laki koskien arvopaperistamista (Legge 30, n. 130), 

vastasivat yli puolesta kaikista Euroopan arvopaperistamistransaktioista.65 66 Suurin osa 

arvopaperistetusta varallisuudesta on edelleen kiinteistöpohjaisia arvopapereita tai 

rahoitusyhtiöiden ja pankkien saatavia, mutta trendi on muuttumassa kohti 

tulevaisuudessa syntyvien myyntitulojen arvopaperistamista mm. lentokentän ja 

moottoriteiden varsilla sijaitsevien huoltoasemien myyntituloja on arvopaperistettu67.

European ABS Issuance - 2001

5 %

Q Auto Receivables

■ CBO

□ CLO

□ Consumer Loans

■ Corporate and other Loans 1 

0 Receivables2

■ Other

Total ABS value €88,80 billion 
(MBS value €64,84 billion)

1 Includes Aircraft, Hcaltcare, Property Lease, Public house, Rent, Tirade, Lease and debt Receivables
2 Includes Commercial, Mezzanine and non.pcrforming Loans

Lähde: Trawinski, Viera, Coin, Rankin & Angheben 2002

Euroopassa lainsäätäjät ovat viime vuosina laatineet ja täytäntöön panneet uutta 

lainsäädäntöä ja uusia säännöksiä, jotka mahdollistaisivat ja selkeyttäisivät 

arvopaperistamisoperaatioita. Myös investointipankit ovat uhranneet paljon resursseja 

selvittääkseen arvopaperistamisen mahdollisuuksia ja informoineet sijoittajia uusista 

investointimahdollisuuksista68.

Euroopan arvopaperistamismarkkinat eivät ole kehittyneet aivan samoilla linjoilla kuin 

USA:ssa, vaikka ensimmäiset arvopaperistamisen kohteet olivat toki asuntoluottoja. 

Euroopassa on pyritty edistämään arvopaperistamista kehittämällä juuri tietylle

65 Taylor 95, 217-218
60 Trawinski; Vieira; Rankin& Angheben 2002
6 Mak & Deacon 99
68 Taylor 95,217
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originaattorille sopivia yksilöllisiä arvopaperistamisjäijestelyjä69 esimerkkinä erilaiset 

synteettiset arvopaperistamisj ärjestelyt. Ne eivät kuitenkaan täysin täytä 

arvopaperistamisen kriteereitä; transaktiossa siirretään erilaisilla rahoitusinstrumenteilla 

erityisen saatavapoolin luottoriski kolmannelle osapuolelle, mutta saatavat jäävät 

edelleen originaattorin taseeseen.70 Arvopaperistaminen ei myöskään tule luultavimmin 

koskaan saavuttamaan samanlaista volyymia kuin USA:ssa, sillä vaikka Euroopan 

Unionin sisällä lainsäädäntöä ja rahoitusmarkkinoita on jatkuvasti yhdenmukaistettu, on 

Unionin maiden lainsäädännöissä vielä pitkään niin suuria eroja, ettei samanlaisia 

suuruudenetuja pystytä saavuttamaan.71 Toisaalta rahaliiton syntymisen odotettiin 

kehittävän Euroopan arvopaperistamismarkkinoita72 ja kuten edellä mainituinkin ovat 

markkinat kasvaneet jatkuvasti, ja vuonna 1999 arvopaperistamismarkkinat tuplaantuivat 

verrattuna vuoteen 199873.

Iso-Britannian lainsäädäntö pohjautuu Common Law-oikeusjäijestelmään, joten 

nykytilanteeseen sovellettavaa lainsäädäntöä löytyy oikeuskäytännöstä jopa 1800- 

luvulta. Tämä on mahdollistanut hyvin monimutkaisten jäijestelmien luomisen, joka on 

hyödyttänyt arvopaperistamisoperaatioita tarjoamalla tarpeeksi joustavan perustan lain 

soveltamiseen. Toisaalta transaktion järjestäjän on mahdotonta olla täysin tietoinen 

kaikista Case-Law:n tuomioista ja yllättäviäkin tuomioita voi nousta esiin. Tämä 

epätietoisuus on seikka, joka voi epäilyttää sijoittajia.74 Viranomaiset ovat kuitenkin 

ohjeistaneet arvopaperistamista. Iso-Britanniassa on laajaa viranomaisohjeistusta koskien 

mm. pankkivalvontaa. (ATM 2/1993)

Mannereurooppalaisen oikeuskäytännön maista voidaan esimerkkinä mainita Saksa, 

jonka talous kuuluu maailman suurimpiin ja vahvimpiin. Kuitenkin arvopaperistamisen 

kehitys on ollut erittäin hidasta (etenkin kiinteistöluottoarvopaperit). 90-luvun lopulla 

ainoastaan myyntisaamisten arvopaperistaminen oli jokseenkin käynnissä75. Suurimpana 

syynä on ollut lainsäätäjien vastahakoinen suhtautuminen uusien lakien säätämiseen, sillä 

kukaan ei heitä ole siihen painostanut. Saksalaiset pankit ovat saaneet tarvitsemansa

69 Mak & Deacon 99
70 Basel 2001, 15
71 Steward 97,129
72 Hämäläinen 1999 &Lawmoney 1998, raportti IBA:n Vancouverin konferenssista 17.9.98
73Trawinski; Vieira; Rankin& Angheben 2001
74 Taylor 95, 224
75 Steward 97, 130
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käyttöpääoman perinteisillä tavoilla, eikä niilläkään ole ollut erityistä insentiiviä ryhtyä 

arvopaperistamaan saataviaan. Toisaalta on huomattava, että pankit ovat toimineet 

aktiivisesti arvopaperistamismarkkinoilla ulkomailla, eli saksalaisten pankkien kotimaan 

operaatioiden vähyys ei johdu ainakaan tiedonpuutteesta.76

Saksan lainsäädäntö mahdollistaa arvopaperistamisen, mutta ei ole sitä edistänyt. Lisäksi 

käytössä on ollut jo yli 200 vuotta kiinteistösijoitusinstrumentti nimeltään ”Pfandbriefe”, 

jonka vakuutena ovat kiinteistöt. Pfandbriefeä käytettäessä varat jäävät kuitenkin pankin 

taseeseen ja muutenkin transaktion toimijat ovat erilaisia verrattaessa 

arvopaperistamistransaktioon mm. erillisyhtiötä ei ole. Pfandbriefe markkinat ovat 

edelleen sijoittajien suosiossa eikä yksikään arvopaperi ole koskaan käynyt 

arvottomaksi.'7 Vuonna 2001 Pfandbriefe markkinoiden arvo Saksassa oli €185,67 

biljoonaa, tosin laskua edellisestä vuodesta oli -7,37%78. Vasta viimeisten viiden vuoden 

aikana ovat Saksan viranomaiset toimineet arvopaperistamistransaktioiden 

aktivoimiseksi. Pankki- ja pääomamarkkinoiden tarkastusviranomainen

(Bundesaufsichtsamt fur das Kreditwesen) on antanut määräyksensä Rundschreiben 

4/97, joka antaa arvopaperistamiselle virallisen ”siunauksen” ja samalla pyrkii 

edistämään arvopaperistamisen hyväksyntää Saksan rahoitusmarkkinoilla.79

3.4, Arvopaperistaminen Suomessa
Kansainväliset investointipankit markkinoivat arvopaperistamista aktiivisesti Suomessa 

vuosina 1992-1993. Kiinnostus johtui suomalaisten pankkien tilanteesta, jossa ne 

tarvitsivat nopeasti uusia rahoituslähteitä. Miltei kaikki suomalaiset pankit harkitsivatkin 

silloin vakavissaan asuntoluottojen arvopaperistamista, jotta olisivat pystyneet 

keventämään taseitaan. Valtion puuttuminen asiaan ja pankkituen maksaminen vähensi 

pankkien ulkopuolista rahoitustarvetta, eikä prosesseja viety loppuun. Postipankilla oli jo 

silloin melko pitkälle viety suunnitelma asuntoluottojen arvopaperistamisesta, mutta 

liikkeellelasku peruttiin viime hetkillä valuutan- ja koronvaihtosopimuksen ongelmien 

takia (partnerina Merrill Lynch Derivative Products).80 Vuonna 1992 

ympäristöministeriö asetti virallisen toimielimen tutkimaan erityisesti pankkien saatavien

76 Taylor 95, 240
77 Kothari 99, 116
78 Trawinski; Vieira; Rankin& Angheben 2002
79 Stopp 97 27-34
80 Taylor 95, 244
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arvopaperistamisen lainsäädännöllisiä, valvonnallisia ja verotuksellisia edellytyksiä. 

Arvopaperistamistyöryhmän mietintö valmistui kuitenkin vasta toukokuussa 1993, 

jolloin suurin kiinnostus arvopaperistamiseen oli jo hälvennyt.

Suomessa on keskusteltu vuosikausia myös kuntien saatavien arvopaperistamisesta. 

Kunnat voisivat esimerkiksi rahoittaa laitoksiaan myymällä joukkovelkakiijoja laitosten 

kassavirroista kiinnostuneille sijoittajille. Kunnat ovatkin olleet Suomessa uranuurtajia 

arvopaperistamisessa mm. Turun kaupunki on arvopaperistanut amerikkalaisen Chemical 

Bankin avustuksella kunnallisia asuntoluottoja.81

Perinteinen kiinteistösijoitusyhtiösijoittaminen ei ole kiinnostanut suomalaisia sijoittajia. 

90 -luvun alun lama ja sen vaikutukset kiinteistösijoitusyhtiöihin ovat jääneet sijoittajien 

mieleen tarkasti. Edes 90-luvun lopulla, kiinteistöjen arvon noustessa, ei kiinnostus 

yhtiöitä kohtaan noussut, vaikka pörssiin listautui jopa muutamia uusia yhtiöitä.82 

Joulukuussa 1997 annettiin Kiinteistörahastolaki (KiintRahL), jota täydennettiin jo 

seuraavana vuonna (KiintRahL täydennys), mutta nämäkään eivät ole innostaneet 

sijoittajia kiinteistömarkkinoille.83

Suomessa on toteutettu eräitä arvopaperistamishankkeita 90-luvulla. Suurin osa 

transaktioista on tehty Private Placement -pohjalta, eikä yksityiskohtaisia tietoja 

toteutetuista kotimaisista arvopaperistamisista ole ollut julkisesti saatavilla 

liikesalaisuuksista johtuen.84 Suomen ensimmäisen julkisen kiinteistöluottopohjaisen 

(valtion takaamia luottoja) arvopaperien liikkeeseenlaskun (Fennica No.l) teki 

Postipankki yhdessä ING Baringsin kanssa vuonna 1995, emission arvo oli lähes 

USD350 miljoonaa.85 Viimeisin Fennica liikkeellelasku tapahtui marraskuussa 2001 ja 

oli nimeltään Fennica No. 6. Kansainvälisten markkina-arvioiden mukaan Valtion 

asuntorahasto ja Fennica-ohjelma ovat erittäin tunnettuja ja hyvämaineisia. Fennica- 

emissioiden on nykyisellään sanottu olevan markkinoiden "benchmark” ja ”one of the 

flagships of the MBS market”.86

81 Huhtamäki 96, 161
82 Kapanen 99
83 Eerikas 99
84 Huhtamäki 96, 182-184
85 Steward 97, 134 & ARA 2002
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Emissio Liikkeeseenlasku
vuosi

Liikkeeseenlasku määrä 
(miljoonia)

valuutta

Fennica No. 1 1995 296 USD

Fennica No. 2 1996 1507 FIM

Fennica No. 3 1998 2052 FIM*

Fennica No. 4 1999 2973 FIM*

Fennica No. 5 2000 800 EUR

Fennica No. 6 2001 500 EUR

YHTEENSÄ: 2659 EUR

* konvertoitu euroiksi 1999 Lähde: ARA 2001

Suomessakin viranomaiset pitävät arvopaperistamista tehokkaana tapana luoda uusi ja 

vaihtoehtoinen rahoituslähde yrityksille ja Suomen asuntorahoitusmarkkinoille. Sen 

positiiviset vaikutukset sitoutuneen pääoman tuottoon, JVK -markkinoiden 

kehittymiselle ja riskien hajauttamiseen on myös huomioitu. (ATM 2/93) 

Rahoitustarkastus pitää arvopaperistamista yhtenä keinona edistää Suomen 

pankkijäijestelmän toimivuutta. (Rata 103.11) Suomen nykyisen lainsäädännön pohjalta 

arvopaperistaminen on mahdollista eikä mitään erityistä arvopaperistamislainsäädäntöä 

ole katsottu tarpeelliseksi säätää.

4. ARVOPAPERISTAMISMARKKINOIDEN SÄÄNTELYSTÄ KANSAIN

VÄLISESTI

Edellisessä luvussa tuli jo esille eri maiden ja niiden lainsäädäntöjen erilainen 

suhtautumistapa arvopaperistamistransaktioon ja sen erityisen säätelyn tarpeeseen. 

Seuraavissa kappaleissa yritän tuoda esille saatavien siirtoon sekä yleiskansallisesti että 

kansallisesti vaikuttavia periaatteita niin velvoite- kuin esineoikeudelliseltakin 

katsantokannalta. Lisäksi pyrin esittelemään uusimpia ja koko 

arvopaperistamismarkkinoihin vaikuttavia säännöksiä ja lain periaatteita.

Saatavien siirto on aiheuttanut eri maissa toteutetuissa arvopaperistamistransaktioissa 

suurimpia juridisia ongelmia. Kysymyksellä on erityistä merkitystä originaattorin *

86 ARA 2001
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konkurssitilanteessa.87 Arvopaperistettava saatavakanta täytyy eristää transaktiossa 

alkuperäisestä velkojasta niin, ettei sijoittajien maksunsaanti missään tilanteessa 

vaarannu originaattorin myöhempien toimenpiteiden tai mahdollisen insolvenssitilan 

johdosta.

4.1. Todellinen myynti
Seuraavia vaatimuksia88 on pidetty yleiskansallisina todellisen myynnin vaatimuksina89: 

Lakimääräinen tai täytäntöönpanokelpoinen saamisten siirto

Saamisten siirtoa ei aina käsitellä laissa samoin kuin muuta omaisuutta. Siirtoon voi 

liittyä erinäisiä ehtoja ja vaatimuksia. Suomessa mm. VKL ja AML.

Olemassa oleva saaminen

Jotta saamisen voi siirtää on alkuperäisen velan oltava olemassa. Oikeustieteessä 

tunnetaan kahdenlaista velkaa; nykyinen - (debt-in-present) ja tuleva velka (debt-in- 

future). On siis mahdollista siirtää myös tulevaisuudessa syntyvä velka, jos se jo 

nykyhetkellä on olemassa oleva saaminen. Eli jos velkoja velvoittautuu maksamaan 

tietyn summan velalliselle tulevaisuudessa, siihenkin saamiseen kohdistuvat velallisen 

velvoitteet ovat siirrettävissä.

Kuitenkin monissa arvopaperistamistransaktioissa (mm. luottokorttiluotot) siirretään 

saamisia, jotka eivät vielä ole syntyneet. Tällaisessa tilanteessa sopimuksessa sovitaan 

tulevaisuudessa syntyvien saamisten siirtämisestä; ei siis synny siirtoa sopimuksen 

tekohetkellä, vaan ainoastaan lupaus siirrosta. Toisin sanoen, em. sopimus on täytäntöön 

pantavissa ainoastaan sopimuksena tulevasta saamisten siirrosta, ei saamisten 

siirtymisestä.

Identifioitava saaminen

Identifioitava viittaa tässä tapauksessa kysymykseen kuka on alkuperäinen velallinen ja 

jos velallisella on monta maksusitoumusta, mitkä niistä ovat siirron kohteena. 

Esimerkkinä edellisestä voitaisiin pitää tilannetta, jossa sovitaan originaattorin myyvän

87 Tepora 95
88 Kothari 99, 230-236
89 Tietenkin kansallinen lainsäädäntö voi aina sisältää poikkeuksia.
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1000 euroa saamisistaan erillisyhtiölle, ilman että myytäviä saamisia identifioidaan. 

Tässä tilanteessa kyseessä olisi pelkästään maksuliikennesopimus, ei saamisten 

todellinen myynti.

Saaminen siirrettävä kokonaisuudessaan90

Common Law:n sopimusoikeuden perusperiaatteisiin kuuluu, että velvollisuus voi olla 

sekä yhteinen (joint), että jaettava (severable); kun taas oikeus voi olla ainoastaan 

yhteinen, mutta ei jaettava. Esimerkkinä: Jos lainasopimuksessa on sovittu 60 

lyhennyksestä seuraavan 5 vuoden aikana, voi velkoja myydä ensimmäiset 32 lyhennystä 

erillisyhtiölle ja jättää loput itselleen. Mutta mahdotonta olisi siirtää 75% ensimmäisistä 

32 lyhennyksestä erillisyhtiölle A ja jättää 25% originaattorille (jaettava oikeus). 

Mahdollista olisi siirtää 100% ensimmäisistä 32 lyhennyksestä yhteisesti sekä 

erillisyhtiölle A että erillisyhtiölle В (yhteinen oikeus). Toisaalta tällainen osasiirto ei 

muodosta itsenäisiä oikeuksia erillisyhtiöille, joten ne eivät voi olla suojassa 

originaattorin konkurssilta. Lisäksi mm. UK Law of Property Act 1925 §136 selvästi 

vaatii, että saamisten siirrossa on aina siirrettävä saaminen kokonaisuudessaan.

Siirtäjä ei voi olla siirronsaaja

Jos velkoja siirtää saatavat itselleen ns. sisäisesti, ei myyntiä tunnisteta lainsäädännössä. 

