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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi obligaatio- ja debentuuri
lainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista 
joukkovelkakirjalainoista annettua lakia ehdote
taan muutettavaksi siten, että obligaation halti
jan ohella myös debentuurin ja muun joukkovel
kakirjan haltijalla on oikeus saada maksu saami
sestaan niin kuin saamisensa valvonut velkoja 

siitä huolimatta, ettei hän ole valvonut saamis
taan joukkovelkakirjan liikkeeseen laskijan kon
kurssissa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty 
ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista 
joukkovelkakirjalainoista annetun lain (55 3169) 
eli niin sanotun joukkovelkakirjalain 12 §:n 3 
momentin mukaan obligaation haltijalla on oi
keus saada maksu saamisestaan obligaatiolainan 
liikkeeseen laskijan konkurssissa niin kuin saami
sensa valvonut velkoja siitä huolimatta, ettei 
saamista ole konkurssissa valvottu. Valvonnan 
korvaa pykälän 1 momentissa tarkoitettu valtio
varainministeriön kuulutus, jossa kehotetaan nii
tä, joilla on hallussaan konkurssiin joutuneen 
obligaatioita, maksunsaantioikeuden menettämi
sen uhalla kahden vuoden kuluessa kuulutuksen 
antamispäivästä lukien toimittamaan obligaatiot 
sen henkilön kirjattaviksi ja merkinnällä varustet
taviksi, jonka konkurssituomioistuin on sitä var
ten määrännyt. Kuulutus on sanottuina vuosina, 
vähintään kahdesti kumpaisenakin, velallisen 
kustannuksella julkaistava Virallisessa lehdessä. 
Valtiovarainministeriö voi lisäksi määrätä, että 
kuulutus on julkaistava myös yhdessä tai useam
massa kotimaan tai ulkomaan sanomalehdessä. 
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Jos obligaatiolainan liikkeeseen laskija joutuu 
konkurssiin, valtiovarainministeriö voi joukkovel
kakirjataio 12 §:n 2 momentin nojalla määrätä 
erityisen asiamiehen konkurssihallinnon kanssa 
valvomaan konkurssipesän rahaksi muuttoa ja 
obligaatioiden lunastamista. 

Vielä 1980-luvun alkuvuosina valtaosa yleisölle 
suunnatuista joukkovelkakirjoista laskettiin liik
keeseen obligaatioina. Viime vuosina on obligaa
tiolainojen osuus kuitenkin huomattavasti pie
nentynyt samanaikaisesti, kun niin sanottuja 
muita joukkovelkakirjalainoja on laskettu liikkee
seen selvästi aikaisempaa enemmän. Esimerkiksi 
vuonna 1981 yleisölle suunnatuista joukkovelka
kirjalainoista obligaatiolainoja oli 89 prosenttia, 
debentuurilainoja 8,5 prosenttia ja muita jouk
kovelkakirjalainoja 2,5 prosenttia. Vuonna 1986 
obligaatiolainoja oli enää 43 prosenttia, deben
tuurilainoja 13 prosenttia ja muita joukkovelka
kirjalainoja jo 44 prosenttia. Vuonna 1986 liik
keeseen laskettujen yleisölle myytyjen joukkovel
kakirjojen yhteismäärä oli 15 157 miljoonaa 
markkaa. 

Erityisen runsaasti on viime vuosina laskettu 
liikkeeseen sellaisia vakuudellisia niin sanottuja 
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muita joukkovelkakirjalainoja, joissa on monta 
liikkeeseenlaskijaa. Tällaisen lainan liikkeeseen 
laskijat ovat usein pieniä tai keskisuuria yrityksiä, 
joten mahdollisuus liikkeeseen laskijan joutumi
sesta konkurssiin on näissä lainoissa huomattavas
ti suurempi kuin esimerkiksi obligaatiolainoissa. 

