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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osuuskuntalain muut
tamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksen tarkoituksena on uudistaa kauppa
liikettä harjoittavien osuuskuntien säästökassa
toimintaa koskevat säännökset kokonaisuudes
saan. Voimassa olevat säännökset sisältyvät 
osuuskuntalain 3 lukuun, sellaisena kuin se on 
osuuskuntalain muuttamisesta vuonna 1969 an
netussa laissa. 

Esityksen mukaan säännökset tulisivat ny
kyisiä huomattavasti yksityiskohtaisemmiksi. 
Lakiin otettaisiin muun muassa säännökset 
säästökassatoiminnassa käytettävistä tileistä, 
talletuksesta annettavasta vastakirjasta ja talle
tuksesta suoritettavasta hyvityksestä samoin 
kuin tallettajan saamisen turvaamiseksi järjes
tettävästä vakuudesta. 

Talletusten vastaanotto olisi luvallista vain 
osuuskunnan jäseniltä ja näiden alaikäisiltä lap
silta. Osuuskunnalle määrättäisiin velvollisuus 
talletuksen irtisanomiseen ja tilin lopettamiseen 
vuoden kuluessa, jos talletus siirtyy henkilölle, 
joka ei ole osuuskunnan jäsen. Tämän sään
nöksen samoin kuin sallittuja talletustilien eh-
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toja koskevan säännöksen rikkomisesta ehdote
taan säädettäväksi rangaistus. 

Säästökassatoiminnan tarkastus ja valvonta 
ehdotetaan järjestettäväksi niin, että asianomai
nen osuuskuntien keskusliike tarkastaa säästö
kassatoimintaa ja tätä tarkastusta ohjaa ja val
voo valtiovarainministeriö. Tämän lisäksi mi
nisteriöllä olisi oikeus suorittaa säästökassojen 
tarkastusta. Osuuskunnat ovat velvolliset anta
maan ministeriölle ne tiedot, jotka ovat tarpeen 
säästökassojen valvontaa ja tarkastusta varten. 
Osuuskunnat suorittaisivat valvonnasta aiheu
tuvat kulut. 

Säästökassatallettajan suojaksi ehdotetaan sa
lassapitosäännöstä, jonka rikkomisesta seuraisi 
rangaistus. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi 
rangaistus säästökassaa koskevan väärän tai 
harhaanjohtavan tiedon antamisesta viranomai
selle. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1981 alusta. Lakiin sisältyy siirtymäsään
nös. 
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YLEISPERUSTELUT. 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys. 

1.1. Kauppaliikettä harjoittavien osuuskuntien 
ja niiden harjoittaman säästökassatoimin
nan taloudellinen merkitys. 

SOK-osuuskauppojen ja E-osuusliikkeiden 
yhteinen osuus koko maan kulutustavaroiden 
vähittäiskaupasta on noin neljännes. Niiden lii
kevaihto vuonna 1979 oli 16,5 miljardia mark
kaa. Näiden osuuskuntien palveluksessa oli sa
mana vuonna yhteensä noin 49 000 työntekijää 
ja toimihenkilöä. Kauppaliikettä harjoittavien 
osuuskuntien lukumäärä on pääasiassa sulautu
misten johdosta viime vuosina vähentynyt, ja 
niitä oli vuoden 1979 lopussa 261. Tämä mer
kitsee samalla osuustoiminnallisten yksiköiden 
koon kasvua ja niiden toiminta- ja kilpailu
edellytysten voimistumista. Kauppaliikettä har
joittavien osuuskuntien merkitys taloudellisina 
toimintayksikköinä on jatkuvasti kasvanut. 

Kauppaliikettä harjoittavilla osuuskunnilla 
on ollut oikeus ottaa säästökassatoiminnan 
puitteissa osuuskunnan jäseniltä pankkitalle
tusten kaltaisia talletuksia. Tämä oikeus poh
jautuu meillä jo vuosikymmenien perinteeseen. 
Säästökassatoiminta alkoi jo 1900-luvun alussa, 
ja toiminta laajeni 1920-luvulla käsittämään 
suurimman osan kauppaliikettä harjoittavista 
osuuskunnista. Kun säästökassatoimintaa har
joittavien osuuskuntien päätoimialana on kaup
paliikkeen harjoittaminen, säästökassatoiminta 
muodostaa osuuskunnan toiminnoista vain pie
nen osan. 