Ainoastaan tuomioistuimissa, joissa tunnetaan trusti-käsite (Common-Law) voidaan 

tällaista tapausta pitää ns. trustin perustamisilmoituksena (declaration of trust).91

Trusti -käsite on kehittynyt vuosisataisen perinteen pohjalta Englannin Common Law 

varallisuusoikeudessa. Trusti syntyy, kun varallisuutta siirretään toiselle 

oikeushenkilölle, jonka tulee käyttää se kolmannen osapuolen hyväksi. Laillinen 

omistusoikeus siirtyy siis trusteelle, mutta kolmannella osapuolella (edunsaajalla) on 

myös oikeus varallisuuteen; se tulee käyttää hänen hyväkseen.92 

Arvopaperistamistransaktiossa originaattori siirtää varallisuutensa trusteelle, joka 

hallinnoi tätä varallisuutta kolmannen osapuolen eli sijoittajien lukuun. Trusteen 

perustaminen on hyvä ja joustava rakenne, sillä näin sijoittajilla ei ole suoraa 

omistusoikeutta arvopaperistettuun varallisuuteen, eikä myöskään käytännönvelvoitetta

90 Vrt. kuitenkin kappale 4.2.1 Bankruptcy Reform Act
91 Kothari 99
92 Introduction to Trusts, 2002
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hallinnoida sitä, trustee hoitaa hallinnoinnin heidän puolestaan. Myös monissa 

mannereurooppalaisen oikeusjärj estelmän maissa on hyväksytty Common Law:n trustien 

merkitys ja säädetty lakeja, jotka ovat mahdollistaneet yksinkertaisemmat ja 

käytännöllisemmät arvopaperistamistransaktioiden ja erillisyhtiöiden 

perustamismuodollisuudet93.

Oikeuksia voi siirtää, mutta velvollisuuksia ei

Yksi oikeustieteen perusperiaatteista on myös se, että oikeuksia voi siirtää, mutta 

velvollisuuksien siirtoon tarvitaan kyseisen velvollisuuden vastaoikeuden haltijan 

suostumus. Monissa sopimuksissa tietyt oikeudet perustuvat tiettyjen velvollisuuksien 

suorittamiseen, esimerkkinä vaikkapa kopiokoneen leasing-sopimus, johon kuuluvat 

huoltopalvelut. Tässä tapauksessa vuokranmaksun perintäoikeus on selvästi riippuvainen 

huoltovelvoitteen täyttämisestä. Jollei kyseisessä leasing-/ vuokrasopimuksessa ole 

erillistä ehtoa, joka mahdollistaa huoltovelvoitteen erottamisen vuokranmaksun 

keräämisoikeudesta, ei kyseistä saamista voi arvopaperistaa, jollei ensin saada 

kopiokoneen vuokranneen yrityksen tai henkilön suostumusta huoltovelvoitteen 

siirtämiseen. Toisaalta, jos huoltovelvollisuus on määräaikainen, voidaan sopimus siirtää 

heti kun velvollisuus on täytetty.

Siirrettävään saamiseen ei saa kohdistua rajoituksia

Kaikki oikeudet ovat, mutta kaikki varallisuus ei ole siirrettävissä. Eli sopimuksen 

perusteella syntyneet oikeudet ovat siirrettävissä, mutta alkuperäiseen sopimukseen voi 

liittyä ehtoja, jotka asettavat rajoituksia siirrolle tai voivat kieltää sen kokonaan.

Originaattoriin ei saa kohdistua kuittaus tai muita täyttämättömiä oikeuksia 

alkuperäisen velallisen taholta

Useissa tuomioistuimissa on säädetty koskien erityisesti arvopaperistamistransaktiota, 

ettei siirronsaaja eli erillisyhtiö voi saada parempaa suojaa velallisen väitteitä tai 

kuittausoikeutta vastaan kuin mitä originaattorilla oli. Velkakiijavelallisella on tietyin 

edellytyksin oikeus käyttää velkakirjan luovutuksen jälkeen kuittaukseen vastasaatavaa, 

joka kohdistuu luovutuksen tehneeseen velkojaan. (VKL §28) Sääntö koskee tavallisen 

velkakirjan luovutusta sekä tavallisia saamisia, jotka eivät perustu juoksevaan

93 mm. Ranska: Law No.88-1201 12/1988; Espanja: Titulizacion Hipotecaria 7.7.92; Italia: Legge 30 no. 130 
1999.
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sitoumukseen.94 Kuittausoikeus voidaan kuitenkin poistaa sopimuksin95, siksi 

arvopaperistavilla pankeilla on yleisesti mm. asuntolainasopimuksissaan ehto, ettei 

velallinen saa käyttää kuittausoikeuttaan, jos velkoja siirtää velan. Tällöin saaminen on 

siirrettävissä erillisyhtiölle, ilman pelkoa kuittausoikeuden käyttämisestä.

4.1.1. Revised UCC Article 9

Esimerkkinä saamisten siirron kansainvälisestä sääntelystä haluan esitellä USA:n 

Uniform Commercial Code:n, jonka säännöksiä on viimeksi heinäkuussa 1999 muutettu, 

jotta arvopaperistamistransaktioihin saataisiin selvemmät oikeuspuitteet. UCC:n artikla 9 

säätelee vakuudellisia siirtoja (secured transaktions) ja asettaa ehdot niiden todelliselle 

myynnille Yhdysvalloissa. Vanhan pykälän soveltamisala (sale of accounts and chattel 

paper) oli liian tiukka arvopaperistamistransaktioille. Pykälää pystyttiin soveltamaan 

ainoastaan pieneen osaan arvopaperistamistransaktioita, ja näin osa siirroista jäi pykälän 

ulkopuolelle, joka taas tarkoitti sitä, että näihin transaktioihin oli sovellettava jotain 

muuta, osavaltiokohtaista lakia.96 Selvää siis oli, että jos artiklaa 9. pystyttiin 

soveltamaan, olivat todellisen myynnin vaatimukset selviä, mutta jos transaktio oli 

jonkin muun lain alainen ei voitu saada juridista varmuutta transaktion pysyvyydestä.

Yhdysvalloissa on ollut tapana hyvinkin helposti uudelleenj ärj estellä varallisuutta 

konkurssitilanteessa, tällä on pyritty mahdollistamaan toiminnan jatkaminen. 

Pääperiaatteena on pidetty, että yritys on aina arvokkaampi toimivana kuin kuolleena 

konkurssin takia. Jos siis arvopaperistamistransaktiota suunnitellessaan juristit päätyivät 

tilanteeseen, että siirrettävä varallisuus kuuluu vanhan artikla 9. piiriin, mutta 

tuomioistuimessa päätettäisiin toisin, voisivat seuraukset olla kohtalokkaat. 

Konkurssitilanteessa originaattorin kaikki varallisuuserät kootaan yhteen, kenen tahansa 

käytössä se sitten on ollutkin tai kenen tahansa lainan vakuutena ko. omaisuus on. 

Konkurssiomaisuus sisältää siis myös kaikkien lainojen vakuudet. Kuitenkin varallisuus, 

joka on myyty, ei kuulu konkurssipesään, eikä sitä voida käyttää selvitystilassa 

käteisvaroina tms. Konkurssissa vakuudellisten lainojen antajat saavat vakuudesta 

ainoastaan vakuuden suuruisen arvon, eivät koko vakuutta itselleen.97 Joten

94 Aurejärvi & Hemmo 98, 189
95 mt, 192
96 Lupica 2001
97 Lupica 2001
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konkurssitilanteessa on erityisen tärkeää, että arvopaperistettu omaisuus on siirretty 

lopullisesti pois originaattorin konkurssipesästä eli on tapahtunut todellinen myynti.

Uusi artikla pyrkii tarkentamaan ja helpottamaan transaktioiden arvioimista. Uuden 

artikla 9. (Revised Article 9.) soveltamisalaan kuuluu nykyään mm. aineettoman 

varallisuuden myynti rahasuorituksia vastaan (sale of intangibles for payment of money). 

Tarkennus on tehty laajentamalla vanhaa tilin (account) määritelmää. Mm. 

luottokorttisaamiset ovat nyt artiklan 9. piirissä, vaikka ennen eivät sitä olleet. Lisäksi 

saamisten vakuuksien siirtymistä on tarkennettu ja niiden siirtoa säännellään samaisessa 

artiklassa. Lisäksi uudistettu artikla 9. täsmentää vanhoja julkistamissääntöjä.98 99

UCC:n pykälässä 9-318(a) säännellään, ettei velkojalla, joka on myynyt tilisaamisen 

(account), irtaimen omaisuuden vakuuskiijan (chattel paper), aineettoman 

maksusaamisen (payment intangible) tai velkakirjan (promissory note), ei ole juridista tai 

muutakaan oikeutta myydyn saamisen vakuuteen. Tämän uskotaan tuovan varmuutta 

konkurssituomioistuinten käytäntöön. Säännöksessä ei kuitenkaan puhuta mitään 

piilotellusta lainanotosta, eli se jää tuomioistuinten päätösvallan alle. Kuitenkin pykälä 

tekee täysin selväksi sen, että kun varallisuus on myyty ja siirronsaajan oikeudet ovat 

täydelliset, ei alkuperäisellä velkojalla ole enää mitään oikeuksia saamisiin. Kunhan 

todellisen myynnin edellytykset täyttyvät, ei saamisia voi peräyttää konkurssipesään. 

Nykyisen uudistetun artikla 9. soveltumisalaan kuuluu pääasiassa kaikki varallisuus, 

johon liittyy maksuvirta- ja näin myös kaikki varallisuus, joka voidaan arvopaperistaa."

4.1.2. Uusiutuvien luottojen arvopaperistuminen 

Luottokorttiluottoarvopaperistamisen tarkoituksesta ja rakenteesta puhuttiin jo aiemmin. 

Tulevaisuudessa syntyvien saamisten arvopaperistaminen on mielestäni yksi 

kiinnostavimmista arvopaperistamismahdollisuuksista100. Edellä jo huomattiin, ettei 

tulevaisuudessa syntyvää saamista voi tänään siirtää, mutta sen siirtämisestä 

tulevaisuudessa voidaan sopia.

98 Weise 1999
99 Lupica 2001
100 Lisäksi se on yksi nopeimmin kasvavista arvopaperistamisvarallisuusluokista
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Jos tulonlähde on olemassa, tämän tulonlähteen tulot voidaan siirtää. Esimerkiksi, jos 

hedelmäpuu on olemassa, sen hedelmät voidaan siirtää, vaikka niitä ei vielä olisikaan 

kasvanut yhtään. Mutta sopimus siitä, että puun, jota ei ole vielä istutettu, hedelmät 

siirretään, on lupaus eikä sitova sopimus hedelmien siirrosta. Pääsääntönä siis on, että jos 

sopimuksessa voidaan identifioida ja varmentaa varallisuus eli siirrettävä saaminen, on 

sopimus sitova.101 Tulevaisuudessa syntyvien saamisten siirron yhteydessä on juridisesti 

siten otettava kantaa sopimukseen, joka koskee lupausta siirrosta ja sen 

täytäntöönpanokelpoisuutta.

Tyypillisessä luottokorttiluottoarvopaperistamistransaktiossa tietyn ajanjakson aikana 

syntyvät saamiset siirretään automaattisesti erillisyhtiölle jos ja kun ne syntyvät. Mutta 

mitä tapahtuisikaan, jos saamisia ei synny ollenkaan? Otetaan esimerkkinä tilanne, jossa 

erillisyhtiö on maksanut 1000 euroa originaattorille tulevaisuudessa syntyviä 

lentolippusaamisia vastaan. Tällä hetkellä on 20 euroa saamisia jo siirretty erillisyhtiölle, 

mutta lentokoneyhtiö eli originaattori menee konkurssiin ja lentokone ei enää lennä. 

Tällöin erillisyhtiöllä on siis vielä saamatta 980 euron arvosta lentolippusaamisia, joka 

on vakuudeton saaminen originaattorilta. Erillisyhtiölle on kuitenkin mahdollista 

kahdella tavalla saada parempi etuoikeus syntyviin lipputulosaamisiin. Ensinnäkin 

lentokone voidaan pantata lipputuloja vastaan erillisyhtiön lukuun. Tällöin saamiset ovat 

vakuudellisia ja turvatumpia. Toiseksi voidaan erillisyhtiölle taata lipputulo-oikeus 

huolimatta siitä, kuka lentää lentokonetta. Kuten jo edellä mainittiin, jos tulonlähde on 

olemassa, sen tulot voidaan siirtää, ja vaikka tulonlähde vaihtaisi omistajaa, sitoo uutta 

omistajaa myös sopimus tulojen siirrosta. Eli esimerkkitapauksessa: jos joku kolmas taho 

ostaa lentokoneen originaattorin konkurssipesästä, on erillisyhtiöllä kuitenkin oikeus 

syntyviin lentolipputuloihin.102

Tulevaisuudessa syntyviin saamisten siirtoon liittyvä dokumentointi on siis tehtävä 

erityisen tarkasti, jotta erillisyhtiön saamiset ovat turvattuja myös originaattorin 

konkurssitilanteessa.

101

102
Kothari 99, 268-269
mt, 270
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4.2. Originaattorin insolvenssitila
Kuten on jo monesti todettu, yksi arvopaperistamistransaktion tärkeimmistä juridisista 

tavoitteista on siirtää arvopaperistetut saatavat originaattorin konkurssitilanteen 

ulottumattomiin.

Siirto tulee jäljestää niin, että siinä syntyy erillisyhtiölle täydelliset juridiset oikeudet 

saataviin, eli on tapahtunut edellä käsitelty todellinen myynti. Tilanteessa täytyy ottaa 

huomioon edellä mainittu Substance over Form -periaate ja muu mahdollinen 

kansallinen lainsäädäntö, joka voi vaikuttaa saataviin kohdistuvien oikeuksien siirtoon. 

Lisäksi tulee toimia niin, ettei transaktiota voida peruuttaa konsolidoinnilla. 

Tuomioistuimilla on oikeus yhdistää erilliset juridiset kokonaisuudet yhdeksi, jos se pitää 

erillisyhtiön perustamista ja saamisten siirtoa järjestelynä, jolla ei ole juridista 

merkitystä, ja erillisyhtiötä originaattorin ns. ”alter egona”. Monilla tuomioistuimilla on 

ns. takaisinsaantia konkurssitilanteessa koskevia säännöksiä, joilla pyritään ehkäisemään 

konkurssia kohti ajautuvan yrityksen velkojien oikeuksia loukkaavat varallisuuden 

siirrot. Nämä säännökset koskevat pääasiassa siirtoja, joissa konkurssiin joutunut yhtiö 

on siirtänyt varallisuuttaan kolmansille osapuolille suurella tappiolla, ja 

arvopaperistamistransaktiossa myyntisumma on yleensä tasapuolinen kummallekin 

osapuolelle. 103

Markkinoiden luottamus arvopaperistamistransaktion originaattorin konkurssin 

kestävyyteen on ailahdellut viimeaikoina erityisesti Yhdysvalloissa. Tähän on ollut 

etupäässä syynä LTV Steel Companyn konkurssitapaus. LTV kyseenalaisti ennen 

konkurssia tekemänsä arvopaperistamistransaktiot, esittäen, että saamisten siirrot eivät 

olleet todellisia myyntejä ja siksi LTV:n tulisi olla mahdollista käyttää saamisia 

vakuutenaan, jotta se välttäisi konkurssin. LTV perusteli väitettään sillä, että ilman 

saamisten tuomia tuloja sen pitäisi lopettaa toimintansa, samalla vaarantaen 

työntekijöidensä työpaikat ja eläke-edut. Lisäksi LTV:n mukaan konkurssi vaikuttaisi 

epäedullisesti myös paikalliseen talouselämään. Lopullisessa päätöksessä annettiin 

LTV:n käyttää siirrettyjä saamisiaan konkurssin välttämiseen. Ratkaisua ei kuitenkaan 

voi pitää ennakkotapauksena, sillä käsittelyn osalliset pääsivät ennen tuomioistuimen 

päätöstä sopimukseen, jossa mm. todettiin siirtojen olleen todellisia myyntejä.104 Lisäksi

103 Kothari 99, 255-258
104 Schwarcz 2001
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Enronin tekemät hämärät velkojen myynnit ja niiden poistot taseesta105, ovat herättäneet 

kriittisiä kommentteja koskien arvopaperistamisen tehokkuutta sekä originaattorin ja 

erillisyhtiön sijoittajien turvallisuutta.106

4.2.1. Bankruptcy Reform Act of2001 (USA)

Aiempi USA:n Bankruptcy Code luotti UCC:n tai osavaltioiden oman lainsäädännön 

määritelmään todellisesta myynnistä. Uusi Bankruptcy Reform Act of 2001107, luo 

arvopaperistamistransaktioille ensimmäistä kertaa ns. juridisen turva sataman (safe 

harbour)108 koskien todellista myyntiä, ja samalla se poistaa täysin UCC:n asettamat 

todellisen myynnin edellytykset.109

Kuten jo edellä mainittiin, Yhdysvalloissa juridinen ilmapiiri koskien todellista myyntiä 

ja originaattorin konkurssitilaa on epävarma. Reform Actia käsiteltiin kauan senaatissa ja 

kongressissa, monet asiantuntijat kommentoivat lakiehdotusta ja se sai kannatusta. 

