
Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin palkinto oikeustieteen tohtori Teemu Juutilaiselle 

tutkimuksesta Secured Credit in Europe – From Conflicts to Compatibility (Hart Publishing 2018, xxv+334 s). 

Juutilainen tarkastelee vuonna 2015 hyväksyttyyn väitöskirjaansa perustuvassa teoksessa rajat ylittävän 

esineoikeudellisen sääntelyn vaihtoehtoisia kehittämistapoja rakentaen monitahoisen kontekstin 

oikeusvertaileville punninnoille, jotka laajentavat perinteistä aineellisen ja kansainvälisen yksityisoikeuden 

harmonisoinnin ongelmista kumpuavaa tarkastelukulmaa. Kun vertailevat tutkimukset laajalti osoittavat, 

että vakuusoikeuksien tehokkuus suhteessa kolmansiin osapuoliin vaihtelee eri maissa, on selvää, että 

tutkimuksen aihe on keskeinen. Tutkimuksen aihe on kuitenkin myös haasteellinen, sillä kansallisen 

diversiteetin syyt ovat moninaiset. Tämä huomioon ottaen Juutilainen on joutunut kehittämään itselleen 

tutkimuksellisen kehikon, jonka varaan hän rakentaa oikeudellisen kehityksen vaihtoehdot, jotka voisivat 

tukea suurempaa järjestelmien yhteensopivuutta. Yhteensopivuudella Juutilainen viittaa yleisemmin 

tilanteeseen, jossa rajat-ylittävät oikeusongelmat poistuvat tai niihin voidaan esittää käytännöllisiä 

ratkaisuja. 

Teoksessa jaetaan vaihtoehtoiset etenemistavat keskitettyyn aineelliseen lähestymistapaan, keskitettyyn 

kollisioita koskevaan lähestymistapaan ja paikalliseen aineelliseen sekä paikalliseen kollisioita koskevaan 

lähestymistapaan. Keskitetyllä viitataan EU-tason toimiin, ja paikallisella vastaavasti kansallisen tason 

kehitykseen. Optimaalista sääntelyllistä lähestymistapaa haetaan tutkimuksessa ennakoitavuuteen, 

responsivisuuteen sekä ennakoimattomuuden kustannusjakoon peilaten. Tämä Juutilaisen luonnostama 

kehys tarjoaa sellaisen systemaattisen lähestymistavan, joka mahdollistaa sekä aineellisten että 

kansainvälisyksityisoikeudellisten ydinkysymysten huomioon ottamisen. 

Tutkimuksessa perustellaan huolellisesti valittu tutkimusasetelma ja edellä selvitetty nelikenttä on 

kirjoittajan lähtökohta, jota hän avaa pohtimalla järjestelmien yhteistoimintaa ei vain oikeudellisesta 

perspektiivistä, vaan myös talouden ja transnationaalin oikeudenmukaisuuden kannalta. Oikeuden funktio 

rahoitusmarkkinoilla on problematisoitavana Juutilaisen teoksessa tavoilla, joiden perustana on huomattava 

metodologinen monipuolisuus. Tätä voidaan pitää teoksen erityisenä ansiona. 

Kirjoittajan tutkimusote on itsenäinen ja sopii erinomaisesti vakuusoikeuksien eurooppalaiseen tarkasteluun. 

Juutilaisen argumentointi on vakuuttavaa ja syvällistä. Hänen tarkastelullaan on myös laajempi 

eurooppalaistumiskehitystä problematisoiva ulottuvuus. 

Kansainvälisen yksityisoikeuden näkökulmasta erilaisten oikeudellisten lähestymistapojen problematisointi 

tuo myös laajennusta siihen perspektiiviin, joka esineoikeudellisen lainvalinnan ongelmiin eurooppalaisessa 

keskustelussa perinteisesti on omaksuttu. Juutilaisen tapa tarkastella perinteisiä kansainvälis-

yksityisoikeudellisia kysymyksiä edustaa uudentyyppistä tutkimusotetta ja on oiva kontribuutio myös alan 



kansainväliseen keskusteluun. Teos on merkittävä lisä suomalaiseen esineoikeuden ja kansainvälisen 

yksityisoikeuden sekä yleisemmin oikeuden eurooppalaistumisen tutkimukseen. 

 