Osuuskuntien säästökassatoiminnan aatteelli
sena tavoitteena on jäsenten säästäväisyyden 
edistäminen ja samalla varojen hankinta jäse
nien omistaman osuuskunnan liiketoiminnan 
rahoittamiseksi. Säästökassatoiminnan laadusta 
ja laajuudesta samoin kuin varojen käytöstä 
päättävät jäsenet itse valitsemiensa hallintoeli
mien välityksellä. Koska säästökassatoimipaik
kojen tarkoituksena on palvella jäseniä ja antaa 
heille käytännöllinen mahdollisuus varojen tal
lettamiseen, on toimipaikkoja sijoitettu myös 
sellaisille syrjäseuduille, joille ei ole perustettu 
pankkien toimipaikkoja. 

Kauppaliikettä harjoittavia osuuskuntia, jot
ka harjoittavat säästökassatoimintaa, oli vuo
den 1979 päättyessä 256. Näillä osuuskunnilla 
oli 3 797 säästökassatoimintaa harjoittavaa toi
mipistettä. Säästökassojen talletusten osuus 
yleisön varsinaisista talletuksista rahalaitoksissa 
oli edellä mainittuna ajankohtana 1,97 pro
senttia eli 1101 miljoonaa markkaa. 

1.2. Esityksen tavoitteet. 

Kauppaliikettä harjoittavien osuuskuntien 
toimesta tapahtuva säästökassatalletusten vas
taanotto osuuskunnan jäseniltä on saanut 
maassamme vakiintuneen, joskin merkityksel
tään rajatun aseman talletustoiminnassa. Tä
män kauppaliikettä harjoittavien osuuskuntien 
perinteisen oikeuden poistamiseen ei ole halli
tuksen käsityksen mukaan syytä. Toisaalta tä
hän toimintaan oikeutettujen piirin laajentami
nen ei tule kysymykseen. 

Nyt annettavalla esityksellä pyritään osuus
kuntien säästökassatoiminnan nykyistä yksityis
kohtaisempaan sääntelyyn. Osuuskuntien sääs
tökassatoiminta on rajattava tiukasti niihin 
muotoihin, jotka toiminnalle on annettujen 
säännösten ja säästökassojen sääntöjen nojalla 
\·akiintunut. Esityksen tavoitteena on erityi
sesti säästökassojen valvonnan ja tarkastuksen 
kehittäminen. Esityksen tarkoituksena ei ole 
puuttua säästökassatoimintaa harjoittavien 
osuuskuntien toimintaedellytyksiin tai kilpai
luasemaan, vaan säädellä säästökassatoimintaa 
ottaen huomioon muun lainsäädännön kehi
tyksen ja muuttuneet yhteiskunnalliset olo~ 
suhteet. 

1.3. Keinot. 

Voimassa olevan lain mukaan osuuskunnat 
saavat ottaa säästökassatalletuksia ainoastaan 
osuuskunnan jäseniltä. Säästökassatoiminnan 
käytännön tarvetta silmällä pitäen ehdotetaan, 
että säästökassoilla on oikeus vastaanottaa tal
letuksia myös jäsenten alaikäisiltä lapsilta. 
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Osuuskunnan ja sen jäsenten väliset oikeu
det ja velvollisuudet säädellään varsin yksi
tyiskohtaisesti osuuskuntalaissa. Näin ollen on 
tarkoituksenmukaista, ettei säästökassatoimin
nasta anneta erityistä lakia, vaan säästökassa
toimintaa koskevat säännökset sisällytetään 
edelleen osuuskuntalain (247 /54) 3 lukuun 
sekä rangaistussäännökset sanotun lain loppuun 
uusiksi pykäliksi. 

Esityksen mukaan säästökassojen yleisval
vonta pidetään valtiovarainministeriön tehtävä
nä. Tämän vuoksi ministeriöllä tulee olla mah
dollisuus jo säästökassojen perustamisvaiheessa 
tarkastaa osuuskunnan säännöt ja vaatia niihin 
tarpeelliset, nimenomaan säästökassatoimintaa 
koskevat määräykset. Sama oikeus ministeriöllä 
tulee olla myöskin sääntöjen muutosten suh
teen. 