Näinkin vakiintuneet rahoitusmuodon luotettavuutta eivät saisi hoijuttaa Enronin tai 

LTV.n tapaiset, yksittäiset tapahtumat. Arvopaperistamisen päätarkoituksena ja jotta 

kaikki edut voitaisiin hyödyntää, on varallisuuden todellinen myynti erillisyhtiölle ja sen 

eristäminen mahdollisesta originaattorin konkurssipesästä. Tarkoituksena on luoda 

arvopapereita, joiden tulovirta perustuu ainoastaan vakuutena olevan varallisuuden 

tuottoon. Jos varallisuutta ei voida luotettavasti erottaa originaattorista, ei tavoite 

toteudu, eikä tehokkuus- ja kuluetuja saavuteta. Näistä syistä Reform Act haluttiin 

nopeasti voimaan, selvittämään oikeustilannetta.110

Reform Actilla on kuitenkin myös paljon vastustajia ja oikeustilanteen 

epävarmuudestakin ollaan kahta mieltä. Yhdysvaltojen oikeusistuimet ovat kautta 

aikojen tehneet päätöksiä koskien Substance over Form -periaatetta, eli jos transaktio on 

näyttänyt lainalta, on sitä myös konkurssitilanteessa pidetty lainana eikä myyntinä. Tätä 

markkinat näyttävät nyt pelkäävän, eli jos löytyy ennakkotapaus, jossa yleisesti 

todellisena myyntinä pidetty arvopaperistamistransaktio muutettaisiinkin

105 Kahden erillisyhtiön riskien kantaminen ja niiden salailu maksoi USD 1.2 biljoonaa
106 langer, Kettering, Lipson & Lupica 2002
107 Senaatti hyväksyi esityksen 13.5.2001, mutta presidentti ei vielä ole allekirjoittanut lakia. Se astuu voimaan
180 päivän jälkeen presidentin allekirjoituksesta.
108 Turvasatama koskee ainoastaan konkurssilainsäädäntöä, eli todellisen myynnin mm. verotukselliset,
kirjanpidolliset tai vakavaraisuuslainsäädännölliset edellytykset pysyvät muuttumattomina
109 Schwarcz 2001 ja Lupica 2001
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tuomioistuimessa lainatransaktioksi voi useiden kymmenien USD biljoonan 

arvopaperistamismarkkinat romahtaa välittömästi. Reform Actin muutos poistaa tämän 

epävarmuuden, mutta monen mielestä liian löyhin perustein.110 111 Bond Market Association 

on vastannut Ketteringin edelliseen väitteeseen toteamalla, ettei ongelmaa voida välttää 

tekemällä tarkempaa juridista selvitystä transaktion aikana, sillä syy on lain 

epäselvyydessä ja tämä ongelma voidaan ratkaista ainoastaan selventämällä 

lainsäädäntöä. Reform Actin 912§ ratkaisee tämän pulman osalta 

arvopaperistamistransaktioita.112

Reform Act säätää nimenomaisen ”todellisen myynnin turvasataman” suurimmalle osalle 

arvopaperistamistransaktioiden saamisten siirtoa. Se muuttaa voimassa olevan 

Bankruptcy Code:n 154§, joka määrittelee velkojan konkurssipesän varallisuuteen 

kuuluvat erät, ja nimenomaisesti säätää ettei ko. varallisuuteen kuulu mikään 

oikeuskelpoinen varallisuus (eligible asset), joka on siirretty (transfered) 

oikeuskelpoiselle henkilölle tai yhteisölle (eligible entity) arvopaperistamistransaktion 

yhteydessä (asset-backed securitisation). Koska termit ovat hyvin laaja-alaisia, on 

pykälän rajaama aluekin hyvin laaja. Lisäksi kun Reform Actin turvasatama asema on 

saavutettu, se ratkaisee myös tilanteen, jossa on siirretty ainoastaan osa velkojan 

alkuperäisistä saamisista, vaikka nykyisen lainsäädännön mukaan todellinen myynti 

voitaisiin kyseenalaistaa. Nykyään siirretään käytännössä aina kokonaisia saamisia, 

mutta säännöksen voimaan tulon jälkeen voidaan siis siirtää myös osuuksia 

saamisesta.113

Oikeuskelpoinen varallisuus

”Eligible asset” -termi tarkoittaa mitä tahansa olemassa olevaa tai tulevaisuudessa 

syntyvää varallisuutta, joka sopimusehtojen mukaan muutetaan rahaksi ennalta rajattuna 

ajankohtana tai -kohtina.114

110 Vogt 2002
111 Kettering 2002
112 Vogt 2002
113 Schwarcz 2001
114 ma
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Oikeuskelpoinen yhteisö

Termi ”eligible entity” käsittää minkä tahansa oikeushenkilön, joka toimii yksinomaan 

jossain seuraavissa tehtävissä i) varallisuuden hankkiminen ja hallinnointi, ii) 

varallisuuden hankkiminen ja siirtäminen suoraan tai epäsuorasti varallisuuteen 

perustuvien arvopapereiden liikkeellelaskijalle. Termi vaikuttaa näin sisältävän 

suurimman osan nykyisistä eri llisyhti ö i stä, mutta esimerkiksi monien eri 

arvopaperistamistransaktioiden kanavana toimivan erillisyhtiön tilanteessa voi olla 

järkevää hankkia erityinen vahvistus siitä, että erillisyhtiö kuuluu edellä mainittujen 

ehtojen piiriin.115

Transferred

Termin ”transferred” määritelmä erottuu eniten aikaisemmasta lainsäädännöstä. Tällä 

hetkellä tutkitaan aina todellisen myynnin olemassaolo UCC:n asettamien vaatimusten 

mukaan. Reform Actin voimaantulon jälkeen mikä tahansa siirto, josta velkojalla on 

kiijallinen sopimus, jossa sovitaan varallisuuden myynnistä, lahjoituksesta tai muutoin 

siirretään siirronsaajalle, tarkoituksena eristää ne originaattorin varallisuudesta, 

tunnustetaan konkurssilainsäädännössä todelliseksi myynniksi, jota ei voi peruuttaa 

originaattorin konkurssipesään.116

Termin ”transferred” määritelmä onkin saanut liikkeelle suurimman joukon vastustajia. 

Sen suurimpana heikkoutena nähdään, että peitelty lainanotto jää turvasatama pykälän 

alle, eli se tulkittaisiin todellisena myyntinä, vaikka olisikin muutoin selvästi lainanottoa. 

Turvasatama takaa todellisen myynnin tapahtumisen, vaikka originaattori kantaisikin 

kaikki riskit siirrettävistä saamisista. Tämä mahdollistaisi yhtiöille helpon tavan siirtää 

velkaa pois taseistaan. Lisäksi riskien säilyttäminen voisi tapahtua salaisesti, eivätkä 

originaattorin sijoittajat tai lainanantajat tulisi tästä tietoisiksi. Pykälä 912 mahdollistaisi 

yhtiöiden naamioida lainanottonsa, jonka vakuutena olisivat siirretyt saamiset, 

varallisuuden myynniksi, joka huijaisi sekä originaattorin luotonantajia että sijoittajia. 

Nähdään myös, että sijoittajien olisi tulevaisuudessa vaikeampi arvioida 

arvopaperistavien yhtiöiden riskirakennetta.117

115 Schwarcz 2001 
ne ma
11 ' langer, Kettering, Lipson & Lupica 2002
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Mutta kuten jo edellä esitettiin, Reform Actin pykälä 912 soveltuu ainoastaan 

konkurssitilanteeseen ja jotta originaattori pystyy hyödyntämään 

arvopaperistamistransaktiosta saatavat hyödyt, on myös muut säännökset otettava 

huomioon. Mm. Yhdysvalloissa tietyt kaupat pitää julkistaa, julkistusvelvollisuus on 

täytettävä, jotta kirjanpito yms. edut saavutetaan. Tilinpäätöstietoihin on merkittävä 

kaikki ulkopuoliset vastuut. Lisäksi arvopaperistamistransaktioihin on liitetty 

erityisilmoitusvelvollisuuksia, jotka tulee täyttää. UCC:n mukaan pitää esimerkiksi tehdä 

julkinen rahoihisilmoitus, jotta kauppa tulee kolmansien osapuolien tietoon ja näin heitä 

kohtaan sitovaksi. Näin ollen originaattori ei voi ottaa liikaa riskejä kannettavakseen tai 

tehdä epärehellisiä siirtoja, sillä ne tulisivat julki muiden säännösten perusteella.118 

Kuitenkaan ilmoitusten tekemättä jättäminen ei mahdollista §912 mukaan varallisuuden 

takaisinsaantia konkurssipesään, vaan myyntiä pidettäisiin edelleen 

konkurssi lainsäädännön mukaan todellisena myyntinä, kirjanpidollisesti ja 

verotuksellisesti tilanne kuitenkin olisi täysin toinen. 119

Asset-backed securitization

Viimeinen ehto turvasatamalle on, että siirto on tehty liittyen 

arvopaperistamistransaktioon ”asset-backed securitization”. Termiin luetaan kuuluvaksi 

lähes kaikki transaktiot, joita pidetään yleisesti arvopaperistamistransaktioina -eli 

transaktioita, joissa siirretty varallisuus on liikkeelle laskettujen arvopapereiden 

tulonlähteenä. Kuitenkin yhdellä ehdolla: yhden arvopaperiluokan on oltava investment 

grade -luokiteltu vähintään yhden rating -laitoksen120 toimesta.121 Koska pykälän 912 

ehdoissa vaaditaan, että vain yhden arvopaperiluokan on oltava investment grade, tämä 

mahdollistaa toiminnan, jossa luodaan yksi, hyvin pieni luokka, joka saa hyvän 

reittauksen ja tällöin muita luokkia ei edes tarvitse reitata, jotta transaktio hyväksytään 

pykälän 912 soveltamisalaan ja ehdot täyttäväksi.122

Luottokelpoisuuden arvioijien eli rating -laitosten asemaa pidetään myös arveluttavana. 

Ensinnäkin rating -laitokset tutkivat ainoastaan erillisyhtiön taloudellista tilannetta, eli 

onko varallisuus siirretty laillisesti ja kaikki oikeudet täyttävästi erillisyhtiölle. Tässä

118 Vogt 2002
119 Kettering 2002
120 Rating -laitoksen tulee olla kansallisesti hyväksytty arvopapereiden luottokelpoisuusarviointiorganisaatio
(NRSRO)
121 Schwarcz 2001
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tilanteessa ne eivät katso originaattorin tilannetta. Eli mitä enemmän riskejä originaattori 

ottaa kannettavakseen, sitä paremman luokituksen arvopaperit voivat saada. Toiseksi 

rating -laitokset eivät ota minkäänlaista vastuuta päätöksistään. On oikeustapauksia, 

joissa ne on haastettu oikeuteen vääristä neuvoista, mutta rating -laitokset ovat voittaneet 

kaikki käsittelyt; sillä ne ainoastaan julkaisevat ”mielipiteensä” yrityksen taloudellisesta 

tilanteesta. Lisäksi markkinoilla toimii ainoastaan neljä suurempaa yhtiötä ja 

markkinoille tulon esteet ovat huimia. Uskotaan, että rating -laitokset ovat liian 

voimakkaita ja epäluotettavia.122 123

Seuraavalla sivulla American Bankruptcy Instituten internetsivuilla olleen kyselyn tulokset 
koskien pykälää 912. Kaikkiaan ääniä oli annettu vain 537, joten kysely ei ole kovinkaan kattava. 
Toisaalta kyseisellä nettisivulla vierailee luultavimmin pääasiassa henkilöitä, jotka myös jotain 
asiasta tietävät. Mitään johtopäätöksiä kyselyn perusteella ei voi vetää, mutta vastustajia näyttää 
olevan melko suuri määrä vastaajista. Toisaalta sama kysely oli 24.5.2002 Vinod Kotharin 
arvopaperistamista käsittelevillä sivuilla (www.vinodkothari.com), jossa kannattajia oli 2/3

Section 912 of the pending legistlation creates a safe harbour from bankruptcy for certain 
borrowing transactions that are recast as sales and structured in a securitized SPV. In your 

opinion, this provision would:

Don't know/ no 
opinion

Lead to sham and/or
secret transactions that

inappropriately shield
assets from other

, . creditors
Appropnately increase

legal certainty in the
even of bankruptcy for

legitimate asset
 securitization ,------------------------------------------------------------ ,

0.00% 10.00% 20.00 % 30.00 % 40.00 % 50.00 % 60.00 %

vastaajista (vastaajia 98).

Lähde: ABIWORLD, week 17 poll

Reform Act ei kuitenkaan pyri sääntelemään kaikkia originaattorin konkurssitilanteeseen 

liittyviä seikkoja. Sen soveltamisala on melko suppea; jos transaktio on yksityinen tai

122 Kettering 2002
123 langer, Kettering, Lipson & Lupica 2002
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sille ei ole hankittu luottoluokitusta tai jos erillisyhtiö sijaitsee ulkomailla, ei Reform Act 

koske kyseisiä tapauksia, ja niitä koskee edelleen UCC:n todellisen myynnin 

vaatimukset.124 Lisäksi uudistuksen perusteluissa selvästi sanotaan, että se ei ylitä 

kaikkia takaisinsaantisäännöksiä mm. UCC:n pykälä 548(a)(1)(A) ja (B), joissa 

mahdollistetaan tahallisten, petoksellisten ja muutenkin huijaustarkoituksessa tehtyjen 

kauppojen takaisinsaanti.125 Edellisen pykälän soveltamista ei kuitenkaan pidetä 

kovinkaan mahdollisena seikkana, sillä yleensä originaattori saa oikeudenmukaisen 

korvauksen, jotta arvopaperistamisen tavoitteet saavutetaan. Bankruptcy Code:n 105§ 

mukaan voi kyseeseen tulla originaattorin ja erillisyhtiön konsolidointi. Tätäkin riskiä 

pidetään minimaalisena, sillä pitämällä tarvittava välimatka ja muodollisuudet 

originaattorin ja erillisyhtiön välillä ei konsolidointi voi todennäköisesti tulla 

kysymykseen.126

Kuitenkin professoreiden Lipson, Lupica, Moringiello, Shafer, Georgapoulos, 

Henderson, Howard, Janger & Cooper 2002 mukaan 912§ näyttäisi poislukevan kaikki 

muut UCC:n mahdollistamat takaisinsaanti mahdollisuudet konkurssipesään kuin edellä 

mainitun 548§, mm. 544(b)§ (huijaus siirrot) 542§ (takaisinsaanti valta) 547§ 

(epäedullistensiirtojen takaisinsaanti) ja 549§ (haasteen jälkeiset siirrot) on poistettu 

koskemasta arvopaperistamistransaktioita. Lisäksi 548§ sisältää hyvin heikot 

takaisinsaantioikeudet mm. aika, jolta takaisinsaanti on mahdollinen voi olla hyvin lyhyt. 

Professoreiden mukaan 912§ on tarpeeton ja vaarallinen pykälä talouselämän 

toimivuudelle, sillä se poistaisi paljon oikeuksia konkurssituomioistuimilta.127 Toisaalta 

Yhdysvaltojen konkurssituomioistuimilla on hyvin suuri valta ja mm. Cohn 98 tuo 

artikkelissaan esille tapauksia, joissa tuomioistuimet eivät ole ymmärtäneet 

arvopaperistamistransaktion todellisia tarkoitusperiä128 ja tuomiot ovat olleet varsin 

ikäviä erillisyhtiön liikkeelle laskemiin arvopapereihin sijoittaneille.129 Pykälän 912 

uskotaan lisäksi luovan epäreilun toimintakentän konkurssitilanteessa eri 

rahoitusmuodoille, suosien arvopaperistamistransaktioita. Tästä edusta pääsevät

124 Schwarcz 2001
125 Vogt 2002
126 Schwarcz 2001
127 Lipson, Lupica, Moringiello, Shafer, Georgapoulos, Henderson; Howard, Janger & Cooper 2002
128 Tosin ko. tapaus koskee erillisyhtiön konkurssitilannetta (In re Kingston Square Associates)
129 Cohn 1998
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hyötymään ainoastaan yritykset, joilla on varaa maksaa yksityisille ”portinvartijoille” eli 

rating -laitoksille liikkeellelaskun arvioimisesta.130

Professoreiden kirjeissä kommentoidaan ainoastaan tilanteita, jotka olisivat peiteltyä 

lainanottoa tai jotain muuta epärehellistä toimintaa pykälän varjolla.131 Tällainen 

toiminta on mahdollista nykyisenkin lainsäädännön aikana ja ei ole mitään konkreettisia 

todisteita siitä, että Reform Actin tullessa voimaan pyrittäisiin sitä käyttämään 

lainvastaiseen toimintaan. Arvopaperistaminen voi olla joillekin yrityksille ainut 

mahdollinen rahoitusmuoto, esimerkkinä konkurssin partaalla oleva yhtiö, joka voi saada 

rahoitusta myymällä varallisuutensa erillisyhtiölle, mutta jolle kukaan luotonantaja ei 

lainaa rahaa kohtuullisin ehdoin edes vakuutta vastaan, tällaisen yrityksen toiminta voi 

jatkua pitkäänkin arvopaperistamisen tuloilla, vaikka muutoin toiminta olisi jouduttu 

lopettamaan.132 Lisäksi uudistus lisää huomattavasti oikeusvarmuutta markkinoilla, jotka 

kaipaavat viimeaikaisten tapahtumien takia selvennystä juridisiin kysymyksiin

4.3. United Nation's Convention on the Assignment of Receivables in International 
Trade

UNCITRAL:in CARIT:n tavoitteena on luoda periaatteet ja säännöt, jotka tuovat 

varmuutta ja läpinäkyvyyttä sekä lisäksi nykyaikaistavat saamisten siirtoa koskevaa 

kansainvälistä lainsäädäntöä. CARITdla halutaan taata alkuperäisen velallisen oikeuksia 

toiminnassa, jossa hänen velvollisuuksiaan siirretään uudelle siirronsaajalle, eli 

erillisyhtiölle. Lisäksi halutaan suojella nykyisiä toimintatapoja, mutta myös rohkaista 

uudenlaisten rahoitusvaihtoehtojen käyttöä.

Konventiota sovelletaan kansainväliseen saamisten siirtoon, jos sopimuksen syntyessä 

originaattori on konvention allekirjoittaneessa maassa. Konventiota ei kuitenkaan 

sovelleta velalliseen, jos se ei ole konvention hyväksyneessä maassa tai jos saaminen, 

jota siirto koskee, ei ole konvention hyväksyneen maan lainsäädännön alainen. Siirron 

katsotaan olevan kansainvälinen, jos originaattori ja erillisyhtiö ovat eri maissa.

