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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain 12 
luvun 7 §:n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osake
yhtiölain yhtiön lainanautoa rajoittavia säännök
siä siten, että osakeyhtiö voisi säännöksissä 
mainituin edellytyksin antaa lainaa nykyistä 
useammassa tapauksessa. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä huhtikuuta 1981. 

YLEISPERUSTELUT. 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
mer ki ty s. 

1.1. Tavoitteet. 

Uudistuksen tarkoituksena on lieventää voi
massa olevassa lainakieltosäännöstössä omaksut
tua ankaraksi koettua järjestelmää. Tämä tapah
tuu lisäämällä lainakiellosta sallittuja poikkeuk
sia. Lainakieltosäännöstöä on käytännössä pi
detty liian jyrkkänä siltä osin kuin se kieltää 
tai vaikeuttaa liiketaloudellisiin syihin perus
tuvaa tai muutoin yhtiön sidosryhmien kannalta 
asianmukaista ja yhtiön toimintaan liittyvää 
luotonantoa. Lainakieltosäännösten tärkeimpiä 
tavoitteita, velkojien suojaamista ja osak
keenomistajien yhdenvertaisuuden turvaamista, 
uudistuksella ei vaaranneta. 

Uudistuksen tavoitteena on myös lainakielto
säännöstön sopeuttaminen entistä läheisemmin 
muiden pohjoismaiden järjestelmiin. Sallittujen 
rahalainojen piiri pyritään uudistuksella muo
dostamaan niin selkeäksi, että säännösten so
veltaminen olisi helppoa ja lainakiellon ta
hattomilta rikkomisilta vältyttäisiin. 
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1.2. Keinot. 

Tavoitteisiin pyritään muuttamalla osakeyh
tiölain 12 luvun 7 §:ää. Lähtökohtana uudella 
säännöstöllä olisi kuten voimassa olevallakin, 
että rahalainaa yhtiön osakkeenomistajalle ja 
johdolle voidaan antaa vain vapaan oman pää
oman määrän rajoissa. Tästä periaatteesta salit
tuja poikkeuksia sen sijaan lisättäisiin. Nykyi
sinkin sallitun konsernin sisäisen luotonannon 
lisäksi rahalainojen myöntäminen olisi sallit
tua osakkeenomistajana olevalle valtiolle, kun
nalle ja kuntainliitolle, liiketoimintaa harjoit
tavalle velalliselle tämän elinkeinotoimintaa var
ten sekä yhtiön tai toisen konserniyhtiön pien
osakkaalle. Rahalainaan rinnastettaisiin edelleen 
vakuuden antaminen toisen velvoitteesta. Ko
konaan pykälässä kiellettäisiin rahalainan anta
minen yhtiön osakkeiden oston rahoittamiseen. 

Yhtiön olisi edelleen huolehdittava myönnet
tyjen lainojen ja vakuuksien kirjaamisesta. Kir
jaamisvelvollisuus koskisi vapaan oman pää
oman puitteissa annettuja lainoja sekä uuden 
poikkeuksen nojalla elinkeinoa harjoittaville ve
lalliselle annettuja lainoja. Kirjaaminen tapah-
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tuisi joko merkitsemällä asia hallituksen pöytä
kirjaan tai laatimalla kultakin tilikaudelta eri
tyinen laina- ja vakuusluettelo. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
v a 1 m i s t e 1 u. 

2.1. Lainsäädäntö. 

Osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:n mukaan raha
lainan antaminen yhtiön tai samaan konserniin 
kuuluvan yhtiön osakkeenomistajalle, hallituk
sen tai hallintoneuvoston jäsenelle tai toimitus
johtajalle samoin kuin vakuuden antaminen 
heidän velvoitteistaan on sallittu vain viimeksi 
kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen osait
taman vapaan oman pääoman puitteissa ja 
edellyttäen, että velalliselta saadaan hyväksyt
tävä vakuus. Sama koskee lainan tai vakuuden 
antamista edellä mainittujen henkilöiden pykä
lässä tarkemmin luetelluille lähisukulaisille. 

Kidtämällä rahalainan antaminen osakkeen
omistajalle halutaan estää velkojainsuojaa ja 
yhtiön varojen jakoa koskevien säännösten 
kiertäminen siten, että yhtiön varojen jako 
naamioidaan lainanannoksi. Samoin kiellolla py
ritään turvaamaan osakkeenomistajien yhden
vertaisuutta, jota loukattaisiin myöntämällä lai
noja edullisin ehdoin tietyille osakkeenomista
jille ja epäämällä ne muilta. Koska yhtiön 
johto yleensä päättää lainojen myöntämisestä, 
ei ole väärinkäytösmahdollisuudet huomioon 
ottaen pidetty asianmukaisena sallia lainan 
myöntämistä myöskään yhtiön johtoon kuulu
ville. Lukemalla lainakiellon piiriin myös osak
keenomistajien ja yhtiön johdon lähisukulaiset 
on haluttu estää kiellon kiertäminen. 

Voimassa olevan lain mukaan lainakielto ei 
ole ehdoton. Edellä mainituille tahoillekin lai
noja voidaan myöntää, jollei lainaamisella lou
kata osakepääoman ja muun sidotun pääoman 
koskemattomuutta; muuta sidottua pääomaa 
ovat vararahasto ja arvonkorotusrahasto. Näille 
tahoille myönnettyjen lainojen yhteismäärä saa 
siten olla enintään yhtiön viimeksi kuluneella 
tilikaudella vahvistetun taseen osoittaman yh
tiön vapaan oman pääoman suuruinen. 