Säästökassatalletusten tulee olla samassa ase
massa talletuksesta annettaviin etuihin nähden 
kuin pankkitalletustenkin. Tämän vuoksi ehdo
tetaan, että säästökassatilien ja niiden ehtojen 
·on oltava sellaisia, joita pankkitoiminnassa ylei
sesti käytetään yleisön talletusten vastaanotta
miseen. Talletuksista saadaan suorittaa hyvi
tyksenä ainoastaan tiliehtojen mukainen korko. 

Talletustoiminnan rajoittamiseksi vain osuus
kunnan jäsenten piiriin on tarpeellista antaa 
eräitä talletuksesta annettavaa vastakirjaa tai 
muuta todistusta koskevia säännöksiä. Se on 
välttämätöntä myös valvonnan kannalta. 

Säästökassatoimintaa koskeva kassavaranto
säännös ehdotetaan pidettäväksi nykyisenä. 

T allettajien taloudelliseksi suojaksi osuus
kunnan maksukyvyttömyyden varalta ehdote
taan lakiin otettavaksi säännös, jonka mukaan 
osuuskunnan on järjestettävä tilinomistajan saa
misen turvaamiseksi valtiovarainministeriön hy
väksymä takaus tai muu vakuus. 

T allettajien edun turvaamiseksi on välttämä
töntä, että ne osuuskuntien hallintoelinten jä
senet ja osuuskunnan palveluksessa olevat hen
kilöt, jotka saavat tietää tilinomistajan talle
tuksista, ovat vaitiolovelvollisia. Samanlainen 
vaitiolovelvollisuus koskisi myöskin kaikkia 
säästökassan tarkastajia. Vaitiolovelvollisuuden 
rikkomisesta seuraisi rangaistus. 

Kauppaliikettä harjoittavien osuuskuntien 
säästökassatoiminta on yksinomaan osuus
kuntien jäsenpiiriin rajoittuvana luonteeltaan 
yleisön varoja vastaanottavien pankkien talle
tustoiminnasta poikkeavaa. Toisaalta osuus-

kunnilla olisi edelleen oikeus käyttää säästö
kassatoiminnassaan pankkien käyttämiä ja val
tiovarainministeriön hyväksymiä tililajeja. Siksi 
nämä molemmat näkökohdat on otettava huo
mioon säästökassojen tarkastusta koskevissa 
määräyksissä. Koska säästökassojen lukumäärä 
on suuri ja keskusliikkeillä on nykyisin omat 
tarkastusjärjestelmänsä, jotka jäisivät ilmeisesti 
joka tapauksessa toimimaan keskitetyn tarkas
tuksen rinnalle osuuskaupparyhmien sisäisten 
tarkastus- ja neuvontatarpeiden vuoksi, on 
aiheellista, että tarkastusoikeus säilytetään 
osuuskuntien keskusliikkeillä. 

Säästökassatoimintaan liittyvän julkisen edun 
vuoksi ja talletustoiminnan yhtenäisyyden saa
vuttamiseksi on tarpeen, että myös viranomai
set osallistuvat säästökassojen tarkastamiseen. 
Koska säästökassatoiminta vain talletustoimin
tana on pankkitoimintaa huomattavasti sup
peampaa, ehdotetaan, että valtiovarainminis
teriö rahalaitostoiminnan yleisvalvojana valvoi
si säästökassatoimintaa. Ministeriön tehtävä kä
sittäisi keskusliikkeiden asettamien säästökassan 
tarkastajien toiminnan tarkastamisen, sen oh
jauksen ja valvonnan. Ministeriöllä olisi oikeus 
suorittaa myös säästökassojen välitöntä tarkas
tusta. 

Säästökassatoiminnan valvonnasta ja säästö
kassojen tarkastuksesta valtiovarainministeriölle 
aiheutuneet kustannukset tulisi säästökassatoi
mintaa harjoittavien osuuskuntien suorittaa. 

Lainausliikettä saa nykyisin harjoittaa myös 
sellainen osuuskunta, joka toimii vain jäsenten
sä piirissä ja jonka jäseniä voivat olla vain 
määrätyn yhteisön henkilökuntaan kuuluvat. 
Tämä osuuskuntalakiin sisältyvä säännös ehdo
tetaan edelleen pysytettäväksi voimassa. Jotta 
valtiovarainministeriö voisi seurata näiden 
osuuskuntien toiminnan kehittymistä, ehdote
taan, että tällaisen osuuskunnan on toimitet
tava sääntönsä ja kaupparekisteri-ilmoituksensa 
sekä tilinpäätösasiakirjansa valtiovarainministe
riölle tiedoksi. 