130 Kettering 2002
131 Vogt 2002
132 Schwarch 2002, Vogt 2002
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Siirto on laillinen ja tehokas CARITrn mukaan kun siirrettävät saamiset on identifioitu 

joko yksilöllisesti tai jollain muulla tavalla siten, että ne voidaan myöhemminkin erotella 

saamisiksi, joita siirto koski. Saamisten siirto on tehokas heti sopimuksen 

allekiijoittamisen jälkeen. Siirron seurauksena siirtyvät myös kaikki velallisen antamat 

velan vakuudet uudelle siirronsaajalle. Jos kansallinen laki vaatii vakuuden siirrosta 

uuden sopimuksen, on originaattori velvollinen tekemään tällaisen sopimuksen 

erillisyhtiön kanssa.

Originaattorin ja erillisyhtiön oikeudet ja velvollisuudet tulee selvittää heidän välisessä 

sopimuksessaan, ne voivat syntyä myös toimintatavoista tai kauppatavasta. Jollei toisin 

sovita, originaattorin oletetaan kauppasopimuksessa vakuuttavan erillisyhtiölle 

omistavansa oikeudet saamisten siirtoon, ettei ole aiemmin siirtänyt kyseisiä saatavia 

kenellekään muulle ja ettei velallisella ole mitään kuittaus- tai muita oikeuksia 

originaattoria kohtaan, joita se voisi käyttää velan mitätöimiseksi tai kuolettamisessa. 

Lisäksi CARIT:n mukaan originaattori ei vastaa velallisen maksukyvystä, jollei toisin 

sovita.

Kolmansia osapuolia koskee originaattorin maan laki, jota sovelletaan seuraaviin 

kysymyksiin:

• erillisyhtiön oikeuksien laajuus ja etuoikeus, jos muilla, kolmansilla 

osapuolilla on oikeuksia siirrettyyn varallisuuteen.

• velkoja on siirtänyt saman saamisen useammalle kuin yhdelle 

erillisyhtiölle

• originaattorin velkojien toimenpiteet

• originaattorin maksu-/toimintakyvyttömyysviranomaisen toimenpiteet

Originaattorin ja erillisyhtiön suhdetta koskee heidän sopimuksessaan määräämä laki, 

mutta jos valintaa ei ole tehty, käytetään originaattorin kotipaikan lakia. Velallisen ja 

erillisyhtiön suhdetta koskee originaattorin ja velallisen tekemän sopimuksen 

lainsäädäntö. Tämän perusteella joudutaan huomioimaan mm. miten saamisia voidaan 

siirtää, kyseinen laki määrää myös velallisen oikeudet ja velvollisuudet.

CARIT ei kuitenkaan mitenkään selvitä todellista myyntiä tai originaattorin 

konkurssitilannetta, ja vastaa enemmänkin lainvalintaa ja esim. sopimuksen



45

syntyajankohtaa koskeviin kysymyksiin. Näin kansainvälisissä 

arvopaperistamistransaktioissa ei ainakaan vielä voida hyväksikäyttää pelkästään 

UNCITRAL:in ohjeistusta, vaan on turvauduttava jommankumman osapuolen omaan tai 

jonkin kolmannen maan lainsäädäntöön.

5. SAATAVIEN SIIRTO SUOMESSA

5.1. Yleisesti

Suomessa saatavia siirrettäessä, ja niin kuin jo edellä tuli esille myös kansainvälisestikin, 

edellytetään ensinnäkin, että luovutettu saatavakanta on siirretty erillisyhtiölle niin, ettei 

se missään tilanteessa voi kuulua originaattorin konkurssipesään. Toiseksi on 

varmistuttava, ettei originaattori voi enää siirron jälkeen pätevästi ryhtyä saatavien 

suhteen sellaisiin määräämistoimiin, jotka voivat vaarantaa erillisyhtiön aseman ja sitä 

kautta sijoittajien maksunsaannin. Lisäksi erillisyhtiön toiminta on rajoitettava siten, että 

originaattori ei tämän välityksellä voi ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka voisivat lisätä 

erillisyhtiön vastuiden määrääjä näin mahdollisesti aiheuttaa maksukyvyttömyyden.133

On myös huolehdittava, että siirto on tehokas originaattorin velkojia kohtaan, ja 

varmistuttava, että velallinen säilyttää velkakirjalain 15§:ssä tarkoitetut 

väitemahdollisuudet myös uutta velkojaa vastaan. (Rata 103.11) Lisäksi konkreettisen 

saamisten siirron yhteydessä tulee huomioida mm. kysymykset saamisten vakuuksien 

siirrosta, velallisten kuittausmahdollisuudesta, tietosuojaan liittyvät säännökset, 

saamisten siirtäminen asiakkaansuojan kannalta134 sekä mahdollisten velkajärjestelyjen 

tai -saneerausten vaikutukset saamisten siirtoon originaattorilta erillisyhtiölle.135 Eli 

yhteenvetona: kaikki luovutettuihin saamisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet on 

siirrettävä selkeästi erillisyhtiölle ja velallisille sekä sijoittajille on tehtävä selväksi, että 

luottolaitos ei ole vastuussa saamisista luovutuksen jälkeen (Rata 103.11). Vaikka 

originaattorin konkurssi olisi hyvin epätodennäköinen, etenkin sijoittajat arvioivat 

transaktion oikeudellista rakennetta huonoimman vaihtoehdon mukaan, minkä vuoksi on 

tarpeen tehdä riittävä selvitys juridisista kysymyksistä ja sen pohjalta informoida 

sijoittajia.

133 Palin 97, 622-623
b4 Rata 103.11 edellyttää mm. kirjallista ilmoitusta velalliselle
135 ks esim. ATM 2/93, 35-48 sekä Tepora 95 vakuuksien siirrosta; Aurejärvi & Hemmo 98. 182-194
kuittausoikeudesta
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Onnistuneen arvopaperistamisen edellytyksenä on, että varojen voidaan katsoa siirtyneen 

kaikissa merkityksellisissä suhteissa erityisyhtiölle. Tämä mm. tarkoittaa, että136:

1) on tapahtunut saatavien todellinen myynti ”true sale”, ei vakuusluovutus.

2) saatavien siirrosta on tehty asianmukainen siirtoilmoitus velallisille.

3) luovutus ei tapahdu takaisinsaannista konkurssipesään annetussa laissa 

säädettyjen takaisinsaantiperusteiden vallitessa.

4) erillisyhtiön on täytettävä kotimaan lainsäädännön itsenäiselle 

oikeushenkilölle asettamat vaatimukset sekä suomalaisen tuomioistuimen 

on voitava tunnustaa saajan itsenäinen oikeussubjektius.

Lisäksi siirtymisen tehokkuus on arvioitava erikseen ainakin seuraavissa suhteissa (ATM 

2/93):

1) varallisuusoikeudellisesti (saamisoikeuden siirtyminen, maksu-, väite-, 

vaihdanta- ja saantosuoja)

2) kiijanpidollisesti sekä

3) vakavaraisuuslaskennan kannalta

Varallisuusoikeuden alaryhminä ovat velvoite-, esineoikeus ja immateriaalioikeus. 

Todellisen myynnin tehokkuus on siis ainakin arvioitava velvoite-ja esineoikeudellisesti. 

Velvoiteoikeudessa käsitellään velkojan ja velallisen välistä erityissidonnaisuutta eli 

suhdetta inter partes, esineoikeudessa taas tarkastelun kohteena ovat sivullisten väliset 

relaatiot, suhteet ultra partes.137 Esinekohtainen oikeus on suojattu kaikkia sivullisia 

vastaan kun taas velvoiteoikeus vain määrättyyn henkilötahoon nähden.138

Valvonnallisesta näkökulmasta katsoen todellinen myynti määritellään yleensä niin, että 

alkuperäiselle velkojalle ei jää saamisten myynnin jälkeen arvopaperistamistransaktioon 

liittyvää luottotappioriskiä. Kuitenkin originaattori voi ottaa kantaakseen muita 

markkinariskejä kuten korko-, valuutta- ja saatavien ennenaikaista takaisinmaksuriskiä 

(ATM 2/93). Todellisuudessa originaattorille jätetään aina jonkin verran luottoriskiä 

kannettavakseen erilaisin sopimusjäijestelyin. Luottoriskin siirtymistä käsittelevässä

136 Rata 103.11,4; Tepora 95
137 Aurejärvi & Hemmo 98, 1
138 Zitting & Rautiala 82, 1
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kappaleessa edempänä pyritäänkin selvittämään millainen riskialtistus on vielä 

hyväksyttävissä, jotta saamisten siirtoa voidaan pitää todellisena myyntinä.

Saatavien siirto erillisyhtiölle merkitsee arvopaperistettavien saamisten osalta velkojan 

vaihdosta. Jotta siirto on mahdollinen, luonnollisesti ensimmäiseksi edellytetään, että 

saatava on siirtokelpoinen, sillä sopimuksella tai lailla voidaan siirrettävyyttä rajoittaa. 

Suomen velkakiijaoikeuden mukaan sekä velkoja että velallinen voivat vaihtua toiseksi 

henkilöksi. Arvopaperistamisessa saamisoikeus siirtyy velkojalta toiselle velkakiijalaissa 

mainitun luovutuksen perusteella. Velkojan vaihdos ei edellytä velallisen suostumusta. 

Tämä koskee sekä tavallista, että juoksevaa velkakirjaa. Kuitenkaan velalliselle ei saa 

aiheutua konkreettista haittaa vaihdoksesta (esim. maksupaikan muutos ulkomaille). 

Velkasuhteen henkilövaihdokset vaikuttavat myös takaajien asemaan, velkakiij an 

siirtyessä velan syntymisen jälkeen uudelle velkojalle takaus pysyy voimassa, ellei 

takausvälipuheessa ole siirtokieltoa.139

Velkakiij an luovuttajan ja vastaanottajan väliset oikeussuhteet määräytyvät 

pääsääntöisesti luovutussopimusta koskevien yleisten periaatteiden mukaan. Velkakiij an 

kaupan oikeusvaikutukset määräytyvät sen mukaan yleisen kauppalain nojalla. VKL 

9§:ään on kuitenkin otettu normi, jossa säännellään eräitä tämän sopimussuhteen 

vaikutuksia. VKL 9.1 § koskee originaattorin vastuuta saamisen pätevyydestä. 

Velkakiij an luovuttaja vastaa kaupassa saamisen pätevyydestä, paitsi milloin saaja tiesi 

tai hänen olisi pitänyt tietää saaminen pätemättömäksi. Onkin selvää, että 

siirtosopimuksessa originaattorille asetetaan erityinen takaisinosto- tai 

vaihtovelvollisuus, jos saaminen ei juridisesti vastaa myyntisopimusta. Tällöin 

originaattorin on luovutettava tilalle toinen pätevä, vastaavanlainen saaminen tai 

lunastettava pätemättömät saatavat. 140 Saaminen voi olla uuden velkojan kädessä 

pätemätön paitsi varsinaisen (esim. OikTL 3 luvussa säädellyn) pätemättömyyden 

vuoksi, myös väärentämisen, edustusvallan puuttumisen, velkasuhteen muuttumisen tai 

lakkaamisen taikka minkä tahansa muun sellaisen seikan nojalla, jonka johdosta 

velallinen voi toijua häneen kohdistetun velkomuksen. Saatavan siirron yhteydessä

9 Aurejärvi 86, 75-77; Tepora 95
140 Palin 97, 631
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siirtyvät myös saamisen turvaamista koskevat vakuudet. Originaattori vastaa näin myös 

esim. kiinnitetyn haltijavelkakiijan tai osakepanttauksen pätevyydestä. 141

VKL 9.2§:n mukaan originaattori on vastuussa velallisen maksukyvystä vain silloin, kun 

hän on siihen erityisesti velvoittautunut. Velkakirjan siirtäminen ei siis pääsääntöisesti 

sisällä vastaanottajalle annettua garanti aa velan maksamisesta. 14~

5.2. Vakuusluovutus ja sen oikeusvaikutukset
Vakuusluovutuksella tarkoitetaan luovutustoimen muotoon puettua määräämistointa, 

jossa oikeustoimen todellisena tarkoituksena ei ole omistusoikeuden siirtäminen vaan 

vakuuden antaminen.143 Nimenomaista vakuusluovutusta koskevaa lainsäädäntöä ei 

Suomessa ole, mutta oikeussäännöt ovat kehittyneet oikeuskäytännön ja oikeustieteen 

parissa. Keskeisinä tunnusmerkkeinä määriteltäessä vakuusluovutusta on pidetty 

ensinnäkin sitä, että vakuusluovutuksessa myyjä saa omistusoikeutensa takaisin 

maksamalla velkansa ja toiseksi sitä, että omistusoikeus on siirretty ainoastaan 

tarkoituksena hankkia vakuus, eikä itse esineen takia.

Kauppasopimuksen ja vakuusluovutuksen erotteluperusteina pidetään yhtäältä sitä, kuka 

kantaa riskin siirrettyjen saatavien kertymisestä sekä toisaalta sitä, kuka saa hyödyn 

perinnän onnistuessa. Kuitenkaan edellä mainittuja perusteita ei voida pitää tyhjentävinä, 

sillä esim. VKL 9.2§:n mukaan saatavien luovuttaja voi sitoutua vastuuseen saatavien 

hyvyydestä, eikä tällaisen vakuuden antaminen näin ole este todelliselle myynnille.144 

Toisaalta, jos siirtäjän vastuu kattaa koko saatavien määrän, on siirto luokiteltavissa 

tietyin varauksin vakuusluovutukseksi145.

5.2.1. Luottoriskin siirtäminen erillisyhtiölle 

VKL 9.2§:n mukaan luovuttaja ei vastaa velallisen maksukyvystä, ellei hän ole siihen 

erityisesti velvoittautunut. Arvopaperistamistransaktiossa pyritään yleensä säilyttämään 

myös originaattorilla tietty vastuu siirtovelallisen maksukyvystä. Tällöin tuleekin

141 Aurejärvi 86, 77-79
142 mt, 79-80
143 Järjestelyssä kauppasopimuksella myydään velallisen omistama varallisuusobjekti velkojalle ehdoin, että 
velallisella on oikeus Ilmastaa omistus takaisin maksamalla kauppahinta takaisin ostajalle. Tällöin kauppahinta 
vastaa usein määrältään velkapääomaa korkoineen.
144 Palin 97, 627-628 kirjallisuusviittauksineen
145 Tuomisto 95, 235-236
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pohdittavaksi, missä määrin originaattori voi vastata velallisen maksukyvystä, jotta 

oikeustoimi olisi edelleen luokiteltavissa todelliseksi myynniksi146. Lisäksi originaattorin 

kannettavaksi jätetty luottoriski (myös muut riskit) vaikuttavat 

vakavaraisuusmääräyksiin.

Vakuusluovutuksen ja todellisen myynnin välisestä rajanvedosta ei tiettävästi ole 

olemassa korkeimman oikeuden tai hovioikeuden ratkaisua, jonka perusteella voitaisiin 

saada apua edelliseen kysymykseen. Myös Rata 103.11, (5-6) korostaa, ettei etukäteen 

voida asettaa yleisiä kriteerejä sen suhteen, milloin luottolaitos on pidättänyt itselleen 

niin suuren osan saamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuudesta, että luovutus on 

katsottava näennäisoikeustoimeksi eli vakuusluovutukseksi. Sen sijaan korkein hallinto- 

oikeus on ottanut kantaa nimenomaisesti saatavakannan luovutuksen oikeudelliseen 

luonteeseen.

KHO 95 A:32: Espoon kaupunginvaltuusto oli päättänyt arvopaperistaa antolaina- ja 
muita saataviaan enintään 120 miljoonan markan arvosta mm seuraavin ehdoin:
1. Kaupunki antaa saatavat ostavalle erillisyhtiölle omavelkaisen takauksen myytyjen 
lainojen ja pääoman korkojen sekä muiden maksujen suorittamisesta tai vaihtoehtoisesti 
antaa takauksen saatavien ostamiseen erillisyhtiön nimissä otettavalle lainalle.

2. Kaupunki sitoutuu ostamaan saatavakannan takaisin aikaisintaan 5 vuoden kuluttua 
niiden sen hetkisen nimellispääoman suuruisesta määrästä.

Valtuuston päätöksestä tehdyssä valituksessa suunnitellun arvopaperistamistransaktion 

katsottiin olevan lainvastainen mm. koska rahoitusjäijestelyyn liittyvät ehdot huomioiden 

kyseessä oli kunnallislain (10.12.176/953 KunL) 87§:n mukainen lisälainanotto eikä 

irtaimen tavaran myynti. KHO katsoi päätöksessään, että saatavien arvopaperistaminen 

merkitsee ”varainhankintaa, jossa saatavien vakuusarvoa hyväksikäyttämällä rajoitetaan 

velkaantumista aientamalla saatavien sisääntuloa”. Näin ollen KHO:n mukaan 

kysymyksessä oli saatavien myynti eikä lisälainanotto.147 Kokoavasti Palin (97, 633)

146 Palin 97, 631-632
147 Tapaus ja johtopäätökset: Palin 97, 632; selvyyden vuoksi todettakoon, että kaupunginvaltuutettujen valitus 
perustui muihinkin kuin em. valitusperusteisiin, joiden perusteella KHO katsoi kaupungin valtuuston päätöksen 
lainvastaiseksi.
Yleisen lainkäytön ja hallintolainkäytön välinen raja on alkanut ”elää” viimeisten vuosikymmenten aikana 
mm julkisen sektorin yksityistämisen ja sen yhä aktiivisemman osallistumisen vaihdanta- ja luottotalouden 
piirissä tapahtuvaan toimintaan. Siksi on huomioitava, että vaikka KHO:n toimivaltaan kuuluvina pidetään 
pääsääntöisesti julkisoikeudellisia suhteita, otti KHO päätöksessään kantaa nimenomaisesti saatavien 
arvopaperistamiseen varainhankintana sekä saatavakannan luovutuksen oikeudelliseen luonteeseen.
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toteaa, että KHO:n päätöksen perusteella voidaan sanoa, ettei originaattorin tietty vastuu 

saatavien kertymisestä vielä merkitse vakuusluovutusta, mutta päätöksen perusteella on 

kuitenkin mahdotonta vetää tarkkaa rajaa sille vastuulle, joka siirtäjälle voidaan jättää, 

jotta luovutus olisi edelleen tulkittavissa aidoksi kaupaksi.

