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LAINASAAMISTEN PANTTAUSSOPIMUS  
 
Pantinantaja XX-Pankki Oyj (y-tunnus) 
 
Pantti Pantinantajan myöntämät sellaiset ei-jälkimarkkinakelpoiset lainasaamiset 

vakuuksineen, jotka täyttävät Suomen Pankin rahapoliittisia operaatioita ja 
vakuuksia koskevissa säännöissä määritellyt kelpoisuusvaatimukset sekä 
oikeudelliset lisävaatimukset ja joista pantinantaja on toimittanut Suomen 
Pankille sen vaatimat tiedot  määrämuotoisella sähköisellä tiedostolla tai 
varajärjestelytoimeksiantolomakkeella.  Pantattavien lainasaamisten tulee 
ehtojensa mukaan olla Suomen lainsäädännön alaisia. 

 
Velan määrä  

1. XX-Pankki Oyj:lle TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmässä 
myönnetyn päivänsisäisen luoton määrä. 

 
2. XX-Pankki Oyj:n maksuvalmiusluottojen määrä.  

 
3. Vakuudellisina luottoina tehtyjen rahapoliittisten operaatioiden 

kulloinenkin määrä sekä takaisinostosopimukseen liittyvien 
marginaalivaatimusten määrä. 

 
Pantinsaaja Suomen Pankki 
 
Sitoumus XX-Pankki Oyj panttaa Suomen Pankille yllä mainitun vakuuden Suomen 

Pankilta saamansa yllämääritellyn velan, mahdollisen alkumarginaalin, 
velalle laskettavan koron ja mahdollisten perimiskulujen vakuudeksi. 
 

Panttausehdot Pantinantaja tekee velkakirjalain (622/47) 11 §:n mukaiseen juoksevaan 
velkakirjaan erillisen siirtomerkinnän ja toimittaa tiedot  siirtomerkinnästä 
Suomen Pankille. Pantinantaja säilyttää panttaamiaan lainasaamisia 
velkakirjalain 22.2 §:n mukaisesti. 
 
Pantinantaja toimittaa siirtoilmoituksen velkakirjalain 26 §:n mukaisen 
tavallisen velkakirjan velalliselle. Pantinantaja sitoutuu lähettämään 
siirtoilmoituksen noudattaen velallisen kanssa sopimiaan menettelyjä. 
Pantinantaja toimittaa tiedot  siirtoilmoituksesta Suomen Pankille. 
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Pantinantaja sitoutuu noudattamaan lainasaamisten vakuuskäyttöön 
sovellettavia operatiivisia menettelyjä, jotka on määritelty dokumentissa 
Rahapoliittisten operaatioiden ja vakuushallinnan toteutus Suomen 
Pankissa.  Pantinantaja ilmoittaa Suomen Pankille välittömästi, kuitenkin 
viimeistään seuraavana pankkipäivänä, jos sen ja velallisen välinen 
lainasuhde muuttuu siten, että muutoksella on vaikutusta 
vakuuskelpoisuuteen.  Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi lainan 
ennenaikainen, osittainen tai täydellinen takaisinmaksu, velallisen 
luottokelpoisuuden muutokset tai olennaiset muutokset lainan ehdoissa. 
 
Pantinantaja perii edelleen velalliseltaan pantatun lainasaamisen 
lyhennykset ja korot, ellei Suomen Pankki eri ilmoituksella toisin määrää. 
 

Panttien hallinnointi Pantinantaja sitoutuu säilyttämään Suomen Pankin hyväksi pantattuja 
velkakirjoja liitteineen ja vakuuksineen huolellisesti ja turvallisesti. 
 
Jos lainasaamisella on vakuuksia, ne siirtyvät panttauksen myötä Suomen 
Pankille. Tällaisia vakuuksia voivat olla pantinantajan velallisen tai 
kolmannen tahon lainasaamisen vakuudeksi pantinantajalle panttaamat (i) 
yleisvakuudet, (ii) sellaiset erityisvakuudet, jotka on annettu vakuudeksi 
useammalle pantinantajan velallisen lainalle tai muulle vastuulle, joita 
kaikkia ei ole pantattu tai pantata Suomen Pankille, (iii) niin sanotut 
poolivakuudet, jotka ovat vakuutena pantinantajan lisäksi yhden tai 
useamman muun rahoittajan lainasaamisille, (iv) syndikoitujen lainojen 
maksamisen vakuudeksi asetetut vakuudet, jotka ovat vakuutena 
pantinantajan lisäksi syndikaattiin kuuluvien muiden rahoittajan lainoille ja 
(v) muut lainasaamisten maksamisen vakuudeksi annetut vakuudet.   
 
Pantinantaja on oikeutettu vapaasti sopimaan lainasaamisia ja vakuuksia 
sekä niiden ehtoja koskevista muutoksista, esimerkiksi vapauttamaan 
vakuuden. 
 