Valtiovarainministeriön valvonnan tehostami
seksi ehdotetaan lakiin otettavaksi rangaistus
säännös, jonka mukaan on rangaistava tahal
linen väärän tai harhaanjohtavan tiedon antami
nen viranomaiselle. 

Voimassa olevan lain mukaan voi osuuskun
talain ja osuuskunnan sääntöjen vastaisesta me
nettelystä seurata vahingonkorvausvelvollisuus. 
Tämä usein vaikeasti määriteltävä seuraamus ei 
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ole riittävä silloin, kun on kysymys säästö
kassatoimintaa koskevien säännösten ja mää
räysten rikkomisesta, minkä vuoksi ehdotetaan 
lainvastaisesta säästökassatalletusten vastaan
ottamisesta sekä vaitiolovelvollisuuden rikko
misesta sakkorangaistus. Samoin ehdotetaan, 
että säästökassatoiminnasta vastuussa olevat 
osuuskunnan toimihenkilöt ja säästökassan 
tarkastaja!, jotka eivät ole noudattaneet osuus
kuntalain 3 luvun säännöksiä tai säästökasso
jen sääntöjen määräyksiä voidaan sakon uhalla 
velvoittaa täyttämään velvollisuutensa. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan välittö
mästi sen jälkeen kun vireillä oleva osuuskun
talain muutos on toteutettu. Ehdotukseen sisäl
tyvät siirtymäsäännökset, jotka koskevat voi
massa olevien osuuskunnan sääntöjen muutta
mista, tiliehtojen hyväksymistä ja tilirekisteriä 
ja vastakirjaa koskevia uusia määräyksiä. 

2. Ny k y i n e n t i 1 a n ne j a a sian 
v a 1 m i s t e 1 u. 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö. 

Kauppaliikettä harjoittavien osuuskuntien 
säästökassatoimintaa koskevat säännökset ovat 
osuuskuntalain 3 luvussa. Nämä säännökset 
uusittiin vuonna 1969 pankkilakien uusimisen 
yhteydessä annetulla lailla osuuskuntalain muut
tamisesta (549/69). 

Osuuskuntalain 16 §:ssä on säädetty, että 
säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskunnan 
sääntöihin on otettava ne säästökassatoimintaa 
koskevat lisämääräykset, jotka valtiovarainmi
nisteriö harkitsee tarpeelliseksi. 

Lain 17 § sisältää säännökset säästökassatoi
mintaa harjoittavalta osuuskunnalta vaaditta
vasta kassavarannosta. Lain 18 §:ssä on sää
detty, että valtiovarainministeriö antaa tarpeel
lisia määräyksiä säästökassatoiminnan valvon
nasta ja tarkastuksesta. 

Vuoden 1969 lainmuutoksen yhteydessä lisät
tiin lakiin 18 a §. Sen mukaan lainausliikettä 
saa 16 §:ssä mainittujen osuuskuntien lisäksi 
harjoittaa ainoastaan osuuskunta, joka toimii 
vain jäsenistönsä piirissä ja jonka jäseniä voivat 
olla vain määrätyn yhteisön henkilökuntaan 
kuuluvat. 

Osuuskunnan antaman vastakirjan kuoletta
misesta säädetään osuuskunnan talletuksesta 

antaman vastakirjan ja muun todistuksen kuo
lettamisesta annetussa laissa ( 188/22) . 

Kauppaliikettä harjoittavien osuuskuntien 
säästökassatoiminnan tarkastus hoidetaan kes
kusliikkeiden toimesta. 

Valtiovarainministeriön velvoituksesta säästö
kassat ovat lähettäneet määräajoin tilastonsa ja 
selvityksensä ministeriölle. 

Keskusliikkeet ovat allekirjoittaessaan niin 
sanotun korkosopimuksen sitoutuneet suositta
maan sen noudattamista jäsenosuuskunnilleen. 
Jäsenosuuskunnat ovat pitäneet mainittua suo
situsta niitä sitovana. 