Kysymys saataviin liittyvän luottoriskin siirtymisestä aiheuttaa saatavakannan siirtävälle 

kauppasopimukselle useita sisällöllisiä ehtoja: on mm. tuotava selkeästi ja täydellisesti 

esille osapuolten välinen riskisuhde. Myös mikäli luovutussopimuksessa luovutushinta 

on sidoksissa myytyjen saatavien laatuun, jonka perusteella kauppahintaa myöhemmin 

tarkastetaan, merkitsee se tosiasiallisesti sitä, että originaattori edelleen vastaa saatavien 

kertymisestä. Vastaavanlainen tulos syntyy myös ns. lisäkauppasumman perusteella.148

5.2.2. Lisävakuusjärjestelyn merkitys luottoriskin siirtymiseen 

Arvopaperistamistransaktiossa pääasiallisen vakuuden sijoituksen takaisinmaksamiselle 

muodostavat erillisyhtiön ostamat saatavat sekä näitä turvaavat vakuudet, jotka pantataan 

sijoittajille takaisinmaksun vakuudeksi. Myös lisävakuusjärjestelyllä voi olla merkitystä 

suhteessa riskin siirtymiseen. Yleisimpiä arvopaperistamistransaktiossa käytettyjä 

lisävakuusj ärj estelyj ä ovat149:

(1) Originaattorin omavastuu

Voidaan toteuttaa esim. omavelkaisen takauksen, huonompi etuoikeuksisen 

lainan (ns. junior-laina) taikka huonompi etuoikeuksisen pääoman 

merkintänä erillisyhtiössä.

(2) Saatavapoolin ylivakuudellisuus (overcollateralisation)

Tällä tarkoitetaan sitä, että saatavia myydään erillisyhtiölle enemmän kuin 

mitä tarvitaan liikkeelle laskettujen arvopapereiden takaisinmaksamiseen. 

Ylimääräinen osa toimii puskurina mahdollisia tappioita vastaan.

(3) Luottovakuutus / rajoitettu omavelkainen takaus

Kolmannelta osapuolelta (pankki/vakuutusyhtiö) otettu takuu, joka kattaa 

yleensä käytännössä n. 5-15% mahdollisesta luottotappiomäärästä

148 Palin 97, 636-637. Lisäkauppasummajäijestelyssä osa saatavakannan luovutushinnasta jää erillisyhtiön 
velaksi originaattorille. Luovutusehtojen mukaan erillisyhtiö suorittaa velaksi jääneen osan vasta sen jälkeen 
kun velkakirjojen haltijat (sijoittajat) ovat saaneet täyden suorituksen.
149 Wood 95, 58-59
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(4) Vakuusrahasto (spread account)

Erillinen vakuusrahasto voidaan luoda siitä korkoerosta, joka muodostuu 

myytyjen saatavien korkotulon ja liikkeelle lasketun arvopaperin 

korkomenon erotuksesta.

(5) Ar\>opapereiden jakaminen maksunsaannin suhteen eri etuoikeuden 

omaaviin osiin (esim. senior tranche ja junior / subordinated tranche). 

Tällöin mahdolliset luottotappiot rasittavat sijoittajia eri järjestyksessä, sen 

mukaisesti, minkä osion velkakirjoihin he ovat sijoittaneet.

Tällä perusteella voidaan sanoa, että originaattorin erillisyhtiön pääoman tai 

huonompietuoikeuksisen lainan sekä junior-osan150 velkakirjojen merkinnän voitaisiin 

katsoa merkitsevän vastuuta saatavien hyvyydestä ja näin myös vastuuksi erillisyhtiön 

luottoriskistä151. Kuitenkin ATM 2/93, toteaa, että huonompietuoikeuksisen lainan 

merkintä ei sinänsä vaikuta varojen tehokkaaseen siirtymiseen juridisesti tai 

kirjanpidollisesti.

Käytettäessä ylivakuutta riskin voidaan katsoa siirtyneen erillisyhtiölle. Kuitenkin 

ostetun saatavakannan nimellismäärän ja sen kauppahinnan välisellä erotuksella on 

merkitystä arvioitaessa originaattorin konkurssipesän mahdollisuuksia peräyttää toimi 

takaisinsaantikanteen perusteella. Ulkopuolisen tahon takaus tai vakuus siirtää 

luottotappioriskin rajoitetusti takauksen antajalle. Tässä tilanteessa tulisi kuitenkin 

huomioida se, kuka suorittaa takausprovision tai vakuutusmaksut, sillä riskin siirtymisen 

kannalta olisi tärkeää, että erillisyhtiö suorittaisi maksut itse. Käytettäessä vakuustiliä 

luottotappioiden kattamiseen kantaa erillisyhtiö luottotappioriskin.152

Arvopaperistamistransaktiossa liikkeelle laskettujen arvopapereiden korkojen ja 

pääoman takaisinmaksamisen jälkeen mahdollisesti jäljelle jäävä voitto palautetaan 

normaalisti takaisin originaattorille. Varojen siirto on mahdollista toteuttaa monella eri 

tavalla. Voitto voidaan tilittää originaattorille järjestelyn aikana esim. ylisuurten 

hallinnointipalkkioiden muodossa tai kertynyt voitto voidaan kotiuttaa transaktion

150 Junior tranchen arvopapereita arvosteltaessa pitäisi ottaa huomioon myös se missä määrin transaktion 
ulkopuolinen riskisijoittaja olisi halukas merkitsemään niitä. Sillä käytännössä junior-osaan liittyvä 
luottotappioriski on pieni ja tappioiden realisoituminen vaatisi moninkertaisesti odotettua enemmän tappioita.
151 Palin 97, 639
152 ma, 640
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jälkeen erillisyhtiön varallisuuteen kohdistuvan jaon perusteella.153 Ensimmäiseksi 

mainittu tilanne on ongelmallinen todellisen myynnin turvaamiseksi, sillä jos 

kauppasopimukseen on otettu määräys kertyvän voiton tilittämisestä, voidaan tämän 

katsoa puhuvan vakuusluovutuksen puolesta.154 Rata 103.11 (4) on lähtenyt siitä, että 

luovutuksen tehokkuuteen ei sinänsä vaikuta se, että originaattori suoraan tai välillisesti 

pidättää itselleen osan luovutettujen saamisten tuotosta.

5.3. Takaisinsaantilain soveltaminen
Arvopaperistamistransaktiossa originaattorille jätetty luottoriskin määrä tullee 

käytännössä määräytymään takaisinsaantinormiston perusteella, koska sinänsä vielä 

todelliseksi myynniksi tulkittava luovutus voi perääntyä TakSL:n lahjanluontoista 

oikeustoimea koskevan säännöksen155 perusteella. Takaisinsaannin tavoitteena on mm. 

hankkia täytäntöönpanon piiristä velkojia loukkaavalla tavalla siirtynyt varallisuus 

takaisin konkurssipesään. Sen on sanottu olevan konkurssi velkojien ultima ratio, joka 

suojaa velkojia silloin kun siviilioikeudelliset tehottomuusnormit eivät anna riittävää 

suojaa.156 Takaisinsaantisäännöstön oletetaan ohjaavan erityisesti elinkeinonhaijoittajien 

toimintatapoja ja liikemoraalia. TakSL 6.3§:n mukaan lahjanluontoisuus arvioidaan 

pelkästään velallisen ja tämän sopimuskumppanin välisten suoritusten arvoa mittaamalla. 

Arvopaperistamiseen liittyvän saatavakannan luovutuksen osalta tämä tarkoittaa 

erillisyhtiölle tulevan varallisuuden arvon vertaamista originaattorin siitä saamaan 

vastikkeeseen.

Takaisinsaantilain 6.3§:n soveltaminen arvopaperistettavan saatavakannan luovutukseen 

aiheuttanee kuitenkin ongelmia, mikäli sopimuksen lahjanluontoisuutta arvioidaan 

pelkästään originaattorin ja erillisyhtiön luovutussopimuksen mukaisia suorituksia 

vertailemalla. Tarkoituksenmukaisempaan tulokseen päästäisiin, mikäli ratkaisussa 

otettaisiin arvopaperistamisprosessi kokonaisuudessaan huomioon. Tuomisto 95, (4) 

esittää, että on varottava korostamasta liikaa velkojien etua takaisinsaantilakia 

sovellettaessa ja säännöksiä tulkittaessa on epäselvissä tilanteissa kiinnitettävä huomiota 

juuri sääntelyn tavoitteisiin, joita mainittiin lyhyesti edellä. Koska Suomessa ei

153 Wood 95,43
154 Palin 97,641
155 TakSL 6.3§ Lainkohdan perusteella voidaan peräyttää kauppa-, vaihto-ja muu sopimus, jos sopijapuolten
suoritusten välinen epäsuhde on siinä määrin ilmeinen, että sopimusta on pidettävä osaksi lahjana. Epäsuhta
määritellään tapauksittain, karkeaksi mittariksi on oikeuskäytännössä mainittu ’/«-sääntö.
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oikeuskäytännössä vielä ole takaisinsaantisäännöksiä sovellettu 

arvopaperistamistransaktioihin, ei voida sanoa kuinka helposti saamiset peräytyvät 

TakSL:n perusteella takaisin originaattorin konkurssipesään.Zit 157

5.4. Sivullissuhteet
Esineoikeudellisesti tehokas siirto edellyttää sopimusosapuolilta vielä lisätoimenpiteitä, 

sillä velkakirjan luovutuksen vaikutukset säteilevät useille tahoille. Jotta saatavien siirto 

on todellinen myynti, täytyy erillisyhtiön saada suojaa ulkopuolisten tahojen vaateita 

vastaan. Velkakirjasaatavan ostanut erillisyhtiö saa hyväkseen saanto-, vaihdanta- ja 

väitesuojaa158, myös maksusuojaa koskevat säännökset soveltuvat tähän tilanteeseen. 

(ATM 2/93)

Saantosuoja on erillisyhtiön suoja oikean omistajan tai vastaavassa asemassa olevan 

sivullisen moitekannetta vastaan.1"9 Saantosuojaa annetaan arvopaperien osalta VKL 

14§:n ja O YL 3:9 §:n perusteella. VKL 14§:n mukaan, jos velkakirjan on luovuttanut 

joku, jolla se oli, ja kirja on saajalla, ei saajan oikeutta saa estää se, ettei luovuttaja 

ollutkaan oikeutettu määräämään velkakirjasta, paitsi milloin luovutuksen saaja tiesi tai 

hänen olisi pitänyt siitä tietää. Saantosuojan edellytyksenä on siis luovuttajan hallinta, 

luovutuksensaajan perusteltu vilpitön mieli ja hallinnan saanti.160 Tavallisen velkakirjan 

osalta luovutus ei tuo uudelle velkojalle parempaa oikeutta kuin luovuttajalla oli, jollei 

toisin ole säädetty (VKL 27§), eli lähtökohtana on, ettei saantosuojan tuomaa oikeutta 

ole liitetty tavallisiin velkakirjoihin, joita ovat mm. pankkien myöntämät asunto- ja 

kulutusluotot.161 mt,

Vaihdantasuojalla annetaan erillisyhtiölle suojaa originaattorin seuraajia ja velkojia 

vastaan. Vaihdantasuojassa käsitellään kysymystä siitä, milloin omistus- tai muun 

oikeuden on katsottava siirtyneen luovuttajan varallisuuspiiristä luovutuksensaajalle siinä 

mielessä, ettei luovuttaja voi enää pätevästi määrätä siitä tai ettei sitä voida lukea 

luovuttajan omaisuuteen ulosotto- tai konkurssimenettelyssä.16" Tätä sivullissuhdetta on

156

157

158

159

160 

161 

162

Zitting 89, 94
Palin 97, 645; Tuomisto 95,1-7
erillisyhtiö ei saa parempaa väitesuojaa kuin originaattori (Rata 103.11)
Zitting & Rautiala 82,3
Zitting 89, 58-68
Aurejärvi 86, 81
mt, 91
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pidetty erityisen tärkeänä pyrittäessä määräämään se ajankohta, jolloin luovutuksensaaja 

saa omistusoikeuden.163 Velkakiijan vastaanottaja on suojattu luovuttajan seuraajia 

vastaan esim. silloin, kun luovuttaja ei voi enää myydä velkakiijaa uudelle ostajalle siten, 

että tämä kauppa tulisi luovutuksensaajaa sitovaksi. Suoja luovuttajan velkojiin nähden 

syntyy, kun velkakiijasaamista ei enää voida realisoida pakkokäytännössä esim. 

originaattorin velkojen tyydyttämiseksi konkurssitilanteessa (ATM 2/93). 

Suojasäännöstä sovelletaan sekä tavallisiin että juokseviin velkakiijoihin (VKL 10§, 14§, 

22§, 31 §). Tavallisen velkakirjan saatavien siirron julkivarmistamiseksi originaattorin tai 

erillisyhtiön täytyy ilmoittaa siirrosta alkuperäiselle velalliselle, jotta luovutus sitoisi 

luovuttajan velkojia (VKL 31 §). Erillisyhtiö on suojattu, kun siirtoilmoitus on toimitettu 

ennen originaattorin mahdollista konkurssia tai ulosottoa. Juoksevan velkakirjan 

tapauksessa luovutus ei sido luovuttajan velkojia ellei se, jolle velkakirja on luovutettu, 

ole saanut velkakirjaa haltuunsa (VKL 22§)164. Tehokas siirto edellyttää siten myös 

hallinnan siirtoa eli traditiota. Arvopaperistamisessa tämä tapahtuu yleensä siten, että 

originaattori säilyttää velkakirjoja / muuta sopimusta vastedes erillisyhtiön lukuun.165

Väitesuojalla annetaan erillisyhtiölle suojaa velallista vastaan, joka kieltäytyy 

suorittamasta velkakirjan määrää. Väitesuoja katkaisee velallisen oikeuden tehdä 

väitteitä siitä, ettei velkakirjan sanamuodon osoittamaa velkasuhdetta ole pätevästi 

syntynyt tai että alun perin pätevä saamisoikeus on muuttunut tai lakannut. Velallinen 

joutuu maksamaan velkakirjan väitesuojalla turvatulle velkojalle ja tyytymään 

mahdollisuuteen saada korvausta edelliseltä velkojalta tai muulta henkilöltä. Väitesuoja 

ulottuu myös takaajan väitteisiin.166 Arvopaperistamistransaktiossa on Katan 103.11 

mukaan varmistuttava siitä, että velallinen säilyttää VKL 15§:ssä tarkoitetut heikot 

väitemahdollisuudet myös erillisyhtiötä tai sen seuraajaa kohtaan. Jos käytetään 

juoksevia velkakirjoja, on siirtosopimukseen kirjattava, että erillisyhtiö tai tämän 

mahdollinen seuraaja luopuu sille siirrettyjen juoksevien velkakirjojen osalta 

oikeudestaan vedota heikkojen väitteiden pätemättömyyteen. Myös tavallisen velkakirjan 

osalta on velallisella oltava mahdollisuus esittää velan syntyyn liittyvät väitteet. Eli

163 Zitting & Rautiala 82. 328-329
164 VKL 22.2§: ”Milloin pankki tai muu rahalaitos myy juoksevan velkakirjan, on myynti rahalaitoksen 
velkojia sitova, vaikka velkakiij a on jäänyt rahalaitokseen säilytettäväksi.”
165 Tepora 95
166 Aurejärvi 86, 86-99; Tepora 95
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Ratan mukaan erillisyhtiö ei voi saada väitesuojaa velallista vastaan, eikä näin saada 

parempia oikeuksia kuin mitä originaattorilla oli.

Maksusuoja merkitsee velallisen oikeutta vedota velkakirjan maksuun silloin, kun 

suoritus on tapahtunut väärälle velkojalle (esim. originaattorille). Maksusuoja ulottuu 

sekä tavallisiin että juokseviin velkakirjoihin. VKL 20§:n mukaan juoksevien 

velkakirjojen kohdalla velallinen voi vilpittömässä mielessä ollessaan ja maksaessaan 

suorituksen siirtäjälle pätevästi vapautua suoritusvelvollisuudestaan. Tavallisten 

velkakirjojen osalta maksu, jonka velallinen suorittaa luovuttajalle on pätevä, paitsi 

milloin velallinen tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ettei luovuttaja enää ole oikeutettu 

saamaan maksua (VKL 29§). Erityisyhtiön kannalta on siis erityisen tärkeää toimittaa 

siirtoilmoitus velalliselle, sillä se poistaa vilpittömän mielen (ATM 2/93).

6. ARVOPAPERISTAMISTRANSAKTION VAKAVARAISUUSSÄÄNTELYSTÄ

6.1. Yleisesti

Pankilla on mahdollisuus arvopaperistamistransaktion avulla siirtää varallisuuttaan pois 

taseestaan ja samalla vähentää lakisääteistä vähimmäispääomaansa. Siksi on tärkeää 

tutkia arvopaperistamistransaktiota myös vakavaraisuussäännöksiä silmälläpitäen. 

Tarkoituksena ei kuitenkaan ole esitellä säännöksiä seikkaperäisesti, vaan tutustua 

nykyiseen oikeustilaan ja uudistushankkeisiin.

Pankkien valvontaviranomaisten pääasiallisena tehtävänä on varmistaa pankkien 

toiminnan jatkuminen ja terveys vakavaraisuuslainsäädännön avulla. Pääoman 

riittävyyttä pidetään suoraan verrannollisena pankkien luotettavuuteen, kuten myös 

rahoitusmarkkinoiden toimivuuteenkin.167

Yleisesti vakavaraisuuslainsäädännössä on kysymys siitä, että pankkien ja muiden 

rahoituslaitosten on pidettävä erilaisten riskien168 suuruuteen suhteutettu määrä 

varallisuutta taseessaan. Arvopaperistamisen avulla tätä määrää voidaan pienentää, sillä 

transaktiossa siirretyt riskiluokitellut varat poistetaan pankin taseesta ja samalla

167 Albrecht & Smith 1999
168 tärkeimpänä luottoriski
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vakavaraisuuslainsäädännön määräämä, arvopaperistettuun varallisuuteen liittynyt 

vähimmäispääoma vapautuu muuhun käyttöön pankin liiketoiminnassa.