Lainan myöntämisen edellytyksenä on li
säksi, että velalliselta saadaan aina hyväksyttävä 
vakuus lainan takaisinmaksun turvaamiseksi. 
Sitä, mitä on pidettävä hyväksyttävänä va
kuutena, ei laissa ole määritelty. Säännös ei 

edellytä, että velallinen itse aina asettaa va
kuuden, vaan vakuuden voi asettaa myös toi
nen velallisen puolesta. 

Kiellettyjä ovat vain rahalainat. Kielletyiksi 
rahalainoiksi ei katsota tavanomaisin maksu
ajoin suoritettavia asiakassaamisia, kuten yhtiön 
tuotteiden myynnistä johtuvia lyhytaikaisia tili-, 
luottokortti- ja osamaksusaamisia. Nämäkin 
ovat kiellettyjä, jos niitä on luottoajan pituu
den ja muiden seikkojen takia pidettävä pei
teltynä rahalainana. 

Voimassa olevassa laissa lainakiellosta on 
yksi poikkeus. Kielto ei koske lainan antamista 
yhtiön osakkeenomistajana olevalle samaan kon
serniin kuuluvalle toiselle yhtiölle tai vakuu
den asettamista tällaisen yhtiön puolesta. 

Yhtiön hallituksen on merkittävä pöytäkir
jaan jokainen annettu laina tai vakuussitoumus 
sekä velallisen antama vakuus, jotta tilintar
kastajat voisivat todeta lainan- ja vakuuderJ
annon asianmukaisuuden. 

Kielto ulottuu muiden osakeyhtiölain sään· 
nösten perusteella myös yhtiön hallituksen ja 
hallintoneuvoston varajäseniin sekä varatoimi
tusjohtajaan. Tilintarkastajalle ja varatilitarkas
tajalle ei lain 10 luvun 5 §:n 3 momentin 
mukaan saa lainkaan antaa rahalainaa. 

Lain 16 luvun 9 §:ssä säädetään rangaista
vaksi lainan tai vakuuden antaminen laina
kieltosäännöksen vastaisesti silloin kun teko 
ei ole vähäinen. Jos lainakiellon rikkomisella 
on aiheutettu yhtiölle vahinkoa, voi seurauk
sena lisäksi olla lain 15 luvun mukainen va
hingonkorvausvastuu. 

Lain 11 luvun 7 §:ssä säädetään yhtiön 
myöntämien lainojen merkitseruisestä taseeseen, 
Taseessa tai sen liitteessä on ilmoitettava erik
seen toisaalta yhtiön tai samaan konserniin 
kuuluvan yhtiön johtohenkilöille ja toisaalta 
osakkeenomistajille annettujen rahalainojen yh
teismäärät. Samoin erikseen on ilmoitettava 
toisille samaan konserniin kuuluville yhtiöille 
annettujen lainojen yhteismäärä. 

Osakeyhtiölakia sovelletaan taustalakina 
myös liikepankkeihin, kiinnitysluottopankkei
hin, luotto-osakeyhtiöihin sekä soveltuvin osin 
vakuutusyhtiöihin. Liikepankkilain ( 966/79) 
40 § :n, . kiinnitysluottopankkilain (967 /79) 
40 §:n ja luotto-osakeyhtiölain (970/79) 2 
§:n nojalla osakeyhtiölain 12 luvun 7 :n lai
nakieltosäännöstä ei kuitenkaan sovelleta näi
hin osakeyhtiöihin. 
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Vakuutusyhtiölain (1062/79) 12 luvun 5 § 
shältää osakeyhtiölain lainakieltoa vastaavia 
säännöksiä. Niiden mukaan lainan antaminen 
vakuutusyhtiön tai vakuutusyhtiön konserniin 
kuuluvan yhtiön hallituksen tai hallintoneuvos
ton jäsenelle tai toimitusjohtajalle samoin kuin 
vakuuden antaminen heidän velvoitteistaan on 
sallittu vain yhtiön vapaan oman pääoman puit
teissa ja edellyttäen, että velalliselta saadaan 
vakuus. Edellä sanottu koskee myös näiden 
henkilöiden lähisukulai:sia. Lainanantaa yhtiön 
osakkeenomistajalle ei ole rajoitettu. Lainat 
ja vakuudet on merkittävä hallituksen pöytä
kirjaan samoin kuin tavallisissa osakeyhtiöissä. 

2.2. Sääntely muissa pohjoismaissa. 

rajoituksista, minkä lisäksi liikesopimuksiin liit
tyvän luoton antaminen tavanomaisin kesto
ajoin on sallittua. 