Säästäjien talletussaatavan turvaamiseksi ai
kaansaatiin vuonna 1970 takausrengassopimuk
set, joiden nojalla keskusliikkeiden jäsenosuus
kunnat vastaavat yhteisvastuullisesti säästökas
satallettajille mahdollisesti aiheutuvista vahin
goista. 

2.2. Lainsäädäntö ja käytäntö muissa Pohjois
maissa. 

Norjassa ja Tanskassa ei ole yleistä osuus
kuntalakia. Ruotsissa sen sijaan on vuonna 
1951 annettu laki taloudellisista yhdistyksistä 
(lagen om ekonomiska föreningar) . 

Muissa Pohjoismaissa ei säästökassatoiminta 
ole lainsäädännöllä yksityiskohtaisesti säädelty 
eikä sitä valvo mikään erityinen valtion viran
omainen. Pohjoismaissa ei myöskään ole val
misteilla säästökassatoimintaa koskevaa lainsää
däntöä. 

Säästökassatoiminnan merkitys on huomatta
va muissa Pohjoismaissa. Norjan kuluttaja
osuustoiminnan pääomansaannissa niin sano
tuilla jäsentalletuksilla on erittäin huomattava 
merkitys. Käytännössä talletustoiminta, joka 
vastaa säästökassatoimintaa, on järjestetty Nor
jassa niin, että osuusliikkeen jäsenkirja toimii 
samalla säästökirjana. Norjassa jäsentalletusten 
määrä vuonna 1978 oli 1 705 990 000 kruu
nua. Myös Ruotsissa osuuskuntien säästökassa
toiminta on erittäin laajaa, säästökassatalle
tusten yhteismäärän ollessa vuonna 1978 
1 560 000 000 kruunua. 

2.3. Asian valmistelu. 

Valtiovarainministeriö asetti 18 päivänä huh
tikuuta 1979 toimikunnan, jonka tehtävänä oli 
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31 päivään elokuuta 1979 mennessä selvittää 
lainausliikettä harjoittavien osuuskuntien sääs
tökassatoimintaa koskevissa säännöksissä olevat 
puutteet erityisesti säästökassatoiminnan tarkas
tusta koskeviha osin sekä laatia hallituksen 
esityksen muotoon valmisteltu ehdotus lainsää
dännön tarkistamiseksi. Toimikunnan tuli tar
peellisessa laajuudessa tehdä muitakin ehdotuk
sia säästökassatoimintaa ja muuta vastaavaa 
toimintaa koskevien säännösten sekä niiden tar
kastuksen ja hallinnon kehittämiseksi. Toimi
kunta jätti yksimielisen mietintönsä valtiova
rainministeriölle lokakuussa 1979 (komitean
mietintö 1979: 45). Mietintöön liittyi ehdotus 
hallituksen esitykseksi laiksi osuuskuntalain 
muuttamisesta. 

2.4. Lausunnonantajat. 

Edellä mainitun toimikunnan mietinnöstä on 
hankittu lausunnot oikeusministeriöltä, valtio
varainministeriön tulo- ja menoarvio-osastolta, 
vero-osastolta ja järjestelyosastolta, pankkitar
kastusvirastolta, Alkon Huolto-osuuskunnalta, 
Kaupan Keskusvaliokunnalta, Keskusosuusliike 
OTK:lta, Pellervo-Seura r.y:ltä, Pohjola-yhtiöi
den huolto-osuuskunnalta, Rahalaitosten neu
vottelukunnalta, Suomen Osuuskauppojen Kes
kuskunnalta ja valtion painatuskeskuksen hen
kilökunnan huolto-osuuskunnalta. Näissä lau
sunnoissa on hyväksytty esityksen periaatteet ja 
katsottu, että ilmenneet puutteet saadaan ehdo
tetun lain avulla korjattua. Annetuissa lausun
noissa esitetyt, lakiehdotuksen yksityiskohtia 

koskevat huomautukset on pyritty ottamaan 
huomioon mahdollisuuksien mukaan esitystä 
lopulliseen muotoon saatettaessa. 

3. E s i t y k sen o r g a n i sato ri se t ja 
t a 1 o u d e 11 i s e t v a i k u t u k s e t. 

Esityksen mukaan kauppaliikettä harjoitta
vien osuuskuntien säästökassatoimintaa tarkas
tavat osuuskuntien keskusliikkeet valtiovarain
ministeriön tehtävän ollessa tarkastuksen oh
jaus ja valvominen. 