Vakavaraisuuslainsäädäntö on kansallista. Vasta viimevuosina viranomaiset ovat 

antaneet ohjeistusta arvopaperi stami stransakti oiden vakavaraisuuskohtelusta, ja 

selventäneet vaatimuksia, jotka pankin tulee täyttää, ennen kuin se on oikeutettu 

vapauttamaan siirretyn varallisuuden vähimmäispääomastaan. Tällä hetkellä 

kansainvälistä sääntelyä yritetään eheyttää ja mm. Baselin Komitea ja EU suunnittelevat 

uutta, kansainvälistä ohjeistusta pankeille koskien vakavaraisuussäännöksiä. 

Uudistustyössä pyritään löytämään vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät 

vähimmäisvakavaraisuuden laskemistapaan ja vakavaraisuusvalvonnan pelisääntöihin. 

Työssä keskitytään erityisesti todellisten riskien arvioimiseen ja niihin kriteereihin, 

joiden perusteella saamisten sijoittelu eri riskiluokkiin tapahtuu. (Rata 1/99) Monissa 

maissa kuitenkin edelleen monimutkaisimmissa arvopaperistamistransaktioissa 

vakavaraisuussäännösten soveltaminen ja sen pääomavaatimukset päätetään 

tapauskohtaisesti.169

RATA
Rata on antanut vuonna 1996 Ohjeen saamisten luovuttamisesta ja arvopaperistamisesta. Rata 
korostaa erityisesti sitä, että vakavaraisuusetujen saavuttaminen arvopaperistamisen avulla 
edellyttää vakavaraisuusmääräysten tarkoittamien riskien tosiasiallista siirtämistä pois 
luottolaitokselta, niin kuin vakavaraisuusvaatimusta koskevat säännökset, määräykset ja 
kansainväliset suositukset edellyttävät, eikä vähimmäispääoman vaatimus riipu luovutuksen 
yksityisoikeudellisesta tehokkuudesta eikä kiijanpitokäsittelystä. (Rata 103.11)

Edellisten lukujen ja kappaleiden perusteella voidaan todeta, että lainsäätäjien ongelma 

on siis selvä; vaikka arvopaperistamisella pystytään poistamaan varallisuus pankin 

taseesta, silti originaattoripankki ottaa yleensä aina kantaakseen jonkinlaisen osan 

myydyn varallisuusportfolion riskeistä. Tästä syystä, jos pankki kantaa edelleen yhtä 

suuren osan riskeistä kuin ennen arvopaperistamistransaktiota, ei sen tulisi pystyä 

vapauttamaan vähimmäispääomastaan osaakaan käyttöönsä.170 Toisaalta, oikein

169 Albrecht & Smith 1999
170 Mikäli luottolaitos on jättänyt epäsuorasti itselleen luottotappioriskin arvopaperistamistransaktiossa 
merkitsemällä erillisyhtiön pääomaa huonommalla etuoikeudella kuin muut sijoittajat, tulee tällainen sijoitus 
ottaa huomioon 100 prosenttisesti luottolaitoksen omia varoja rasittavana siltä osin kuin se vastaa erillisyhtiön 
todennäköisiä tappioita. Sijoituksen vaikutus omiin varoihin on otettava huomioon sen määräisenä, joka vastaa
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toteutetussa arvopaperistamistransaktiossa kartoitetaan ja lasketaan varallisuuteen 

liittyvät riskit laaja-alaisesti ja tarkasti ja näin mahdollinen luottoriskin maksimimäärä on 

melko tarkkaan selvillä. Lisäksi originaattoripankin osuus mahdollisista tappioista on 

aina jonkin ennalta määriteltävän maksimimäärän rajoissa.

Ongelmaksi nousee myös se, mitä lainsäädäntöä sovelletaan pankkien 

vakavaraisuusmääräyksiin, kun kyseessä on kansainvälinen transaktio. EU:n sisällä 

ongelmaa ei ole, sillä direktiivien minimisäännökset171 sekä kotimaan valvontaperiaate 

ratkaisee sovellettavan lain hyvin selkeästi. Toisaalta monet viranomaistahot EU:n 

sisälläkin ovat toimeenpanneet direktiivejä tiukempia vaatimuksia.172 Kuitenkin muualla 

maailmassa viranomaiset voivat ottaa erilaisia kantoja. Yleensä originaattoria koskee sen 

perustamismaan lainsäädäntö, mutta sivukonttoriin, joka on ulkomailla, voidaan soveltaa 

lisäksi kyseisen maan vakavaraisuussäädäntöä. Tällöin pitää soveltaa kahden maan 

lainsäädäntöä, jotta kaikki arvopaperistamistransaktion vakavaraisuushyödyt pystytään 

hyödyntämään. Tämä tietysti koskee myös kaikkia muita transaktion oikeudellisia 

kysymyksiä.173

6.2. Clean Break -kriteerit

Jotkut viranomaiset vaativat arvopaperistavia valvottavapankkejaan täyttämään 

arvopaperistamistransaktioissaan säännökset, jotka ovat normaalia todellisen myynnin 

vaatimuksia tiukempia. Tätä kutsutaan ns. Clean Break -menetelmäksi. Sitä käytetään 

ainoastaan vakavaraisuussäännösten tulkinnassa.

Clean Break -menetelmä rajoittaa mm. pankkien mahdollisuuksia toimia transaktiossa 

muissa rooleissa, jos on kysymys pankin omasta arvopaperistamistransaktiosta.

sitä pääomaa, joka vakavaraisuusmääräysten mukaan tarvittaisiin siirrettävästä varallisuudesta johtuvan 
luottotappioriskin kattamiseen, mikäli ne säilyisivät luottolaitoksen taseessa. (Rata 103.11)
171 The Own Funds Directive, The Solvency Ratio Directive ja The Capital Adequency Directive
172 Mm. Saksan pankkivalvontaviranomainen on säätänyt vaatimuksia, joiden mukaan arvopaperistettavat varat 
on valittava satunnaisotannalla. Bank of England ei salli originaattorin taijoavan maksuvalmiuspalveluja 
erillisyhtiölle, joka on arvopaperistanut kyseisen pankin varallisuutta. Maksuvalmiuspalveluja saa kuitenkin 
tarjota toisen pankin arvopaperistamistransaktioille. Toisaalta, Hollannin keskuspankki ei aseta minkäänlaisia 
rajoituksia maksuvalmiuspalveluihin. Tällöinkin tulee kuitenkin huomioida vastapuoliriski 
maksuvalmiuspalveluita tarjotessa eli pankki, joka on EU:n alueen lainsäädännön alainen ei saa ottaa yli 10% 
vastuuta Tier 1 ja Tier 2 yhteenlasketusta pääomasta. Yleensä maksupalveluiden tarjoaminen vaatiikin siis 
pankkien syndikaatin. Toisaalta jos vastapuolena pidettäisiin alkuperäisiä velallisia, joita voi olla tuhansia 
yhdessä arvopaperistamistransaktiossa ei ko. säännöstä tarvitsisi soveltaa, Albrecht ja Smith 1999 kuitenkin 
epäilevät, josko näin voitaisiin toimia.
173 Albrecht & Smith 1999
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Tarkoituksena on selventää eroa varojen myyjän ja varallisuuden välillä. Tällaiset ehdot 

voivat liittyä myös maineriskiltä suojautumiseen. Pankki ei mm. saa mainita nimeään 

arvopapereiden markkinoinnissa tai tarjota maksuvalmiusturvaa sijoittajille. Monissa 

maissa kyseiset rajoitukset ovat olleet jo pitkään voimassa yksityisen sektorin käytännön 

ja toimien (kirjanpitäjät ja rating -laitokset) ansiosta. Ne käyttävät tämäntyyppisiä ehtoja 

arvioidessaan transaktion hyvyyttä ja luotettavuutta.174

Koska käytäntöjä on kuitenkin useita ja ne ovat eronneet toisistaan on Baselin Komitea 

ehdottanut, että originaattoripankin olisi täytettävä seuraavat minimikriteerit, jotta se 

pystyisi siirtämään arvopaperistetut varat pois taseestaan tarkoituksenaan laskea 

vakavaraisuuslainsäädännön vaatimaa vähimmäispääomaansa.

Ensinnäkin pankin tulee tehdä varojen siirto erillisyhtiölle laillisesti ja tuottavasti 

todellisen myynnin -vaatimukset täyttäen. Lisäksi Clean Break edellyttää, että175:

1) Siirretyt varat on erotettu laillisesti originaattorista; tarkoittaen sitä, etteivät 

mitkään takaisinsaantilait tai -määräykset tai muut originaattorin velkojat 

tai muut edunsaajat voi päästä käsiksi arvopaperistettuihin varoihin.

2) Siirronsaaja on hyväksytty176 erillisyhtiö ja sen edunsaajat (arvopapereihin 

sijoittaneet) ovat oikeutettuja panttaamaan tai siirtämään oikeuksiaan.

3) Originaattorilla ei saa olla voimakasta tai epäsuoraa hallintaa siirretystä 

varallisuudesta.177

4) Joissakin arvopaperistamistransaktioissa käytetään ns. Clean-up optiota178. 

Jotta transaktion voitaisiin katsoa täyttävän Clear Break -kriteerit, pitää 

tällaisille järjestelyille saada kansallisen valvontaviranomaisen lupa ennen 

option käyttämistä, jos kyseessä on hiemankin suurempi varallisuuserä.179

174 Basel 2001
175 mt
176 kansallisen kirjanpitolainsäädännön tai lakipuitteiden mukaisesti
177 Originaattorilla on voimakas hallinta arvopaperistettuun varallisuuteen, jos sen on mahdollista ostaa takaisin 
varat ja realisoida niiden tuotot ja se on samalla velvoitettu kantamaan varallisuuteen liittyvät riskit. Tätä ehtoa 
ei rikota, jos originaattori toimii myös palveluyhtiön asemassa vaan painavampia seikkoja ovat riskien ja 
hallinnoinnin j akautuminen.
178 Clean-up optiolla originaattorilla on oikeus ostaa arvopaperistettu varallisuus takaisin erillisyhtiöltä silloin, 
kun varallisuuserä on pienentynyt takaisinmaksujen yhteydessä niin pieneksi, ettei sitä kannata enää pitää 
erillisyhtiön omistuksessa.
179 Ratan mukaan em. sitoumus merkitään kirjanpitoon taseen ulkopuolisena eränä edellyttäen, että 
sitoumuksen kohteina olevia saamisia lyhennetään säännöllisesti koko erillisyhtiön toiminta-ajan ja 
sitoumuksen kohteena olevien saamisten jäljellä oleva todennäköinen määrä lunastushetkellä ei ole koko
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Jos yllämainittuja ehtoja ei täytetä, niin arvopaperistettu varallisuus pitää sisällyttää 

pankin taseeseen, kun lasketaan säännönmukaista vähimmäispääomaa, vaikka transaktio 

muuten olisikin kiijanpito- ja muiden lakipykälien mukaan todellinen myynti. Jos pankki 

toimii originaattorin roolin lisäksi esim. luotonvahvistajana tai palveluyhtiönä 

transaktiossa, liittyy niiden kantamat riskit ja keskinäiset sopimukset varallisuuden 

siirrosta myös transaktion Clean Break -arviointiin.180

6.3. Nykyinen vakavaraisuussääntely ja sen ongelmia

Pankkien ja muiden luottolaitosten on sopeuduttava tiukkoihin 

vakavaraisuussäännöksiin, jotka ovat yksilöllisiä eri maissa. Ennen vuotta 1980 

vakavaraisuusmääräykset määriteltiin joka maassa valvontaviranomaisten toimesta 

erillisesti, ilman yhteistä virallista päämäärää. Rahoitusmarkkinoiden yhdistyessä ja 

kansainvälistyessä säännöksiä haluttiin yhtenäistää ja vuonna 1988 G10 maat 

hyväksyivät yhteiset vaatimukset pankin riskipainotetuiksi vähimmäispääomaehdoiksi 

(Basel Capital Accord). Nykyinen Akkordi on suuntaa-antavana käytössä yli 100 maassa, 

sekä kansallisilla, että kansainvälisillä pankeilla181

Basel Accord jakaa pankin pääoman kolmeen eri luokkaan mm. maturiteetin ja 

vastapuoliinkin perusteella. Pankin vähimmäispääoma saadaan laskemalla Tier 1 ja Tier 

2 varallisuuden hyväksytyt osat yhteen ja jakamalla ne riskipainotetulla varallisuudella, 

johon lasketaan kuuluvaksi sekä taseeseen että sen ulkopuolelle kuuluvat varat. 

Vähimmäispääoma vaatimus on 8%.182 Suomenkin nykyinen vakavaraisuussääntely ja 

8%:n vähimmäispääomavaatimus pohjautuu Baselin pankkivalvontakomitean antamaan 

suositukseen. Kuitenkin suurille pankkiryhmille on käytössä 10% hälytysraja. (Rata 

1/99)

Vuoden 1988 Basel Accord on yleisen mielipiteen mukaan hoitanut tarkoituksensa 

hyvin, mutta nyt rahoitusmarkkinoiden nopean ja innovatiivisen kehityksen johdosta se 

on jäänyt vanhanaikaiseksi183, mm. pankkien riskienhallintamenetelmät ovat kehittyneet 

merkittävästi viime vuosina ja samalla niiden mahdollisuudet suojautua ja hallinnoida

transaktion kannalta olennainen. Muussa tapauksessa sitoumusta on pidettävä myynti-ja 
takaisinostositoumuksena ja saamiset on merkittävä luottolaitoksen saamisiksi taseeseen. (Rata 103.11)
180 Basel 2001
181 Cooper 2000
182 Albrecht & Smith 1999
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näitä riskejä on kasvanut. Joidenkin riskien hallinnassa hyväksytään nykyään pankkien 

omien mallien käyttö, mutta on myös esitetty toiveita, että käyttö sallittaisiin myös esim. 

luottoriskin hallinnassa. (Rata 1/99) Nykyisessä Akkordissa on huomioitu mm. seuraavat 

heikkoudet183 184:

• Nykyinen riski luokittelu antaa ainoastaan hyvin karkean arvion 

varallisuuden oikeasta riskistä.

• Akkordi voi joissakin tilanteissa kannustaa pankkeja pitämään taseissaan

huonompilaatuista varallisuutta ja esim. arvopaperistamaan hyviä. Tämä 

johtuu arbitraasimahdollisuuksista pankkien

vähimmäispääomavaatimusten ja todellisten riskien välillä.

• Riskeiltä suojautumismekanismeja ei ole huomioitu nykyisessä Akkordissa 

tarpeeksi kattavasti (esim. vakuudet).

Juuri arvopaperistamistransaktiot ovat huolettaneet viranomaisia. Vaikka 

arvopaperistamisen avulla voidaan hallita pankin luottoriskiä, on oltu huolissaan 

markkinakehityksestä, sillä on ilmennyt tapauksia, joissa pankit ovat käyttäneet 

arvopaperistamisrakennetta pystyäkseen vapauttamaan vähimmäispääomaansa, vaikka 

riskit liittyen siirrettyyn varallisuuteen ovat edelleen pankin kannettavana.185 Patrie 

Fell186 on todennut, että pankit voivat ajautua arvopaperistamaan kaikki hyvälaatuiset 

luottonsa ja päätyä pitämään taseessaan huonompilaatuiset, sillä nykyisillä 

vähimmäispääomas äännöksillä pankki saa näin parhaimmat edut

arvopaperistamistransaktiossa.187 Tästä syystä Baselin komitea on luonut kaksi erilaista 

lähestymistapaa nimenomaan perinteiseen arvopaperistamiseen liittyviä riskejä 

silmälläpitäen: Arvopaperistamistransaktion Clean Break -kriteerien täyttäminen on 

ehdoton vähimmäisvaatimus, jotta kyseinen varallisuus voidaan poistaa taseesta. Lisäksi 

niiden tulee täyttää uudessa Akkordissa vaaditut tiedonanto- ja julkistamisvelvollisuudet, 

joista myöhemmin lisää.188

183 Cooper 2000
184 Credit Magazine 2000
185 Basel 3. 2001
186 PriceWaterHouseCoopers, Lontoo
187 Cooper 2000
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6.4. Basel Capital Accord 2004

Baselin pankkivalvontakomitea on 16.1.2001 julkaissut yksityiskohtaisen ehdotuksen 

vakavaraisuuskehikon uudistamisesta (New Basel Capital Accord). Komitea on pyytänyt 

muita markkinatoimijoita kommentoimaan ehdotustaan ja useiden konsul to intikierrosten 

jälkeen tehdään lopulliset vakavaraisuusvaatimukset. Myös Suomi on osallistunut tähän 

selvitykseen. (Rata 1/01) Uuden Akkordin uskotaan tulevan voimaan vuoden 2004 

aikana.188 189

Uutta Akkordia luodaan, koska nykypäivän monimutkaiset ja dynaamiset 

rahoitusmarkkinat tarvitsevat tehokasta pankin toimintatasolla olevaa johtamista, 

markkinakuria ja valvontaa, jotta markkinat säilyvät turvallisina ja luotettavina. Uusi 

Akkordi tarjoaa laajan kirjon erilaisia luottoriskin ja operatiivisen riskin mittareita 

standardista lähestymistavasta hyvinkin kehittyneisiin mittareihin, joiden avulla mitataan 

riskejä, jotka taas vaikuttavat vähimmäispääomavaatimuksiin.190

Yksinkertaisimmassa muodossaan uusi Akkordi ei ole kuin hiukan monimutkaisempi 

kuin vanha. Vaikka se mahdollistaa monenlaisia erilaisia tapoja vähentää 

vähimmäispääomaa, samalla se myös nostaa esille uusia riskejä, jotka on otettava 

huomioon pääomaa laskettaessa ja vaikka periaatteessa vanhaan Akkordiin verrattaessa 

voitaisiin pääomaa vähentää, niin uusien riskien huomioiminen voikin jopa nostaa 

pääomavaatimusta.191 Tavoitteena on palkita pankkeja, jotka ottavat käyttöön tarkkoja 

riskimittareita; palkintona pitäisi olla pienempi vähimmäispääoman vaatimus ja pääoman 

allokointi tarkemmin riskisimpiin varallisuuseriin.192

188 Basel 3. 2001
189 mt
190 Sec of Basel 2001
191 Basel 3. 2001
192 Azarch, Bugie, Pomp liano & Taylor 2001
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Miten vähimmäispääoma lasketaan?