Ruotsissa on laissa omaksutusta täyskiel
losta useita poikkeuksia. Lainan myöntäminen 
on mahdollista ensinnäkin, jos velallinen on 
kunta tai kuntainliittoon verrattava julkisoikeu
dellinen yhteisö. Samoin lainaa voidaan kiel
losta huolimatta myöntää liikkeenharjoittajalle, 
jos laina perustuu liiketaloudellisiin syihin ja 
on tarkoitettu lainansaajan liiketoimintaan. Lai
naa voidaan myöntää myös vhtiön niin sano
tuille pienosakkeenomistajille, joiden osa
keomistus yhtiössä ja toisessa samaan kon
serniin kuuluvassa yhtiössä on enintään 1 
prosentti yhteenlasketusta osakepääomasta tai 
enintään 500 osaketta. Näiden laissa mainit
tujen poikkeusten lisäksi lääninhallitus voi 
Ruotsissa myöntää lainakiellosta poikkeuksen. Voimassa olevaa osakeyhtiölakia valmistel

taessa pyrittiin pohjoismaiden kesken yhtenäi
seen osakeyhtiöitä koskevaan sääntelyyn. Kai- 2.3. Muutoksen syyt. 
kissa pohjoismaisissa osakeyhtiölaeissa on omak-
suttu se kanta, että lainanannon yhtiön osak- Osakeyhtiölakia säädettäessä lähdettiin siitä, 
keenomistajille ja johdolle on oltava rajoitet- että yhtiön varojen lainaamiseen osakkeenomis
tua. Suomen, Norjan ja Tanskan lakien laina- tajille tai yhtiön johdolle on suhtauduttava pe
kieltosäännökset ovat sikäli yhtenäiset keske- riaatteessa torjuvasti rajoittamatta kuitenkaan 
nään, että ne sallivat lainanannon yhtiötä lä- yhtiöiden liikkumisvapautta liian voimakkaasti. 
hellä oleville yhtiön vapaan oman pääoman Käytännössä on nyttemmin ilmennyt, että tai
puitteissa. Ruotsin osakeyhtiölain vastaavat nojen myöntäminen ainoastaan yhtiön vapaan 
säännökset eroavat muista siten, että niissä oman pääoman puitteissa ei aina anna yh
lähtökohtaisesti kielletään kokonaan lainananto tiöille kohtuullisia luotonantomahdollisuuksia. 
osakkeenomistajille ja yhtiön johdolle, mutta Myös elinkeinoelämän järjestöjen taholta ti
kiellosta luetellaan laissa kuitenkin useita poik- lanteeseen on kiinnitetty huomiota. 
keuksia. Yhtiöt joutuvat usein antamaan lyhytaikaista 

Kaikkien pohjoismaiden laeissa lainanantoon toimitusluottoa yrityksille, joilta ne esimerkiksi 
rinnastetaan vakuuden antaminen toisen sitou- tilaavat tavaraa. Samoin on melko tavallista, 
muksesta. Samoin kaikissa laeissa belto kos- että yhtiöt lainaavat niiden maksukyvyn ollessa 
kee myös osakkeenomistajien ja yhtiön johdon erityisen hyvä käytettävissä olevia varoja toi
lähisukulaisia, Ruotsissa Hsäksi eräitä avoliitto- sille yrityksille. Kun ydtykset toisaalta usein 
suhteessa olevia. Norjan ja Ruotsin laeissa lai- omistavat pieniä määriä toistensa osakkeita 
nakielto on ulotettu koskemaan myös sellai- kuulumatta kuitenkaan samaan konserniin, tä
sia oikeushenkilöitä, joissa määräämisvalta kuu- mänlaatuinen luottojen antaminen on vaiken
luu yhtiön osakkeenomistaialle tai yhtiön joh- tunut uuden osakeyhtiölain tultua voimaan. 
dossa olevalle taikka näiden lähisukulaiselle. Käytännössä tällainen luotonanto voi olla eri
Muiden pohjoismaiden osakeyhtiölaeissa, toisin tyisen tärkeää sellaisessa tilanteessa, jossa lai
kuin Suomessa, kielletään nimenomaisesti lai- naa antava yhtiö on useiden muiden yhtiöiden 
nan myöntäminen lainaa antavan yhtiön osak- yhdessä omistama ja sen toiminnan tarkoituk
keiden hankintaa varten. Poikkeuksena laina- sena on esimerkiksi palvelujen tuottaminen 
kiellosta on kaikissa pohjoismaisissa laeissa omistajavhtiöille. Lainan myöntäminen liiketoi
lainan myöntäminen toiselle samaan konserniin mintaa harjoittavalle velalliselle tulisi sen vuok
kuuluvalle yhtiölle; Tanskassa tosin vain emo- si tehdä mahdolliseksi silloin, kun lainan an
yhtiölle. Tanskassa ei muita nimenomaisia poik- taminen perustuu järkiperäisiin liiketaloudelli
keuksia lainakiellosta ole. Norjassa on mahdol- siin syihin ia laina käytetään yksinomaan ve
Hsta myöntää erivapaus säädetyistä lainananto-:fl.lallisen elinkeinotoimintaan. 
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On myös ollut melko yleistä, että yhtiöt 
myöntävät työntekijöilleen henkilökuntalainoja 
esimerkiksi asunnon tai työssä tarvittavan au
ton hankintaan. Osakkeiden pienomistuksen li
sääntyessä työntekijöiden keskuudessa tällainen 
lainananto vaikeutuu. Mahdollisuus lainan an
tamiseen riippuu tällä hetkellä suuresti siitä, 
omistaako työntekijä yhtiön osakkeita vai ei; 
vähäinenkin osakemäärän omistaminen heiken
tää lainansaantimahdollisuuksia. Toisaalta lai
naa antavien yhtiöiden on käytännössä vaikea 
valvoa sitä, omistaako lainaa pyytävä tai tä
män lähisukulainen yhtiön osakkeita. Pien
osakkeenomistaja ei myöskään voi ratkaise
vasti vaikuttaa lainanantaa koskeviin päätök
siin. Kun henkilökuntalainojen antamismahdol
lisuus on tärkeä sekä työntekijöiden edun että 
yhtiöiden henkilökuntapolitiikan kannalta eikä 
voida pitää kohtuullisena, että velallinen myy 
osakkeensa lainansaanuin turvaamiseksi, olisi 
lainan myöntäminen pienosakkeenomistajille 
tehtävä nykyistä suuremmassa laajuudessa salli
tuksi. 