Koska varsinainen tarkastustoiminta suorite
taan osuuskuntien keskusliikkeiden toimesta, ei 
ehdotetun lain voimaantulo edellytä valtiova
rainministeriön piirissä huomattavia henkilöstön 
lisäyksiä. Valtiovarainministeriö voi asettaa yh
den tai useamman tarkastajan säästökassatoi
mintaa varten, mutta tämä ei aiheuta tarvetta 
organisatorisiin muutoksiin valtiovarainministe
riössä. Esityksen mukaan säästökassatoimintaa 
harjoittavat osuuskunnat suorittavat valtiova
rainministeriölle säästökassatoiminnan valvon
nasta aiheutuvat kustannukset. Tämän johdosta 
esitys ei aiheuta valtionhallinnolle lisäkustan
nuksia. 

Osuuskuntien keskusliikkeillä on jo säästö
kassatarkastusta hoitavat toimielimet. Siten 
lakiesityksen voimaantulo ei aiheuta niille tar
vetta oleellisiin organisatorisiin muutoksiin. 
Säästökassatoiminnan valvonnasta valtiovarain
ministeriölle suoritettava maksu ei ole säästö
kassatoimintaa harjoittaville osuuskunnille mer
kittävä kustannuslisä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

1. Ehdotetut muutokset. 

16 §. Voimassa olevan lain mukaan osuus
kunnan sääntöihin on otettava ne säästökassa
toimintaa koskevat lisämääräykset, jotka val
tiovarainministeriö harkitsee tarpeellisiksi. Ny
kyisen käytännön mukaan säästökassan sääntöjä 
ja osuuskunnan sääntöjä ei pidetä erillisinä 
säännöksinä, vaan ne käsitellään valtiovarain
ministeriössä ja kaupparekisterissä osuuskun
nan sääntöinä kokonaisuudessaan. Tämän vuok-

si voidaan lakitekstissä käyttää sanontaa osuus
kunnan säännöt, joilla tarkoitetaan myös sääs
tökassan sääntöjä. Lakiin ehdotetaan otetta
vaksi säännös, jonka mukaan säästökassatoi
mintaa harjoittavan osuuskunnan on toimitet
tava sääntönsä ja niiden muutokset valtiova
rainministeriön tarkastettaviksi ja otettava nii
hin ministeriön tarpeellisiksi katsomat määräyk
set. Vaikka säästökassatoiminnan harjoittami
seen ei vaadita ministeriön lupaa, ministeriössä 
suoritettu sääntöjen tarkastus johtaa siihen, että 
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säästökassatoiminta saadaan aloittaa vain sil
loin, kun osuuskunnan ja säästökassan säännöt 
ovat tallettajan ja yleisen edun kannalta asian
mukaiset. 

16 a §. Vaikka yleisesti ottaen talletusten 
vastaanottaminen rajoitetaan vain osuuskunnan 
jäseniin, on kuitenkin pidettävä kohtuullisena, 
että säästökassa voi vastaanottaa talletuksia 
osuuskunnan jäsenten alaikäisiltä lapsilta. Tätä 
koskeva poikkeus tallettajan jäsenyysvaatimuk
sesta ehdotetaan otettavaksi lakiin. 

Osuuskunnalle ehdotetaan säädettäväksi vel
vollisuus sanoa säästökassatalletus irti, jos ti
linomistajan jäsenyys osuuskunnassa lakkaa tai 
talletukseen perustuva saaminen siirtyy henki
lölle tai yhteisölle, joka ei ole osuuskunnan 
jäsen. Jäsenyyden lakatessa kuoleman johdosta, 
ei oikeus talletusten tekemiseen siirry jäsenen 
kuolinpesälle, vaan tili on sanottava irti. Irti
sanomisen tulisi tapahtua kohtuullisen määrä
ajan kuluessa siitä, kun osuuskunta on saanut 
tiedon jäsenyyden lakkaamisesta. Määräajaksi 
ehdotetaan yhtä vuotta. Irtisanomisen jälkeen 
on tili lopetettava tiliehtojen mukaisesti. Yh
denmukaisesti edellä sanotun kanssa osuuskun
nan tulee irtisanoa talletus myös vuoden ku
luessa siitä, kun alaikäinen tilinomistaja tulee 
täysi-ikäiseksi. Jos siirron johdosta tilinhal
tijaksi tullut henkilö tai yhteisö tahi täysivai
taiseksi tullut henkilö liittyy irtisanomisajan 
kuluessa osuuskunnan jäseneksi, ei irtisanomis
velvollisuutta luonnollisestikaan ole. Määrä
aikaistalletuksia koskevien erityisten ehtojen 
vuoksi sanotut talletukset voisivat jäsenyyden 
lakatessa kesken talletusajan olla voimassa tal
letusehdoissa mainitun määräajan loppuun. 