„ Pankin vähimmäispääoman vaatimus
Kokonaispääoma (muuttumaton) = suhteessa kokonaispääomaan 8./e

Luottoriski + Markkinariski + Operatiivinen 
Riski

Luottoriskin mittarit Sisältö:

Standardi metodi

Perusperiaatteiltaan sama kuin nykyinen metodi, 
mutta riskiherkempi. Uudessa Akkordissa 
vastapuoliriskit määritellään kolmannen, 
ulkopuolisen osapuolen esim. rating -laitoksen 
taholla. Riskiluokkia on enemmän kuin ennen.

Sisäiseen luokitukseen perustuva perusmetodi

Uuden Akkordin mukaan pankit voivat käyttää omia 
riskimittareitaan vaadittavan vähimmäispääoman 
laskennassa. Perus metodissa pankki mittaa itse 
vastapuoliriskit koskien yrityksiä, pankkeja ja 
valtioita, muut riskimittarit saadaan viranomaisilta. 
Kehittyneemmässä versiossa myös muita riskejä 
voidaan määritellä sisäisten mittarien avulla.

Kehittynyt sisäiseen luokitukseen perustuva 
metodi

Markkinariskin mittarit 
(muuttumattomat)

Sisältö:

Perusmetodi Kumpikin mittareista pysyy muuttumattomana 
verrattaessa voimassaolevaan Akkordiin.

Sisäiseen luokitukseen perustuvat

Operatiivisen riskin 
mittarit

Sisältö:

Perusindikaattoreiden Käytetään yhtä indikaattoria kuvaamaan koko
metodi toiminnan operatiivista riskiä

Standardoitu metodi Käytössä on erilaiset indikaattorit eri liiketoiminta 
funktioille.

Sisäisten luokitusten Pankit saavat käyttää omia riskimittareitaan riskin
metodi mittaamiseen.

Lähde: Secretariat of the Basel 2001
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Uuden Akkordin tavoitteena on193:

• edistää rahoitusmaailman turvallisuutta ja terveyttä; samalla kuitenkin 

pitäen vähimmäispääoman määrävaatimuksen muuttumattomana, tosin 

allokaatio tarkemmin riskien mukaan 194 195.

• kilpailun tasa-arvoisuus.

• luoda ymmärrettävämpi lähestymistapa riskien allokointiin ja huomioida 

myös transaktion ehkä ”huomaamattomat” riskit193.

• sisältää pankin toimintaan sopivat riskien mittaamiseen ja 

vähimmäispääoman laskemiseen tarvittavat metodit ja niiden 

verrannollisuus sekä kannustaa pankkeja omien riskimittareiden 

kehittämiseen196.

• keskittyä kansainväliseen pankkitoimintaan, kuitenkin niin, että 

vaatimukset ovat sovellettavissa hyvin myös kansalliseen toimintaan, (vrt. 

nykyinen Akkordi)

Tavoitteita ei pystytä saavuttamaan pelkästään vähimmäispääomavaatimuksilla, vaan 

pilareilla 2 ja 3 on myös hyvin merkittävä vaikutus ja kaikkia kolmea on pystyttävä 

soveltamaan samaan aikaan.197

6.4.1. Sisältö

Uusi Basel Capital Accord rakentuu kolmesta pilarista: Minimum Capital Rules

(tavoitteena tarkempi ja todellisempi riskimäärittely); Supervisory Review (annetaan 

tarkkoja laadullisia periaatteita) ja Market Dicipline (tarkan ja ajankohtaisen 

informoinnin vaatimukset).

193 Basel 3. 2001
194 tavoitteena on mm. kehitellä riskiherkkä lähestymistapa liittyen pääomasijoituksiin, eli ettei pankkien ole 
halvempaa pitää itsellään tietyn yrityksen omaa pääomaa kuin sen velkasitoumusta. Esimerkkinä voidaan ottaa 
tilanne, jossa pankki sijoittaa junior -luokan arvopaperiin. Tällöin sijoitukselle vaaditaan 50% riskipainotusta. 
Jos taas originaattoripankki pitää oman transaktionsa seurauksena samaisen junior -luokan itsellään, se on 
lisättävä kokonaisuudessaan vähimmäispääomaan, koska mikään kolmas osapuoli ei tällöin ole 
luotonvahvistajana. (Murra 2001)
195 Basel 2. 2001
196 mt.
197 Basel 3. 2001
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Minimipääoma

Uusi Akkordi säilyttää nykyisen 8% pääomavaatimuksen ja pääoman määritelmät. 

Uudistus keskittyykin tarkempiin riskimittareihin. Luottoriskin mittaamiseen esitellään 

useita vaihtoehtoja. Uusi kehys esittelee ensimmäistä kertaa operatiivisen riskin mittarin, 

mutta markkinariskin laskentaperusteet pysyvät muuttumattomina. Luottoriskin 

mittaamiseen on kaksi erilaista päätyyppiä: Standardimetodi ja sisäiseen luokitukseen 

perustuva metodi. Sisäiseen luokituksen perustuvassa metodissa on vielä kaksi erilaista 

laskutapaa, riippuen pankin riskimittareiden tarkkuudesta ja kehittyneisyydestä.148

Vaikka uuden Akkordin tavoitteissa sanotaankin sen tavoitelevan vähimmäispääoman 

pysymistä 8% tienoilla, suuret pankki ryhmät pitävät mielestään liikaa 

vähimmäispääomaa riskeihinsä nähden, ja koska niillä on tarkimmat riskimittarit 

käytössään, uuden Akkordin tullessa voimaan niiden uskotaan pystyvän vähentämään 

vähimmäispääomaansa. On epätodennäköistä, että pienet pankit sitten lisäisivät 

pääomiaan samassa suhteessa. Kyseisen ongelman voitaisiin siis pelätä aiheuttavan 

pankkien vähimmäispääomien laskemista kautta linjan ja tämän taas vaikuttavan 

negatiivisesti pankkien luottoluokituksiin.198 199

Akkordin kaikki minimipääomavaatimukset ja niiden laskukaavat painottavat 

arvopaperistamistransaktion ulkopuolisen luottokelpoisuusarvioijan luokitusta. Rating - 

laitosten asema on epäilyjen kohteena tässäkin uudistuksessa. Riittääkö niiden 

ammattitaito niin, että pankkien vähimmäispääomavaatimukset voidaan perustaa niiden 

luokituksiin. Lisäksi rating -laitokset eivät nykyisellä kapasiteetillaan pysty arvioimaan 

kaikkia tarvittavia yrityksiä, pankkeja ja transaktioita. Tästä syystä reittaamattomat 

transaktiot on otettu huomioon uudessa Akkordissa 100% painolla. Kuitenkin B-:n 

alapuolelle reilatut transaktiot vaativat vähimmäispääomaa 150%. Tämä voi vaikuttaa 

siihen, että matalalle reilatut yritykset tai transaktiot eivät halua reittaustaan ollenkaan 

julkisuuteen tai haluavat sen poistamista, jotta pystyisivät hyötymään 100% 

reittaamattomien transaktioiden vähimmäispääomapainotuksesta.200

198 Sec of Basel 2001
199 Azarch, Bugie, Pompliano & Taylor 2001
200 Cooper 2000
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Viranomaisvalvonta

Valvontafimktio saa uudistetussa Akkordissa korostetun ja tärkeän aseman, kahden muun 

pilarin täydentäjänä. Viranomaiset tulevat olemaan velvollisia tarkastamaan, kuinka 

pankit asettavat riskimittarinsa ja kuinka hyvin ne toimivat, lisäksi niiden tulee tutkia 

kuinka hyvin pankit onnistuvat kohdistamaan erilaiset riski tyypit varallisuuseriinsä. 

Tarkoituksena ei kuitenkaan ole siirtää vastuuta pankin johdolta viranomaisille, vaan 

halutaan aktiivisempaa vuoropuhelua pankin johtoryhmän ja viranomaisten välille, jotta #

mahdollisten ongelmien ilmaantuessa niihin pystyttäisiin reagoimaan nopeasti ja
• > . • 201 asiantuntevasti.

Valvontaviranomaisten kyvykkyyttä hoitaa Akkordin valvontavaatimukset on myös 

kyseenalaistettu.201 202 Uusi Akkordi vaatii paljon valvontaviranomaisilta, sillä niiltä täytyy 

löytyä tieto-taitoa ohjeistaa luottolaitoksia ja asettaa oikeita sekä riittäviä tavoitteita ja 

vaatimuksia niiden toiminnalle. Lisäksi viranomaisten on ymmärrettävä markkinoiden 

tarkoitusperät, jotta valvonta suoritetaan tasapuolisesti kaikkia toimijoita kohtaan ja 

arvopaperistamistransaktion tarkoitusperien mukaisesti203. Valvontaviranomaisten 

panostuksia tarvitaan erityisesti pankkien itselleen jättämien välillisten riskien sekä 

suoran luottoriskin arvioimisessa.204 Lisäksi uudessa Akkordissa jätetään joitakin 

asiakohtia avoimiksi ja kansallisten viranomaisten päätettäviksi, se tulee väistämättä 

tarkoittamaan sitä, että joissakin maissa vaatimukset ovat kovempia kuin muualla205.

Markkinakuri

Kolmas pilari pyrkii parantamaan markkinakuria ja läpinäkyvyyttä laajentamalla ja 

yksityiskohtaistamalla tiedotus- ja julkistamisvelvollisuutta. Tehokasta tiedotusta 

tarvitaan, jotta markkinatoimijat pystyvät paremmin ymmärtämään transaktioiden 

riskiprofiileja sekä pääoman riittävyyttä. Uusi Akkordi vaatii kattavampaa 

julkistamisvelvollisuutta monella alalla mm. liittyen luottoriskiin ja riskeiltä 

suojautumistekniikoihin.206 Lisäksi muutamille rahoitusrakenteille mm.

201 Basel 3.2001
202 Comford 2000
2<b Azarch, Bugie, Pompliano & Taylor 2001
204 Sec of Basel 2001
2<b Azarch, Bugie, Pompliano & Taylor 2001
206 Sec of Basel 2001
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arvopaperistäminen, on asetettu tarkempia julkistusehtoja, jotta vähimmäispääomaa 

voidaan vähentää207.

ORIGINAATTORIN ILMOITUSVELVOLLISUUS ARVOPAPERISTAMISTRANSAKTIOSSA

Tiedonanto Perustelut Ilmoitustapa

Kvantitatiivinen data seuraa vista:
1) laskennallinen määrä lainoista ja velvoitteista, jotka 
on arvopaperistettu (nimellis-, teoreettinen-ja 
maksamatta oleva määrä) jaettuna perinteiseen ja 
synteettiseen arvopaperistamiskategoriaan.
2) edelliset tulisi vielä jakaa määräaikaisiin ja 
uusiutuviin varallisuuseriin.
3) Jos varallisuus on uusiutuvaa myyjän koron (seller 
interest) määrä on ilmoitettava.
4) Arvopaperistamistransaktiossa syntyvän rahoituksen 
määrä on ilmoitettava.

Tieto arvopaperistetun varallisuuden 
määrästä antaa pankin 
yhteistyökumppaneille informaatiota 
pankin arvopaperistetun omaisuuden 
arvosta, pankin aktiivisuudesta 
arvopaperistamismarkkinoilla sekä 
siirretyn riskin määrästä. Rahoituksen 
määrän ilmoittaminen tuo esiin pankin 
riippuvuuden
arvopaperistamistransaktiolla saadusta 
rahoituksesta.

lakisääteisessä
tilinpäätöksessä

Arvopaperistettujen varallisuuserien tyypit Tieto auttaa pankin riskiprofiilin 
arvioinnissa

lakisääteisessä
tilinpäätöksessä

Originaattorin roolit arvopaperista™stransaktiossa 
(esim. palveluyhtiö, luoton vahvistaja, swap-vastapuoli 
tms.)

Tiedon perusteella pystytään arvioimaan 
pankin etäisyyttä arvopaperistetusta 
varallisuudesta sekä myötämielisyysriskin 
toteutumisen mahdollisuutta.

lakisääteisessä
tilinpäätöksessä

Laskennallinen tieto originaattorin luottoriskin 
maksimimäärästä, ja ilmoitus siitä, että mahdollinen 
luotonvahvistus liittyy ainoastaan kyseisen transaktion 
sopimusvelvoitteisiin.

Jotta originaattorin sidosryhmät voivat 
saada todellisen käsityksen pankin 
riskiprofiilista on luotonvahvistuksen 
määrä ilmoitettava.

lakisääteisessä
tilinpäätöksessä

Laskennallinen tieto maksuvalmiuspalveluiden 
sovitusta laadusta ja määrästä.

Lainkäyttöalueilla, joissa originaattorilla 
on oikeus taijota erillisyhtiölle 
maksuvalmiuspalveluita, tämä ilmoitus 
mahdollistaa pankin maksukykyprofiilin 
a myös myötämielisyysriskin 
oteutumisen arviointia.

akisääteisessä
ilinpäätöksessä

Lähde: Basel 2001, 22

Laajempaa julkistamisvelvollisuutta pidetään positiivisena asiana markkinoiden 

läpinäkyvyydelle, kuten myös transaktioiden luotettavuudelle208. Ongelmana voi 

kuitenkin olla, ettei viranomaisilla ole valtuuksia vaatia julkaistavia tietoja pankeilta, tai 

ettei niillä ole tarvittavia sanktio mahdollisuuksia, jos pankit eivät suosituksia noudata.

207 Basel 3. 2001
208 Azarch, Bugie, Pompliano & Taylor 2001
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Lisäksi jotkut ovat sitä mieltä, että ylenpalttinen informaatio vain sotkee markkinoita ja 

tärkeät seikat voivat jäädä huomioimatta informaatiotulvassa.209

6.4.2. Moraalinen takaisinosto

Baselin Komitea on halunnut nostaa esille arvopaperistamistransaktion moraalisen 

takaisinostoriskin toteutumisen mahdollisuuden uudessa Akkordissa. Vaikka 

arvopaperistamistransaktio olisikin kaikkien edellä mainittujen ehtojen mukaan ns. Clean 

Break, tulisi sen valvonnassa kiinnittää huomiota myös moraalisen takaisinostoriskin 

toteutumisen todennäköisyyteen eli tilanteeseen, jossa pankki tuki si huonolaatuista 

arvopaperistettua varallisuusportfoliotaan vapaaehtoisesti ja myyntisopimuksesta 

poikkeavin, ylimääräisin toimenpitein. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi 

varojen myynti erillisyhtiölle, huonosti tuottavien varallisuuserien vaihtaminen 

paremmin tuottaviin eriin ja muut toimenpiteet, joissa pankki siirtää varallisuuttaan 

erillisyhtiölle ilman asianmukaista korvausta.210 Tällainen toiminta huolestuttaa 

valvontaviranomaisia ja eri maissa onkin säädetty tiukkoja sääntöjä tällaisen toiminnan 

ehkäisemiseksi. Viranomaiset ovat mm. kieltäneet originaattorin omistamasta 

erillisyhtiön osakkeita tai muita omaan pääomaan luettavia eriä. Lisäksi erillisyhtiön 

nimen on oltava erilainen kuin originaattorin, jottei niitä voida nimen perusteella 

yhdistää. Lisäksi originaattorin luotonvahvistustoimintaa on rajoitettu.211 212

Komissio on laatinut säännökset, joiden mukaan toimitaan, jos todetaan, että

originaattoripankki on syyllistynyt edellä mainittuun ”moraalinen takaisinosto”
• • 212 toimintaan :

1) Jos todetaan, että pankki on rahoittanut tai muuten auttanut erillisyhtiötä 

selviytymään velvoitteistaan ilman kohtuullista korvausta, silloin kaikki 

kyseiseen tapaukseen liittyvässä arvopaperistamistransaktiossa siirretty 

varallisuus on siirrettävä takaisin pankin taseeseen, ei ainoastaan 

avustuksen kohteena ollutta varallisuuserää (investment tranche).

2) Originaattorin syyllistyessä toimintaan toisen kerran, kaikki originaattorin

kyseisellä hetkellä markkinoilla tai yksityisillä sijoittajilla

209 Basel 3. 2001
210 Basel 2001, 19
211 Albrecht & Smith 1999
212 Basel 2001
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arvopaperistamistransaktioiden kautta olevat arvopaperit ja niitä koskeva 

varallisuus siirretään takaisin originaattorin taseeseen.

3) Kummassakin edellä mainitussa tapauksessa pankin tulee tehdä julkinen 

ilmoitus, jossa todetaan, että sen on havaittu tukeneen arvopaperistettuja 

portfolioitaan ja tuoda julki seuraukset, jotka se on joutunut kärsimään 

toimintansa seurauksena.