Joukkovelkakirjat on ensisijaisesti tarkoitettu 
suuren yleisön merkittäviksi. Joukkovelkakirjojen 
suosio perustuu paljolti yleisön käsitykseen nii
den luotettavuudesta. Lainan merkitsijät eivät 
seuraa lainan liikkeeseen laskijan taloudellisen 
tilan kehitystä. Tämän vuoksi ei ole perusteltua, 
että lainan liikkeeseen laskijan konkurssissa kaik
ki - jopa useat tuhannet - velkakirjojen halti
jat joutuvat valvomaan saamisiaan samalla tavalla 
kuin esimerkiksi konkurssiin joutunutta liikkee
seen laskijaa rahoittaneet pankit. Mikäli muun 
joukkovelkakirjalainan kuin obligaatiolainan liik
keeseen laskija joutuu konkurssiin, on voimassa 
olevan lain mukaan velkakirjojen haltijoiden kui
tenkin valvottava saamisensa normaaliin tapaan 
liikkeeseen laskijan konkurssissa sillä uhalla, että 
velkakirjan haltija menettää oikeutensa maksun 
saantiin. Velkakirjan haltija menettää tällöin ta
kausmiehen edesvastaus-velvollisuuden tarkem
masta määräämisestä annetun asetuksen eli niin 
sanotun takausasetuksen 1 §:n mukaan myös 
oikeutensa vaatia saamistaan lainan vakuutena 
mahdollisesti olevasta takauksesta. 

Edellä esitetyn epäkohdan korjaamiseksi olisi 
joukkovelkakirjalain 12 § laajennettava koske
maan kaikkia joukkovelkakirjoja. Säännös tulisi 
siirtää lain 2 luvusta (obligaatiolainat) erinäiset 
säännökset sisältävään viidenteen lukuun lain 

31 a §:ksi siten muutettuna, että säännöksessä 
puhuttaisiin obligaation ja obligaatiolainan sijas
ta joukkovelkakirjasta ja joukkovelkakirjalainasta. 

2. Asian valmistelu ja annetut 
lausunnot 

Lakiehdotus on valmisteltu valtiovarainminis
teriössä virkatyönä ja se perustuu Suomen Pank
kiyhdistys r.y:n ministeriölle tekemään esityk
seen. 

Ehdotuksesta on pyydetty lausunto oikeus
ministeriöitä, Suomen Pankilta ja pankkitarkas
tusvirastolta. Annetuissa lausunnoissa lainmuu
tosta on pidetty tarpeellisena. 

3. Esityksen taloudelliset ja hal
linnolliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia tai 
hallinnollisia vaikutuksia. 

4. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja 
vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan obligaatio- ja debentuurilainoista 

elokuuta 1969 annetun lain (553/69) 12 § ja 
lisätään lakiin uusi näin kuuluva 31 a §: 

31 a § 
Jos joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskija, 

jolla on liikkeessä joukkovelkakirjoja, joutuu 
konkurssiin, tuomioistuimen on ilmoitettava siitä 
viipymättä valtiovarainministeriölle. Ilmoituksen 
saatuaan valtiovarainministeriön on julkisella 
kuulutuksella kehotettava niitä, joilla on hallus
saan konkurssiin joutuneen joukkovelkakirjoja, 

sekä muista joukkovelkakirjalainoista 29 päivänä 

maksunsaantioikeuden menettämisen uhalla kah
den vuoden kuluessa kuulutuksen antamispäiväs
tä toimittamaan joukkovelkakirjat sen henkilön 
kirjattaviksi ja merkinnällä varustettaviksi, jonka 
konkurssituomioistuin on sitä varten määrännyt. 
Kuulutus on sanottuina vuosina, vähintään kah
desti kumpanakin, velallisen kustannuksella jul
kaistava Virallisessa lehdessä. Valtiovarainminis-
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teriö voi lisäksi määrätä, että kuulutus on julkais
tava myös yhdessä tai useammassa kotimaisessa 
tai ulkomaisessa sanomalehdessä. 

Jos joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskija 
joutuu konkurssiin, voi valtiovarainministeriö 
määrätä erityisen asiamiehen konkurssihallinnon 
kanssa valvomaan konkurssipesän rahaksi muut
toa ja joukkovelkakirjojen lunastamista. Asiamie
hen palkkio määrätään kuten uskottujen miesten 
ja toimitsijamiesten palkkio, ja se maksetaan 
konkurssipesän varoista. 