16 b §. Säästökassatoimintaa tulisi voida 
harjoittaa paitsi osuuskuntien pää- ja sivukont
toreissa sekä kaupallisissa toimipaikoissa myös 
tilapäisluontoisissa toimipisteissä. Tällaisen tila
päisen toimipisteen avaamisesta päättäminen 
voitaneen säilyttää osuuskunnalla. Toimipisteen 
avaaminen perustuu jäsenten tarpeisiin. Toimi
pisteen avaaminen edellyttäisi kuitenkin, että 
säännöissä olisi annettu tällainen mahdollisuus. 
Tällöin valtiovarainministeriöllä säännöt tarkas
tavana viranomaisena on mahdollisuus valvoa, 
että toimipisteen avaamisen edellytykset ovat 
olemassa. 

17 §. Säästökassatoiminnan selkeyttämiseksi 
ja talletusehtojen yhtenäistämiseksi ehdotetaan, 
että valtiovarainministeriön tulee hyväksyä 
säästökassojen käyttämät tililajit. Jotta talletta-

jat olisivat talletuksen antamiin etuihin nähden 
samassa asemassa talletuslaitoksesta riippumat
ta, ehdotetaan, että säästökassatilien tulee olla 
sellaisia, joita pankkitoiminnassakin yleisesti 
käytetään yleisön talletusten vastaanottamiseen. 
Pankkitoiminnassa yleisesti käytetyksi tililajiksi 
se katsotaan silloin, kun jokin pankkilaitos 
saatuaan siihen pankkitarkastusviraston luvan 
käyttää sellaista tiliä yleisön talletusten vas
taanottamiseen. Näin ollen tililajien hyväksymi
seen kuuluu muun muassa tilien käyttöön liit
tyvän koron ja muiden tiliehtojen tarkastami
nen. Koska näiden ehtojen tulee olla saman
laisia kuin pankkitoiminnassa, ehdotetaan, että 
valtiovarainministeriön tulee pyytää tilieh
doista pankkitarkastusviraston lausunto. 

Osuuskuntien säästökassatoiminta liittyy 
olennaisesti muuhun osuuskunnan toimintaan. 
Sen johdosta lakiin on syytä ottaa erityinen 
maininta siitä, että osuuskunta saa suorittaa 
säästökassatalletuksesta hyvityksenä ainoastaan 
hyväksytyn koron. Osuuskunta ei saa liiketoi
minnassaan tai muuten antaa alennuksia, palk
kioita tai muita hyvityksiä, joiden antaminen 
perustuu siihen, että tallettajalla on säästökas
satalletus tai että hän aikoo tehdä talletuksen, 
eikä osuuskunta myöskään saa suorittaa vä
litys- tai muuta palkkiota säästökassatalle
tuksen hankinnasta. Kuitenkin osuuskunnan 
henkilöstön punssa toteutettava vähäinen 
talletustoiminnan edistäminen kilpailun tai 
muussa sellaisessa muodossa mahdollisine pal
kintoineen on katsottava sallituksi. Samoin 
säästökassat voivat harjoittaa suhdetoimintaa ja 
jakaa mainoslahjoja yleisen rahalaitoskäytännön 
mukaisesti. 

17 a §. Talletustoiminnan pitämiseksi vain 
jäseniä koskevana ja tämän säännön noudatta
misen valvonnan helpottamiseksi ehdotetaan, 
että vastakirja tai talletustodistus on osoitettava 
nimetylle henkilölle ja siihen sekä tilirekisteriin 
merkittävä tilinomistajan tai alaikäisen tilin
omistajan vanhemman jäsennumero osuuskun
nassa. Haltijalle osoitettujen talletustodistusten 
antaminen olisi kokonaan kielletty. Talletus
todistusten siirto olisi mahdollista vain ni
metylle henkilölle. Todistusten siirto haltijal
le olisi kielletty, eikä perustaisi haltijalle 
oikeutta osuuskuntaan nähden. Tämä kielto oli
si merkittävä talletuksesta annettavaan vasta
kirjaan tai muuhun talletustodistukseen. 