Näin kireillä säännöksillä toivotaan, etteivät pankit ota kantaakseen sopimuksen 

ulkopuolisia, ylimääräisiä riskejä ja vastuita. Uuden Akkordin tiukka linja on saanut 

kannatusta myös muilta markkinatoimijoilta.213

6.5. Uusiutuvien luottojen arvopaperistamisen vakavaraisuussääntelystä
Uusiutuvia arvopaperistamistransaktioita valvoessaan viranomaiset ovat huomanneet, 

etteivät Clean Break -kriteerien täyttäminen ole aina riittävää. Luottokortti luottoja 

arvopaperistettaessa pankin kannettavaksi jäävät riskit riippuvat suuresti 

sopimusrakenteesta ja alkuperäisten luottojen ehdoista. Jotta tällaisista rakenteista 

johtuvia lisäriskejä pystyttäisiin paremmin hallinnoimaan, ovat jotkin 

valvontaviranomaiset säätäneet Clean Break -kriteerien lisäksi myös muita rajoituksia ja 

ehtoja uudistuville arvopaperistamistransaktioille ja niiden rakenteelle. Monissa 

uudistuvissa arvopaperistamistransaktioissa on esimerkiksi ns. ennenaikainen kuoletus - 

ehto (wind-up), joka on suunniteltu ennenaikaiseen varallisuusportfolion purkuun, jos 

portfolion luottojen arvo laskee jonkun tietyn, ennalta määrätyn pisteen alapuolelle. 

Tällöin aloitetaan arvopapereiden pääomien ennenaikainen takaisinmaksu, vaikka se ei 

kuuluisikaan alkuperäiseen suunnitelmaan. Tilanteessa uudet luottokorttiluotot, jotka 

originaattori myöntää takaisinmaksujen aloittamisen jälkeen, eivät siirrykään enää 

erillisyhtiölle, vaan ne jäävät originaattorin taseeseen.214

Originaattorin täytyy tällöin olla valmistautunut ottamaan uudet luotot taas taseeseensa ja 

näin ollen lisäämään vähimmäispääomaansa uusien luottojen vaatimalla summalla. 

Ennenaikaisten takaisinmaksujen on todettu tapahtuvan yleensä huonoissa 

markkinatilanteissa. Silloin originaattorilla voi olla vaikeuksia saada uusia 

luottokorttiluottoja, jotka se voi käyttää pääomien takaisinmaksuun tai hankkia muuta

213 Azarch, Bugie, Pompliano & Taylor 2001
214 Basel 2001
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rahoitusta, jota se tarvitsee, jos uudet luotot jäävät pysyvästi sen taseeseen. Lisäksi 

originaattorille voi jäädä odotettua huonompi tuotto mm. vähentyneinä palvelumaksuina, 

koska portfolio kuoletetaan nopeammalla tahdilla kuin alkuperäissuunnitelmassa. 

Ennenaikaista pääomien takaisinmaksua koskevaa ehtoa pidetäänkin useimmissa 

tuomioistuimissa luotonvahvistuksena, ja sitä kohdellaan luotonvahvistusta koskevien 

säännösten ja rajoitusten mukaan. Ennenaikaiset kuoletusehdot voivat olla erittäin 

haavoittavia originaattoria kohtaan, joten moraalinen takaisinostoriski voi myös toteutua. 

Pankille olisi siis halvempaa tukea varallisuusportfoliota itse, kuin antaa ennalta 

määrätyn arvorajan puhjeta, jolloin jouduttaisiin ennenaikaiseen kuoletusmenettelyyn.215

Uusiutuvan arvopaperistamistransaktion tapauksessa uusi Akkordi sisältää poikkeavan 

vähimmäispääomavaatimusehdon. Uusiutuvat transaktiot sisältävät enemmän riskejä 

kuin perinteinen arvopaperistaminen, joten niille vaaditaan myös suurempaa 

vähimmäispääomavaatimusta. Komitea on todennut, että nykyään uusiutuvia 

arvopaperistamisrakenteita käyttävät pankit pitävät taseessaan lähes yhtäläisen määrän 

varallisuutta, kuin jos koko arvopaperistamistransaktiota ei olisi tapahtunut. Jos tämä 

todetaan markkinoiden yleiseksi toimintatavaksi, Komitea saattaa ehdottaa lopullisessa 

Akkordissa, että uusiutuvissa arvopaperistamisrakenteissa tulisi

vähimmäispääomavaatimuksen olla sama, kuin jos arvopaperistamista ei olisi tapahtunut 

ollenkaan.216

7. YHTEENVETO

Arvopaperistaminen on vanha rahoitusmuoto, joka viime vuosikymmenien aikana on 

kasvanut rahoitusteorian ja tietotekniikan kehittyessä merkittäväksi rahoituslähteeksi. 

Transaktiossa varallisuus myydään erillisyhtiölle, joka laskee liikkeelle 

arvopaperistettavaan varallisuuteen pohjautuvia arvopapereita. Arvopapereiden tuotto 

perustuu niiden vakuutena olevan varallisuuden tuottoon.217 Arvopaperistamisen 

ainutlaatuinen ominaisuus verrattuna perinteiseen velkarahoitukseen on liikkeellelaskijan 

ja sijoittajan välisen riskisuhteen muutos; perinteisessä yritysrahoituksessa sijoittajan 

riski syntyy arvopaperin liikkeelle laskevan yrityksen liiketoiminnan onnistumisesta, kun

215 Basel 2001
216 Basel 2. 2001
217 Tulokas 96, 10
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tans arvopaperistamisessa sijoittajan riski eriytyy originaattorista ja luottoriski perustuu 

arvopaperistetun varallisuuden tuottokykyyn.218

Originaattori tavoittelee transaktion avulla mm. seuraavia hyötyjä219 220:

• Arvopaperistettu varallisuus poistuu taseesta ja varallisuuteen liittyvät 

velvollisuudet poistuvat. Näin ollen taseen käyttöä pystytään tehostamaan 

ja vaadittavaa vähimmäispääomaa vähentämään.

• Mahdollisuudet toimia pääomamarkkinoilla lisääntyvät, rahoituksen hinta 

mahdollisesti laskee.

• Altistumista erilaisille riskeille voidaan hallita helpommin.

• Tunnuslukuihin voidaan vaikuttaa positiivisesti, esim. ROA nousee.

• Pääomarakenne ei muutu.

Arvopaperistamisella on huomattu olevan myös laajempaa, koko kansantalouteen 

vaikuttavaa hyötyä: alkuperäisen rahoituksen saatavuus lisääntyy ja sen hinta halpenee. 

Myös markkinoiden systemaattisen riskin on huomioitu vähentyneen."0

Arvopaperistamistransaktio sisältää myös paljon riskejä. Lisäksi vanhat, totutut riskit 

voivat muuttua niin, ettei niitä enää havaita vanhoilla mittareilla. Siksi 

riskienhallintatyökalujen suunnittelu ja käyttö transaktion suunnittelussa on ehdottoman 

tärkeää. Transaktioon liittyy mm. seuraavia riskejä: erilaiset luottoriskit, maineriski, 

strateginen riski, toiminta- ja kauppariski, likviditeettiriski, myötämielisyysriski, 

informaatioriski sekä juridiset riskit.221

Arvopaperistaminen on kehittynyt eri maissa hyvin epätasaisesti. Tähän ovat olleet syynä 

eri maiden oikeusjärjestelmien ja rahoitusmarkkinoiden erityispiirteet sekä erilaiset 

asuntorahoitusmarkkinat. Suurimmat erot ovat johtuneet anglosaksisen Common Law - 

oikeusjärjestelmän ja mannereurooppalaisen oikeusjärjestelmän välisestä 

eroavaisuudesta. Common Law -oikeusjärjestelmän trusti -käsite on tehnyt 

arvopaperistamisen mahdolliseksi ilman erityislainsäädäntöä. (HE 77/1997) Lisäksi

218 Johnson & Eldridge 95
219 Palin 97, 620; Kaleva et ai. 95, 17-19; Johnson & Eldridge 95; A Resource Guide 99, 6-7; OCC 97, 2; 
Sinkey & Singer 98
220 A Resourse Guide 99, 6-7
221 OCC 97, 30-49
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kansallinen vakavaraisuuslainsäädäntö sekä toisistaan poikkeavat kiijanpitosäännökset 

ovat lisänneet eroavaisuuksia. (ATM 2/1993)

Vuoden 2001 lopussa arvopaperistettuja saatavia oli USA:ssa liikkeellä USD 730 

biljoonaa.222 Euroopassa arvopaperistaminen on yleistynyt vasta 90-luvun puolivälin 

jälkeen. Vuonna 2001 tehtiin Euroopassa arvopaperistamistransaktioita ennätyksellinen 

määrä: EUR 153,6 biljoonaa. Iso-Britannia ja Italia vastasivat yli puolesta Euroopan 

arvopaperistamisesta.223 Euroopan arvopaperistamismarkkinat eivät ole kehittyneet aivan 

samoilla linjoilla kuin USA:ssa, vaan Euroopassa on pyritty kehitetään juuri tietylle 

originaattorille sopivia, yksilöllisiä arvopaperistamisj äij estelyj ä, mm. erilaiset 

synteettiset arvopaperistamisjäijestelyt ovat yleisiä.224 Suomen ensimmäinen julkinen 

kiinteistöluottopohjainen arvopaperien liikkeellelasku tapahtui vuonna 1995 (Fennica I). 

Valtion asuntorahasto ja Fennica -ohjelma, jossa on nyt toteutettu kuusi emissiota, ovat 

erittäin tunnettuja ja hyvämaineisia kansainvälisillä arvopaperistamismarkkinoilla."25

Saatavien siirto on aiheuttanut eri maissa toteutetuissa arvopaperistamistransaktioissa 

suurimpia juridisia ongelmia. Kysymys korostuu erityisesti originaattorin 

konkurssitilanteessa.226 Saatavia siirrettäessä on edellytettävä, että saatavakanta 

siirretään erillisyhtiölle niin, ettei se missään tilanteessa voi kuulua originaattorin 

konkurssipesään. Toiseksi on varmistettava, ettei originaattori voi enää siirron jälkeen 

pätevästi ryhtyä saatavien suhteen sellaisiin määräämistoimiin, jotka voisivat vaarantaa 

erillisyhtiön aseman ja sitä kautta sijoittajien maksunsaannin. Lisäksi erillisyhtiön 

toimintaa on rajoitettava siten, ettei originaattori voi sen välityksellä ryhtyä sellaisiin 

toimiin, jotka voisivat lisätä erillisyhtiön vastuiden määrää ja näin mahdollisesti 

aiheuttaa maksukyvyttömyyden.227 On myös huolehdittava, että siirto on tehokas 

originaattorin velkojia kohtaan. (Rata 103.11) Kaikki luovutettuihin saamisiin liittyvät 

oikeudet ja velvollisuudet on siirrettävä erillisyhtiölle ja velallisille sekä sijoittajille on 

tehtävä selväksi, ettei originaattori ole vastuussa saamisista luovutuksen jälkeen.

222 Asset-Backed Alert 2002
223 Trawinski; Vieira; Rankin& Angheben 2002
224 Mak & Deacon 99
225 Steward 97, 134; ARA 2001
226 Tepora 95
227 Palin 97, 622-623
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Saatavien siirto erillisyhtiölle merkitsee arvopaperistettujen saatavien osalta velkojan 

vaihdosta.228 Velkakirjan luovuttajan ja vastaanottajan väliset oikeussuhteet määräytyvät 

pääsääntöisesti luovutussopimusta koskevien yleisten periaatteiden mukaan. Suomessa 

velkakirjan kaupan oikeusvaikutukset määräytyvät siis pääasiassa Kauppalain nojalla, 

tosin VKL 9§ säännellään eräitä tämän sopimussuhteen vaikutuksia.

Arvopaperistamistransaktiossa pyritään yleensä säilyttämään originaattorilla tietty 

vastuu siirtovelallisen maksukyvystä. Tällöin esiin nouseekin kysymys, missä määrin 

originaattori voi vastata velallisen maksukyvystä, jotta oikeustoimi on edelleen 

luokiteltavissa todelliseksi myynniksi. Vakuusluovutuksen ja todellisen myynnin 

välisestä rajanvedosta ei tiettävästi Suomessa ole olemassa korkeimman oikeuden tai 

hovioikeuden ratkaisua, jonka perusteella voitaisiin saada apua edelliseen 

kysymykseen.229 Myös Rata on todennut, ettei etukäteen voida asettaa yleisiä kriteereitä 

sen suhteen, milloin luottolaitos on pidättänyt itsellään niin suuren osan saamisiin 

liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, että luovutus on katsottava 

vakuusluovutukseksi. (Rata 103.11) Todelliseksi myynniksi tulkittava luovutus voi 

kuitenkin perääntyä TakSL:n lahjanluontoista oikeustoimea koskevan säännöksen 

perusteella. Myöskään takaisinsaantisäännöksiä ei ole sovellettu Suomen 

oikeuskäytännössä arvopaperistamistransaktioihin.230

Esineoikeudellisesti tehokas siirto edellyttää sopimuspuolilta vielä lisätoimenpiteitä, 

sillä velkakirjan luovutuksen vaikutukset säteilevät useille tahoille. Jotta saatavien siirto 

on todellinen myynti, täytyy erillisyhtiön saada suojaa ulkopuolisten tahojen vaateita 

vastaan. Velkakirjasaatavan ostanut erillisyhtiö saa hyväkseen saanto-, vaihdanta ja 

maksusuojaa. Erillisyhtiö ei kuitenkaan voi saada parempaa väitesuojaa kuin 

originaattorilla oli. (ATM 2/93; Rata 103.11)

Todellisen myynnin oikeusperusteet eivät ole täysin selviä ja viranomaiset ovatkin 

joutuneet tarkentamaan säännöksiä, jotta myös arvopaperistamistransaktioille saataisiin 

selvemmät oikeuspuitteet. Esimerkiksi USA:n Uniform Commercial Code:n Article 9, 

joka säätelee vakuudellisia siirtoja, on muutettu heinäkuussa 1999 koskemaan suurinta

228 Aurejärvi 86, 75-77; Tepora 95
229 Palin 97, 631-632
230 Tuomisto 95, 1-7
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osaa arvopaperistamistransaktioita. Bankruptcy Reform Act of 2001 luo originaattorin 

konkurssitilanteessa arvopaperistamistransaktiolle ns. juridisen turvasataman koskien 

todellista myyntiä. Uudistuksilla pyritään tarkentamaan ja helpottamaan transaktioiden 

arvioimista. Reform Act on kuitenkin nostattanut paljon vastarintaa ja vastustajat 

sanovatkin sen mahdollistavan tavallisen lainanoton naamioimisen saamisten myynniksi 

ja samalla suosivan yhtä rahoitusmuotoa toisten kustannuksella.

Arvopaperistamiselle on pyritty luomaan myös ylikansallista sääntelyä ja United 

Nation's Convention on the Assignment of Receivables in International Trade 

hyväksyttiin tammikuussa 2002. Sen tavoitteena on tuoda varmuutta ja läpinäkyvyyttä 

markkinoille sekä nykyaikaistaa saamisten siirtoa koskevaa kansainvälistä lainsäädäntöä. 

CARIT ei kuitenkaan selvitä todellista myyntiä tai originaattorin konkurssitilannetta 

koskevia kysymyksiä, vaan keskittyy enemmänkin lainvalinnan ja sopimuksen synnyn 

problematiikkaan.

Pankeille on tärkeää huomioida arvopaperistamistransaktiota koskevat 

vakavaraisuusmääräykset todellisen myynnin toteutumisen lisäksi. Arvopaperistamisella 

pankkien vähimmäispääomaa voidaan vähentää, sillä transaktiossa siirretyt 

riskiluokitellut varat poistetaan pankin taseesta ja samalla vakavaraisuuslainsäädännön 

määräämä, arvopaperistettuun varallisuuteen liittynyt vähimmäispääoma vapautuu 

muuhun käyttöön pankin liiketoiminnassa. Arvopaperistamistransaktioissa 

valvontaviranomaisten ongelmana on, että vaikka arvopaperistamisella pystytään 

siirtämään varallisuus pois pankin taseesta, jätetään originaattorille yleensä aina jonkin 

verran luottoriskiä kannettavaksi.

Vasta viimevuosina ovat viranomaiset antaneet ohjeistusta 

arvopaperistamistransaktioiden vakavaraisuuskohtelusta ja selventäneet vaatimuksia, 

jotka pankin tulee täyttää, jotta se on oikeutettu vapauttamaan siirretyn varallisuuden 

vähimmäispääomastaan. Baselin Komitea yhdessä EU:n kanssa valmistelee parhaillaan 

uutta kansainvälistä vakavaraisuuskehystä (New Basle Capital Accord). Akkordin 

uskotaan tulevan voimaan vuonna 2004. Uudistustyössä pyritään löytämään vastauksia 

kysymyksiin, jotka liittyvät vähimmäisvakavaraisuuden laskemistapaan ja 

vakavaraisuusvalvonnan pelisääntöihin. Työssä keskitytään erityisesti todellisten riskien
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arvioimiseen ja niihin kriteereihin, joiden perusteella saamisten sijoittelu eri 

riskiluokkiin tapahtuu. (Rata 103.11)

Yhteenvetona voidaan todeta, että arvopaperistamistransaktiot ovat nykyisen 

lainsäädännön aikana mahdollisia useimmissa maissa, mutta niiden monimutkaiset 

rakenteet ja luottoriskin siirtämisen suhteellisuus tekevät laintulkinnasta vaikeaa. 

Myöskään ennakkotapauksia, jotka selventäisivät laintulkintaa ei ole vielä tarpeeksi. 

Useissa maissa viranomaistahot ovat kuitenkin tukeneet arvopaperistamismarkkinoiden 

kehitystä ja viimeisten kymmenen vuoden aikana onkin toimeenpantu lakeja, säännöksiä 

ja ohjeistusta, jotta oikeustilanne selvenisi.

Toisaalta kansainvälisten markkinoiden viimeaikaiset kiijanpitoskandaalit (mm. Enron 

ja WorldCom) ovat aiheuttaneet paineita kiijanpitolainsäädännön uudistamiseen. Tämä 

voi aiheuttaa myös yhä useamman arvopaperistamistransaktion tase-etujen osittaisen tai 

täyden menetyksen. Uskon kuitenkin, että arvopaperistamismarkkinat jatkavat kasvuaan, 

sillä transaktio tarjoaa sekä sijoittajille, että originaattoreille ainutlaatuisia hyötyjä, joita 

voi olla vaikea löytää muista sijoitus- tai rahoitusinstrumenteista.