Nykvinen lainakieltosäännös rajoittaa valtion 
ja muiden julkisyhteisöjen omistamien osake
yhtiöiden lainanautomahdollisuutta yksityisten 
omistamien yhtiöiden mahdollisuuksiin verrat
tuna. Osakeyhtiön ollessa valtion omistuksessa 
tilanne muistuttaa konsernitilannetta, mutta 
konsernista osakeyhtiölain tarkoittamassa mie
lessä ei kuitenkaan ole kysymvs. Yhtiö ei si
ten voi antaa lainaa omistajalleen konserneja 
koskevan poikkeussäännöksen nojalla. Melko 
tavallinen käytäntö on aikaisemmin ollut, että 
valtionyhtiöt ovat myöntäneet lainaa valtiolle 
esimerkiksi suurehkojen investointien rahoitus
järjestelyjen yhteydessä taikka valtion kassa
tilanteen niin vaatiessa. Kun velkojainsuoja ei 
sanottavasti heikkene annettaessa lainaa val
tiolle tai muulle iulkisyhteisölle, ei lainanannon 
rajoittaminen näille tahoille ole tarpeellista. 

Esityksellä pyritään poistamaan ma1mttuja 
lain säätämi'Sen jälkeen havaittuja epäkohtia. 
Esityksen tarkoituksena on samalla sopeuttaa 
Suomen lainakieltosäännöstö entistä läheisem
min muissa pohjoismaissa valittuihin ratkaisu
malleihin. Edelleen lainakieltosäännöstöä pyri
tään selventämään ja yksinkertaistamaan niin, 
etteivät yhtiöt sitä epähuomiossa riko. Laina
kiellon selventämistä silmällä pitäen ehdote
taan pykälään otettavaksi muiden pohjoismai
den osakeyhtiölakien tavoin nimenomainen 
säännös siitä, että lainan antaminen yhtiön 
osakkeiden hankimista varten on kokonaan 
kielletty. 

2.4. Valmisteluvaiheet. 

Esitys on oikeusministeriön nimeämien asian
tuntijoiden valmistelema. Valmistelun aikana 
on kuultu Helsingin Arvopaperipörssiä, Kau
pan Keskusvaliokuntaa, Keskuskauppakamaria, 
KHT-yhdistystä, Suomen Asianajajaliittoa sekä 
Teollisuuden Keskusliittoa. Kuultavat yhteisöt 
ovat pitäneet tärkeänä erityisesti niin sanottu
jen kaupallisten lainojen sekä pienosakaslai
nojen sallimista nykyistä laajemmin. 

3. Esityksen taloudelliset 
v a i k u t u k s e t. 

Uudrstuksella ei olisi sanottavia kokonais
taloudellisia vaikutuksia. Julkisyhteisöjen rahoi
tusmahdollisuuksia lainakiellosta sallittava poik
keus parantaisi siten, että valtio, kunnat ja 
kuntainliitot voisivat nykyistä laajemmassa mi
tassa turvautua rahoitusjärjestelyissään omista
miensa yhtiöiden lainanantoon. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

1. 0 sakeyhtiö 1 a i n 1 2 1 u v u n 7 §. 

Pykälän 1 nzomentin osakeyhtiön lainanautoa 
koskeva pääsääntö, joka rajoittaa osakeyhtiön 
mahdollisuuksia antaa rahalainaa yhtiön tai 
samaan konserniin kuuluvan toisen yhtiön osak-

keenomistajalle, hallituksen tai hallintoneuvos
ton jäsenelle tai toimitusjohtajalle, on sama 
kuin voimassa olevassa laissa. Edellä mainit
tuihin henkilöihin rinnastettaisiin edelleen näi
den säännöksessä tarkemmin luetellut lähisuku· 
laiset. 
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Voimassa olevaan lakiin sisältyvä maininta 
siitä, että rahalainan antamista koskevat rajoi
tukset koskevat myös vakuuden antamista mai
nittujen henkilöiden velvoitteista, ehdotetaan 
teknisistä syistä siirrettäväksi pykälän loppuun 
5 momentiksi. 

Pykälän 2 momentissa luetellaan neljä ta
pausta, joissa osakeyhtiö voi antaa lainaa 1 
momentissa säädettyjen rajoitusten estämättä. 
Lainan antamiseen voidaan siten näissä poik
keustapauksissa käyttää yhtiön sidottua omaa 
pääomaa eikä velalliselta vaadita vakuutta. 
Poikkeukset koskevat osakkeita omistavia ve
lallisia. Johtohenkilöille ei niiden nojalla voida 
antaa rahalainaa. 

