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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi obligaatio- ja debentuu
rilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain 3 §:n 
1 momentin kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi obligaa
tio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovel
kakirjalainoista annetun lain säännös, joka kiel
tää korottomien joukkovelkakirjojen liikkeeseen 
laskemisen. Esityksen tarkoituksena on poistaa 
korottoman joukkovelkakirjan käsitteeseen liitty
vät tulkintaepäselvyydet, jotta lainsäädännöllä ei 

tarpeettomasti estetä uusien lainamuotojen käyt
töönottoa. Säännös voidaan kumota, koska sen 
perusteena ollut tarve suojata Suomen Pankin 
yksinoikeutta setelienautoon on turvattu voimas
sa olevalla muulla lainsäädännöllä. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista 
joukkovelkakirjalainoista annettu laki (553/69), 
jäljempänä joukkovelkakirjalaki, tuli voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1970. Laissa ei ole voitu 
ottaa huomioon ulkomaisilla joukkovelkakirja
markkinoilla viime vuosina tapahtunutta nopeaa 
kehitystä, jonka seurauksena markkinoilla on 
tullut käyttöön myös monia uusia lainamuotoja. 
Suomalaisten lainanottajien saavuttaman vahvan 
kilpailuaseman säilyttämiseksi ja edullisen pää
oman saannin turvaamiseksi on tärkeää, että 
markkinoilla kulloinkin tarkoituksenmukaisiksi 
osoittautuneet lainatyypit ovat käytettävissä. Yksi 
viime aikoina yleistynyt lainamuoto on niin sa
nottu nollakuponkilaina, josta ei makseta korkoa 
vuosittain, vaan jossa sijoittaja saa laina-ajan 
lopussa kertaluonteisen korvauksen pääomastaan 
velkakirjan liikkeeseenlaskukurssin ja takaisin
maksukurssin välisenä erotuksena. Lainatyyppi 
saattaisi soveltua hyvin myös kotimaan markki-
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noille ja olisi erityisen käyttökelpoinen niin sa
nottujen jälkimarkkinoiden kehittämisessä. 

Joukkovelkakirjalain 3 §:n 1 momentissa tode
taan: '' Korottornia joukkovelkakirjoja älköön las
kettako liikkeeseen''. Lakia koskeneen esityksen 
(hall.es. 84/1969 vp.) perustelujen mukaan kiel
to on katsottu tarpeelliseksi, jotta joukkovelkakir
jalainasta annetut saamistodisteet eivät muodos
tuisi seteleihin rinnastettaviksi maksuvälineiksi. 

Ulkomaisilla pääomamarkkinoilla kehittynei
den nollakuponkilainojen yhteydessä annettavat 
saamistodisteet eivät kuitenkaan ole korottornia 
tai siihen rinnastettavia, vaikka niissä ei olekaan 
korkolauseketta. Nämä saamistodisteet ovat vel
kakirjoja, joista korko tai siihen rinnastettava 
vastike maksetaan ennen lainan liikkeeseenlaskua 
sovitun liikkeeseenlaskukurssin ja takaisinmaksu
kurssin välisen eron muodossa. Vaaraa siitä, että 
tällaiset eri myynti-ja lunastushinnan sisältävät 
saamistodisteet voisivat muodostua seteleihin rin
nastettaviksi maksuvälineiksi, ei siis ole olemassa. 
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2. Ehdotettu muutos 

Joukkovelkakirjalakiin sisältyvä eri joukkovel
kakirjatainatyyppejä koskeva lupa- tai ilmoitus
menettelyjärjestelmä, rahalakiin ( 27 6/62) sisälty
vät setelin antoa koskevat säännökset sekä pank
kilainsäädännön mukaiset haltijalle maksettavak
si asetettuja sitoumuksia koskevat lupamenettelyt 
turvaavat rahoitusmarkkinoita valvoville viran
omaisille riittävät mahdollisuudet valvoa uusien 
lainamuotojen käyttöönottoa. Uusia joukkovelka
kirjojen korollisuutta koskevia säännöksiä ei siten 
tarvita. Lain selventämiseksi tarpeellinen lain 
muutos on yksinkertaisimmin toteutettavissa ku
moamalla joukkovelkakirjalain 3 §:n 1 moment
ti. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetulla muutoksella ei ole vaikutusta val
tion omaan lainanottoon, sillä joukkovelkakirja
laki ei lain 1 §:n 2 momentin mukaan koske 
valtion liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalai-

noja. Verotuksen osalta voidaan todeta, että jo 
nyt on mahdollista laskea liikkeeseen joukkovel
kakirjalainoja, joissa ainakin pääasiallinen kor
vaus lainapääomasta maksettaisiin liikkeeseentas
kukurssin ja lunastuskurssin välisenä erotuksena, 
joten lainmuutos sinänsä ei tältä osin aiheuttaisi 
uusia verotusongelmia. Ulkomailla liikkeeseen 
laskettavia joukkovelkakirjoja joutuisi vain har
voissa tapauksissa Suomessa verovelvollisten hen
kilöiden omistukseen, joten ulkomailla liikkee
seen laskettavien lainojen osalta mahdolliset 
vero-oikeudelliset tai verotuskäytäntöön liittyvät 
uudet ongelmat olisivat varsin rajoitettuja, eivät
kä ne esitetyn muutoksen tultua voimaan ilmei
sesti välittömästi toteutuisi. 

4. Voimaantulo 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain 3 §:n 1 

momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan obligaatio- ja debentuurilai

noista sekä muista joukkovelkakirjalainoista 29 
päivänä elokuuta 1969 annetun lain (55 3/69) 
3 §:n 1 momentti. 

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1985 

.2 § 
Tämä laki tulee vmmaan 

kuuta 198 . 
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