Pantinantaja säilyttää ja hallinnoi vakuuksia noudattaen 
pankkikäytännössä tavanomaista huolellisuutta ja turvallisuutta sekä 
huolehtii vakuuksien voimassaolosta pankkikäytäntönsä mukaisesti.  
 
Lainasaamisten vakuuskäyttö ei rajoita pantinantajan tulevaa luotonantoa 
asianomaisia vakuuksia vakuutena käyttäen. 
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Poolisopimuksissa ja syndikoiduissa luotoissa pantinantajalla on 
vakuuksien säilytys- ja hallinnointivelvollisuus kyseisten sopimusten 
mukaisesti vain, jos pantinantaja toimii kyseisten vakuuksien suhteen 
vakuusagenttina. Jos vakuusagenttina toimii muu taho, vakuuksien 
säilyttämis- ja hallinnointivelvollisuudet määräytyvät kyseessä olevien 
poolisopimusten ja syndikoitujen luottojen tai niihin liittyvien sopimusten 
säännösten mukaisesti. Jos Suomen Pankilla on panttaussopimuksen 
mukaan oikeus realisoida lainasaaminen, johon liittyy niin sanottuja 
poolivakuuksia tai syndikoitujen luottojen maksamisen vakuudeksi 
asetettuja vakuuksia, on Suomen Pankki vastaavassa asemassa kuin 
pantinantaja kyseisten sopimusten mukaan. 
 

Suomen Pankin oikeus tehdä tarkastuksia ja antaa tietoja eurojärjestelmälle 
 

Suomen Pankille pantattujen lainasaamisten olemassaolon ja lainatietojen 
paikkansapitävyyden todentamiseksi Suomen Pankilla on oikeus tulla 
tekemään tarkastuksia pantinantajan tiloihin taikka antaa toimeksianto 
tarkastusten tekemiseen rahoitusvalvontaviranomaiselle tai ulkopuoliselle 
tilintarkastajalle. Jos pantinantaja käyttää sisäisten luottoluokitusten 
menetelmää (IRBA) lainasaamisten luottoriskin arvioinnin lisäksi myös 
todetakseen jälkimarkkinakelpoisten, ilman julkista luottoluokitusta 
olevien velkainstrumenttien luottokelpoisuuden, tarkastusoikeus koskee 
myös näiden instrumenttien liikkeeseenlaskijoiden tietoja. 
 
Suomen Pankilla on oikeus luovuttaa pantattuihin lainasaamisiin liittyviä 
tietoja eurojärjestelmän keskuspankeille. Jos pantinantaja arvioi 
lainasaamisensa ja/tai osan jälkimarkkinakelpoisista 
velkainstrumenteistaan luottoriskin sisäisten luottoluokitusten 
menetelmällä vakuuskäyttöä varten, Suomen Pankilla on oikeus luovuttaa 
tietoja menetelmästä ja sen tuottamista arvioista eurojärjestelmän 
keskuspankeille. 
 
Suomen Pankilla on oikeus luovuttaa tietoja velkasaamisten arviointiin 
käytettävästä tai käytetystä luottoriskin sisäisten luottoluokitusten 
menetelmästä ja sen tuottamien arvioiden osuvuudesta sen EU-maan 
rahoitusvalvontaviranomaiselle, joka on myöntänyt luvan käyttää 
menetelmää vakavaraisuuslaskentaan. 
 
Pantinantaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että Suomen Pankilla on kaikissa 
tilanteissa oikeus luovuttaa edellä tässä sopimuskohdassa mainitut tiedot. 
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Pantin realisointi Jos XX-Pankki Oyj jättää jossain suhteessa täyttämättä velvoitteen, jonka 
vakuutena pantti on, Suomen Pankilla on oikeus pantinantajaa kuulematta 
muuttaa pantti rahaksi tarkoituksenmukaisella ja osapuolten edut 
turvaavalla tavalla. 
 
Suomen Pankilla on myymisen sijasta oikeus saada omistusoikeus 
pantattuihin lainasaamisiin ja kuitata niiden arvo erääntynyttä velkaa 
vastaan. Suomen Pankki arvostaa omaksi oton kohteena olevat 
lainasaamiset omaksi ottohetken käyvän arvon mukaan. 
 
XX-Pankki Oyj sitoutuu toimittamaan Suomen Pankille kaikki ne 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen panttia realisoitaessa. 
 

Ylivoimainen este Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai 
vastaavasta syystä johtuvasta sopijapuolen toiminnan kohtuuttomasta 
vaikeutumisesta.  Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan ylivoimaisesta 
esteestä toiselle sopijapuolelle niin pian kuin mahdollista. 
 

Suhde aikaisempaan lainasaamisten panttaussopimukseen, oikeuspaikka ja 
sovellettava laki 

 
Sopijapuolet vahvistavat, että XX-Pankki Oyj:n panttaussopimuksella 
x.x.20xx panttaamien lainasaamisten panttioikeus säilyy alkuperäisin 
etuoikeuksin.   
 
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin 
käräjäoikeudessa. 
 
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
 
Sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin 
osapuolelle.   
 
Päiväys ja allekirjoitukset 
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