Säännöksellä ei puututa siihen, milloin lai
naa yhtiön taloudellinen tila huomioon ottaen 
ei voida antaa, milloin vakuutta on luottoris
kin vähentämiseksi vaadittava tai onko tar
peellista vakuuksia myönnettäessä vaatia vasta
vakuutta. Tällaisten kysymysten ratkaisuun vai
kuttavat muun muassa hallituksen toimivaltuuk
sia ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta kos
kevat yleiset säännökset samoin kuin yhtiöjär
jestyksen määräykset yhtiön toimialasta ja toi
minnan tarkoituksesta. - Lainaa tai vakuuden 
asettamista koskeva sopimus, joka on tehty 
kiellon vastaisesti, ei ole pätemätön, vaan sii
hen voivat vedota sekä lainan antanut yhtiö 
että lainansaaja. 

Momentin 1 kohdan mukaan lainaa voidaan 
aina antaa valtiolle, kunnalle ja kuntainliitolle. 
Lainan antaminen näille julkisyhteisöille ei vaa
ranna velkojien etua, koska velallista näissä ta
pauksissa voidaan pitää vakavaraisena. 

Lainan antaminen toiselle samaan konserniin 
kuuluvalle yhtiölle on mahdollista rajoituksitta 
myös nykyisen lain mukaan. Säännös tästä si
sältyy momentin 2 kohtaan. 

Momentin 3 kohdassa mainittu poikkeus 
koskee niin sanottuja kaupallisia tai liikelai
noja. Jotta laina voitaisiin 3 kohdan perusteella 
antaa, edellytetään, että velallinen harjoittaa 
elinkeinoa. Elinkeinon harjoittamisella tarkoi
tetaan tässä, kuten yhteisölainsäädännössä 
yleensä, kaikea taloudelliseen tulokseen täh
täävää toimintaa, johon liittyy yrittäjäriski. 
Toiminnan on yleensä oltava luonteltaan am
mattimaista. Elinkeinon harjoittamisen käsite 
poikkeaa siten tässä esimerkiksi siitä, mitä 
sillä tarkoitetaan verolainsäädännössä. Säännös 
edellyttää jo aloitettua elinkeinotoimintaa eikä 
lainaa siten voida antaa siihen tarkoitukseen, 

että velallinen aloittaisi elinkeinotoiminnan lai
nan turvin. 

Lainan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, 
että elinkeinon harjoittaminen tapahtuu yhtiö
tai yhteisömuotoisena. Tällä vaatimuksella py
ritään vaikeuttamaan sellaista 1 momentin sään
nösten kiertämistä, että yhtiön johtoon kuuluva 
ilmoittaa toiminimen kaupparekisteriin merkit
täväksi ja tämän jälkeen yrittäjänä esiintyy lai
nanottajana. Lainaa ei siten tämän kohdan no
jalla voida antaa esimerkiksi yksityiselle elin
keinonharjoittajalle. Yhtiöitä ovat paitsi osake
yhtiö, avoin yhtiö sekä kommandiittiyhtiö. Yh
teisöjä ovat osuuskunta, taloudellinen yhdistys, 
elinkeinoa harjoittava aatteellinen yhdistys ja 
säätiö. 

Lainan antamisen on perustuttava liiketalou
dellisiin syihin. Tämä merkitsee, että lainan
annon on liittyvä välittömästi lainansaajan lii
ketoimintaan. Lainanannon on myös oltava lai
nanantajayhtiön taloudellisten etujen mukaista. 

Momentin 3 kohdassa tarkoitettu laina voi
daan myöntää vain velallisen elinkeinotoimintaa 
varten. Lainavaroja ei siten voida antaa käy
tettäväksi esimerkiksi velallisen tai tämän 
omistajien yksityiseen kulutukseen. Lainan on 
oltava tarpeellinen nimenomaan siihen elin
keinotoimintaan, jota velallinen harjoittaa. 

Laina ei saa olla kestoajaltaan tavanomaista 
pitempi. Laina-aika on tavanomaista pitempi 
esimerkiksi silloin, kun lainaa voidaan pitää 
pikemminkin lainaa saaneeseen yritykseen si
joitettuna pääomana kuin tavallisena luottona. 
Samoin, jos jo lainaa annettaessa tiedetään lai
nan takaisinmaksun olevan epävarmaa. Lainan 
kestoaikaa koskeva edellytys täsmentää edellä 
käsiteltyä liiketaloudellisten syiden käsitettä. 
Tavanomaista pitempiaikainen laina ei yleensä 
ole liiketaloudellisesti perusteltavissa. Lainan 
tavanomainen kestoaika on käytännössä rat
kaistava lähinnä lainan tarkoituksen ja velalli
sena olevan elinkeinonharjoittajan toimialan 
mukaan. 

Kaikkien edellä selostettujen momentin 3 
kohdassa mainittujen edellytysten on täytyttävä, 
jotta yhtiö saisi tämän kohdan perusteella an
taa lainaa. 