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1987 

Joukkovelkakirjan haltijalla on oikeus saada 
maksu saamisestaan niin kuin saamisensa valvo
nut velkoja siitä huolimatta, ettei saamista ole 
konkurssissa valvottu muulla tavalla kuin 1 mo
mentissa on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Jos valvontapäivä konkurssissa on määrätty en
nen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan aikai
sempaa lakia. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista 29 päivänä 

elokuuta 1969 annetun lain (553/69) 12 § ja 
lisätään lakiin uusi näin kuuluva 31 a §: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

12 § 
Jos obligaatiolainan liikkeeseen laskija, jolla on (Kumotaan, ks. 31 a §) 

liikkeessä obligaatioita, joutuu konkurssiin, il-
moittakoon tuomioistuin siitä viipymättä valtio-
varainministeriölle. Ilmoituksen saatuaan valtio-
varainministeriön on julkisella kuulutuksella ke-
hotettava niitä, joilla on hallussaan konkurssiin 
joutuneen obligaatioita, maksunsaantioikeuden 
menettämisen uhalla kahden vuoden kuluessa 
kuulutuksen antamispäivästä lukien toimitta-
maan obligaatiot sen henkilön kirjattaviksi ja 
merkinnällä varustettaviksi, jonka konkurssituo-
mioistuin on sitä varten määrännyt. Kuulutus on 
sanottuina vuosina, vähintään kahdesti kumpai-
senakin, velallisen kustannuksella julkaistava Vi-
rallisessa lehdessä. Valtiovarainministeriö voi li-
säksi määrätä, että kuulutus on julkaistava myös 
yhdessä tai useammassa kotimaan tai ulkomaan 
sanomalehdessä. 

Jos obligaatiolainan liikkeeseen laskija joutuu 
konkurssiin, voi valtiovarainministeriö määrätä 
erityisen asiamiehen konkurssihallinnon kanssa 
valvomaan konkurssipesän rahaksi muuttoa ja 
obligaatioiden lunastamista. Asiamiehen palkkio 
määrätään kuten uskottujen miesten ja toimitsi
jamiesten palkkio, ja se maksetaan konkurssipe
sän varoista. 

Obligaation haltijalla on oikeus saada maksu 
saamisestaan niin kuin saamisensa valvonut vel
koja siitä huolimatta, ettei saamista ole konkurs
sissa valvottu muulla tavalla, kuin 1 momentissa 
on säädetty. 

31 a § 
(Ks. 12 §) Jos joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskija, 

jolla on liikkeessä joukkovelkakirjoja, joutuu 
konkurssiin, tuomioistuimen on ilmoitettava siitä 
viipymättä valtiovarainministeriölle. Ilmoituksen 
saatuaan valtiovarainministeriön on julkisella 
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Ehdotus 

kuulutuksella kehotettava niitä, joilla on hallus
saan konkurssiin joutuneen joukkovelkakirjoja, 
maksunsaantioikeuden menettämisen uhalla kah
den vuoden kuluessa kuulutuksen antamispäiväs
tä toimittamaan joukkovelkakirjat sen henkilön 
kirjattaviksi ja merkinnällä varustettaviksi, jonka 
konkurssituomioistuin on sitä varten määrännyt. 
Kuulutus on sanottuina vuosina, vähintään kah
desti kumpanakin, velallisen kustannuksella jul
kaistava Virallisessa lehdessä. Valtiovarainminis
teriö voi lisäksi määrätä, että kuulutus on julkais
tava myös yhdessä tai useammassa kotimaisessa 
tai ulkomaisessa sanomalehdessä. 

Jos joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskija 
joutuu konkurssiin, voi valtiovarainministeriö 
määrätä erityisen asiamiehen konkurssihallinnon 
kanssa valvomaan konkurssipesän rahaksi muut
toa ja joukkovelkakirjojen lunastamista. Asiamie
hen palkkio määrätään kuten uskottujen miesten 
ja toimitsijamiesten palkkio, ja se maksetaan 
konkurssipesän varoista. 

joukkovelkakirjan haltijalla on oikeus saada 
maksu saamisestaan niin kuin saamisensa valvo
nut velkoja siitä huolimatta, ettei saamista ole 
konkurssissa valvottu muulla tavalla kuin 1 mo
mentissa on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

jos valvontapäivä konkurssissa on määrätty en
nen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan aikai
sempaa lakia. 