Momentin 4 kohta koskee poikkeusta osake
omistukseen perustuvasta lainakiellosta. Tämän 
kohdan mukaan lainaa voidaan antaa niin sa
notuille pienosakkeenomistajille. Osakeomistuk
sen määrää laskettaessa otetaan huomioon sekä 
velallisen itsensä että häneen 1 momentissa 
mainitussa suhteessa olevien henkilöiden omis-
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tamat osakeet. Lainaa voidaan myöntää vain, 
jos heidän yhteenlaskettu osakeomistuksensa 
on vähemmän kuin sadasosa yhtiön kaikista 
osakkeista. Jos lainaa antava osakeyhtiö on 
konsernin tytäryhtiö, edellytetään edellä sa
notun lisäksi, etteivät velallinen ja häntä lä
hellä olevat henkilöt yhteensä omista myös
kään konsernin emoyhtiössä sadasosaa tai sitä 
suurempaa osuutta emoyhtiön kaikista osak
keista. Osakeomistuksen määrä lasketaan siis 
erikseen lainaa antavan tytäryhtiön ja emo
yhtiön osalta. Jos määrä on jommassa kum
massa yhtiössä vähintään yksi sadasosa yhtiön 
kaikista osakkeista, lainaa ei voida antaa. Ve
lallisen tytäryhtiössä omistamien osakkeiden 
määrällä sen sijaan ei ole merkitystä silloin, 
kun lainaa antava yhtiö on konsernin emo
yhtiö. 

Rahalainan ja vakuuden antaminen laina
kieltosäännösten vastaisesti on säädetty sakolla 
rangaistavaksi lain 16 luvun 9 §: ssä silloin, 
kun teko ei ole vähäinen. Käytännössä ei liene 
aina helppoa selvittää, kuuluuko velallinen sel
laisten henkilöiden piiriin, joille lainaa ei voida 
antaa tai aiotaanko lainaa kävttää laissa kiellet
tyvn tarkoitukseen. Rangaist~ksen tuomitsemi
nen ei voine tulla kysymykseen lainakieltosään
nö~ten rikkomistilanteessa, jos lainanantaja on 
velalliselta tiedustellut lainanantomahdollisuuk
siin lain mukaan vaikuttavia seikkoja eikä hä
nellä ole aihetta epäillä näin saamiensa tietojen 
tooenperäisvvttä. - Osakeyhtiölaissa ei ole 
säädetty velalliselle ranaistusta lainan hankki
misesta väärin perustein. 

Pvkälän 3 momentissa kielletään antamasta 
rahalainaa siihen tarkoitukseen, että velallinen 
tai häneen 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa 
oleva hankkisi lainavaroilla yhtiön tai samaan 
konserniin kuuluvan toisen yhtiön osakkeita. 
Tämän oikeusohjeen on katsottu sis~ltyvän osa
kevhtiöoikeuteen jo nykyisenkin lain aikana, 
vaikka sitä koskevaa nimenomaista säännöstä 
laissa ei ole. Kielto on tävdellinen: lainaa ei 
voida osakkeiden hankkimistarkoitukseen myön
tää pvkälän 2 momentissa lueteltujen poikkeus
tenkaan noialla. Kiellon tarkoituksena on muun 
muassa estrii:i lainananto henkilölle, joka laina
varoilla hankkisi määräämisvallan takaavan osa
keosuudP.n yhtiön vanhoilta osakkeenomistajilta. 
Tosiasiallisena seurauksena tästä olisi, että 
osakkeenomistajat saisivat yhtiöön sijoittamansa 
päfioman ta1.-aisin nouriattamatta lain 12 luvun 
1 §: ssä säädettvjä vhtiön varojen jakoa kos
kevia periaatteita. Rahalainan antaminen yh-

tiön osakkeiden hankkimiseksi on lisäksi yh
twn velkojien kannalta yhtä vaarallinen me
nettely kuin lainananto suoraan yhtiön osak
keenomistajille. 

Perheyrityksissä tapahtuvien sukupolvenvaih
dosten yhteydessä on esiintynyt tilanteita, 
joissa sukupolvenvaihdos on rahoitettu turvau
tumaHa yhtiön varoihin. Tällainen järjestely ei 
kuitenkaan ole mahdollinen lainaamaila siihen 
yhtiön varoja, vaan muun muassa näitä tilan
teita varten on 7 luvun 2 §:ssä säädetty mah
dollisuus osakkeiden lunastamiseen yhtiölle. 

Pykälän 4 momentissa säädetään annettujen 
lainojen kirjaamisesta. Kirjaamisvelvollisuus 
koskee kaikkia yhtiön vapaan oman pääoman 
määrän rajoissa 1 momentissa tarkoitetuille 
henkilöille myönnettyjä lainoja sekä 2 mo
mentin 3 kohdassa tarkoitettuja niin sanottuja 
kaupallisia lainoja. Muita 2 momentin sään
nösten perusteella myönnettyjä lainoja yhtiön 
ei tarvitse kirjata. Kaupalliset lainat ovat myön
tämisperusteiltaan siinä määrin harkinnanvarai
sia, että niiden saattaminen erikseen tarkastuk
sen alaiseksi on tarpeellista. Sen sijaan näitä 
lainoja ei tarvitse tilinpäätöksessä eritellä erik
seen (11 luvun 7 §). 

Lainoja koskevat tiedot on merkittävä hal
lituksen pöytäkirjaan tai sisällytettävä jokai
selta tilikaudelta laadittavaan erityiseen luette
loon. Lainojen merkitseminen luetteloon tullee 
lähinnä kysymykseen suurehkoissa osakeyhtiöis
sä, joissa lainan antamista koskevia päätöksiä 
tehdään mvös hallitusta alemmalla tasolla . .Jos 
lainat merkitään luetteloon, siihen on merkit
tävä luonnollisesti myös hallituksen myöntä
mät lainat, vaikka lainasta tehtäisiin merkintä 
myös hallituksen pöytäkirjaan. Lainaluettelo 
laaditaan tilinpäätöksen yhteydessä ja sen laa
timisesta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitns
johtaja. Lainaluettelo yhtä vähän kuin halli
tuksen pövtäkirjakaan eivät ole iulldsia ft<>ia
kirjoja. Lainaluettelo kuuluu kuitenkin niihin 
asiakirioihin, joihin tilintarkas•arlla on oltava 
mahdollisuus tilinpäätöksen yhteydessä tutustua 
voidakseen todeta lainan- ja vakuudenannon 
asianmukaisuuden. 

Pykälän 5 momentti sisältää voimassa ole
van pvkälän 1 momenttiin sisältyvän toteamuk
sen siitä, että lainanantaa koskevat säännök
set ovat voimassa myös vakuuden antamiseen 
pvkälässä tarkoitetun henkilön velvoitteesta. 
V akuuden antamista koskevat siten 1 momen
tin rajoitukset samoin kuin 2 momentin poik
keustapaukset. Sen lisäksi yhtiön johdon on 
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vastuunsa huomioon ottaen erikseen harkittava, 
missä määrin yhtiön toiminnan laatu ja laa
juus yleensä sallii vakuuden antamista. Yhtiö 
ei myöskään saa antaa vakuutta, jolla turvat
taisiin jonkin henkilön yhtiön osakkeiden os
tamista koskeva kauppa. Annetut vakuudet on 
merkittävä hallituksen pöytäkirjaan tai edellä 
selostettuun luetteloon. 

2. Voimaan t u 1 o. 

Pykälä ehdotetaan tulemaan uusitussa muo
dossaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1981 
kuitenkin siten, että pykälän 1 momentin 

voimaantuloon sovellettaisiin osakeyhtiölain voi
maanpanosta annetun lain (735/78) 17 §:ää. 
Tämän säännöksen mukaan osakeyhtiön, joka 
ennen uuden osakeyhtiölain voimaantuloa on 
antanut lainoja tai vakuuksia enemmän kuin 
mitä lain 12 luvun 7 § :n mukaan on sallittua, 
on saatettava näiden lainojen ja vakuuksien 
määrä uuden osakeyhtiölain mukaiseksi viimeis
tään kymmenen vuoden kuluessa uuden lain 
voimaantulosta lukien eli tammikuun 1 päivään 
1990 mennessä. 

Muilta osin uudet säännökset tulisivat voi
maan välittömästi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyh
tiölain (734/78) 12 luvun 7 § näin kuuluvaksi: 

12 luku. 

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö. 

7 §. 
Rahalainan antaminen yhtiön tai samaan kon

serniin kuuluvan toisen yhtiön osakkeenomis
tajalle, hallituksen taikka hallintoneuvoston jäse
nelle tai toimitusjohtajalle on sallittu vain vii
meksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen 
osoittaman vapaan oman pääoman määrän ra
joissa ja edellyttäen, että velalliselta saadaan 
hyväksyttävä vakuus. Sama koskee lainan anta
mista edellä mainitun henkilön aviopuolisolle, 
veljelle tai sisarelle taikka sille, joka on tällai
seen henkilöön suoraan ylenevässä tai alenevassa 
sukulaisuus- tai laukaussuhteessa taikka sellai
sessa lankoussuhteessa, että toinen heistä on 
naimisissa toisen veljen tai sisaren kanssa. 

Rahalainan antaminen on kuitenkin 1 mo
mentissa säädettyjen rajoitusten estämättä sal
littu, 

1) milloin velallinen on valtio, kunta tai 
kuntainliitto; 

2) milloin velallinen on osakeyhtiö, joka kuu
luu samaan konserniin kuin lainan antava yhtiö; 

3) milloin velallinen on elinkeinoa harjoit
tava yhtiö tai yhteisö ja laina perustuu liiketa-

loudellisiin syihin, on tarkoitettu yksinomaan 
velallisen elinkeinotoimintaa varten eikä ole 
kestoajaltaan tavanomaista pitempi; tai 

4) milloin velallinen tai häneen 1 momen
tissa tarkoitetussa suhteessa oleva on yhtiön 
osakkeenomistaja ja he yhteensä omistavat vä
hemmän kuin yhden sadasosan yhtiön ja, mil
loin lainanantaja on tytäryhtiö, vähemmän kuin 
yhden sadasosan sen emoyhtiön kaikista osak
keista. 

Osakeyhtiö ei saa antaa rahalainaa siihen tar
koitukseen, että velallinen tai häneen 1 momen
tissa tarkoitetussa suhteessa oleva hankkisi lai
navaroilla yhtiön tai samaan konserniin kuulu
van toisen yhtiön osakkeita. 

Hallituksen pöytäkirjaan on erikseen merkit
tävä jokainen 1 momentissa sekä 2 momentin 
3 kohdassa tarkoitettu laina. Merkinnästä on 
käytävä ilmi velallisen nimi, lainan ehdot sekä 
velallisen antamat vakuudet. Hallituksen pöytä
kirjaan merkitsemisen sijasta tiedot voidaan 
sisällyttää jokaiselta tilikaudelta laadittavaan 
luetteloon, johon on merkittävä aikaisemmilta 
tilikausilta voimassa olevat lainat sekä tilikau
den aikana annetut uudet lainat. 

Mitä tässä pykälässä on säädetty rahalainan 
antamisesta, koskee vastaavasti vakuuden anta-



8 N:o 11 

mista pykälässä tarkoitetun henkilön velvoit
teesta. 

Tämä laki tulee voimaan pmvana 
kuuta 198 , kuitenkin niin, että lain 12 luvun 

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1980. 

7 §:n 1 momentti tulee voimaan siten, kuin 
osakeyhtiölain voimaanpanosta 29 päivänä syys
kuuta 1978 annetun lain (735/78) 17 §:ssä 
on säädetty. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
osakeyhtiölain 12 luvun 7 § :n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyh
tiölain (734/78) 12 luvun 7 § näin kuuluva!(si: 

Voimassa oleva laki 

12 luku. 

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö. 

7 §. 
Rahalainan antaminen yhtiön tai samaan 

konserniin kuuluvan yhtiön osakkeenomista
jalle, hallituksen taikka hallintoneuvoston jä
senelle tai toimitusjohtajalle, kuin myös va
kuuden antaminen heidän velvoitteistaan on 
vallittu vain viimeksi kuluneelta tilikaudelta 
vahvistetun taseen osoittaman vapaan oman 
pääoman puitteissa ja edellyttäen, että velal
liselta saadaan hyväksyttävä vakuus. Sama kos
kee lainan tai vakuuden antamista edellä mai
nitun henkilön aviopuolisolle, veljelle tai sisa
relle taikka sille, joka on tällaiseen henkilöön 
suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuus
tai lankoussuhteessa taikka sellaisessa lankous
suhteessa, että toinen heistä on naimisissa toi
sen veljen tai sisaren kanssa. 

Hallituksen pöytäkirjaan on erikseen mer
kittävä jokainen 1 momentin perusteella an
nettu laina tai vakuus. Merkinnästä tulee käydä 
ilmi lainan tai vakuuden ehdot sekä velallisen 
antamat vakuudet. 

Mitä tässä pykälässä on säädetty, ei koske 
lainaa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle 
eikä vakuuden asettamista tällaisen yhtiön vel
voitteesta. 

1680013457 

Ehdotus 

12 luku. 

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö. 

7 §. 
Rahalainan antaminen yhtiön tai samaan kon

serniin kuuluvan toisen yhtiön osakkeenomis
tajalle, hallituksen taikka hallintoneuvoston jäse
nelle tai toimitusjohtajalle on sallittu vain vii
meksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen 
osoittaman vapaan oman pääoman määrän ra
joissa ja edellyttäen, että velalliselta saadaan 
hyväksyttävä vakuus. Sama koskee lainan anta
mista edellä mainitun henkilön aviopuolisolle, 
veljelle tai sisarelle taikka sille, joka on tällai
seen henkilöön suoraan ylenevässä tai alenevas
sa sukulaisuus- tai laukaussuhteessa taikka sel
laisessa lankoussuhteessa, että toinen heistä on 
naimisissa toisen veljen tai sisaren kanssa. 

Rahalainan antaminen on kuitenkin 1 mo
mentissa säädettyjen rajoitusten estämättä sal
littu, 

1) milloin velallinen on valtio, kunta tai 
kuntainliitto; 

2) milloin velallinen on osakeyhtiö, joka 
kuuluu samaan konserniin kuin lainan antava 
yhtiö; 

3) milloin velallinen on elinkeinoa harjoit
tava yhtiö tai yhteisö ja laina perustuu liiketa
loudellisiin syihin, on tarkoitettu yksinomaan 
velallisen elinkeinotoimintaa varten eikä ole 
kestoajallaan tavanomaista pitempi; tai 

4) milloin velallinen tai häneen 1 momen
tissa tarkoitetussa suhteessa oleva on yhtiön 
osakkeenomistaja ja he yhteensä omistavat vä
hemmän kuin yhden sadasosan yhtiön ja, mil
loin lainanantaja on tytäryhtiö, vähemmän kuin 
yhden sadasosan sen emoyhtiön kaikista osak
keista. 



10 

Voimassa oleva laki 

N:o 11 

Ehdotus 

Osakeyhtiö ei saa antaa raiJalainaa siihen tar
koitukseen, että t/elallinen tai häneen 1 momen
tissa tarkoitetussa suhteessa oleva hankkisi lai
navaroilla yhtiön tai samaan konserniin kuulu
van toisen yhtiön osakkeita. 

Hallituksen pöytäkirjaan on erikseen merkit
tävä jokainen 1 momentissa sekä 2 momentin 
3 kohdassa tarkoitettu laina. Merkinnästä on 
käytävä ilmi velallisen nimi, lainan ehdot sekä 
velallisen antamat vakuudet. Hallituksen pöytä
kirjaan merkitsemisen sijasta tiedot voidaan 
sisällyttää jokaiselta tilikaudelta laadittavaan 
luetteloon, johon on merkittävä aikaisemmilta 
tilikausi/ta voimassa olevat lainat sekä tilikau
den aikana annetut uudet lainat. 

Mitä tässä pykälässä on säädetty rahalainan 
antamisesta, koskee vastaavasti vakuuden anta
mista pykälässä tarkoitetun henkilön velvoit
teesta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 , kuitenkin niin, että laitz 12 luvun 
7 §:n 1 momentti tulee voimaan siten, kuin 
osakeyhtiölain voimaanpanosta 29 päivänä syys
kuuta 1978 annetun lain (735/78) 17 §:ssä 
on säädetty. 