Vaikka osuuskunnan säästökassa on oikeu
tettu ottamaan talletuksia vastaan vain osuus-
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kunnan jäseneltä ja tämän alaikäiseltä lapselta, 
tilin käyttöön tulisi kuitenkin voida liittää 
ehto, jonka nojalla muukin henkilö, esimer
kiksi tilinomistajan perheenjäsen, voi käyttää 
tiliä. 

Säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskun
nan talletuksesta antaman vastakirjan tai muun 
talletustodistuksen kuolettamisesta on säädetty 
erikseen osuuskunnan talletuksesta antaman 
vastakirjan ja muun todistuksen kuolettami
sesta annetussa laissa. Tämän säännöksen otta
mista osuuskuntalakiin voitaneen harkita osuus
kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä. 

17 b §. Voimassa olevan osuuskuntalain 
17 § :ssä asetetaan säästökassatoimintaa harjoit
taville osuuskunnille velvollisuus toiminnan laa
tuun ja laajuuteen nähden riittävän kassavaran
non ylläpitämiseen. Tämä säännös ehdotetaan 
säilytettäväksi muuttamattomana. 

17 c §. Osuuskunta vastaa säästökassatalle
tuksista kaikella omaisuudellaan. Lisäksi osuus
kuntien säästökassojen säännöissä on eräitä tal
lettajan edun turvaamiseksi annettuja määräyk· 
siä. Kumpaankin keskusliikkeeseen kuuluvat 
jäsenosuuskunnat muodostavat takausrenkaan, 
joita koskevat sopimukset valtiovarainministe
riö on hyväksynyt. Säännökset vakuuden aset
tamisesta tallettajien edun turvaamiseksi tulisi 
antaa laissa. Siksi lakiin ehdotetaan otettavak
si säännös, jonka mukaan osuuskunnan on jär
jestettävä tilinomistajan saamisen turvaamisek
si valtiovarainministeriön hyväksymä takaus 
tai muu vastaava vakuus. 

17 d §. Säästökassatallettajan edun turvaa
miseksi on pidettävä välttämättömänä, ettei 
säästökassatalletuksista anneta tietoja sivullisil
le. Tästä syystä ehdotetaan, että osuuskunnan 
luottamushenkilöt, tilintarkastajat ja ne toimi
henkilöt, jotka tehtävässään saavat tietoja tilin
omistajan säästökassatalletuksesta, ovat velvol
liset pitämään nämä tiedot salassa. Salassapito
velvollisuus koskee vain niitä tietoja, jotka on 
saatu säästökassatoimintaan liittyvän tehtävän 
yhteydessä ja se jatkuu työsuhteen päättymisen 
jälkeen. Salassapitovelvollisuus koskisi myöskin 
säästökassan tarkastajia. Poikkeuksena olisi kui
tenkin tietojen antaminen syyttäjä- ja poliisi
viranomaisille rikoksen selvittämiseksi tai laissa 
sellaisten tietojen saantiin muuten oikeutetuille 
viranomaisille. 

Pankkilainsäädännössä on yhtäläinen salassa
pitovelvollisuutta koskeva säännös. Koska sääs-

tökassatoiminta käsittää vain talletusten vas
taanottamisen, tässä esitetty säännös on voitu 
muotoilla pankkilainsäädännön salassapitosään
nöstä suppeammaksi sikäli, että se koskee vain 
säästökassa talletus ta, pankkisalaisuuden kos
kiessa asiakkaan liike- ja ammattisalaisuutta 
sekä taloudellista asemaa. Ehdotettu säännös on 
kuitenkin asiallisesti tarkoitettu soveltuvin osin 
samanlaiseksi pankkilainsäädännössä olevan 
säännöksen kanssa. 

18 §. Voimassa olevan osuuskuntalain 
18 §:n mukaan säästökassatoiminnan valvon
nasta ja tarkastuksesta antaa valtiovarainminis
teriö tarpeellisia määräyksiä. Käytännössä osuus
kuntien keskusliikkeillä on ollut säästökassan 
säännöissä edellytetty sisäinen tarkastuselin, 
joka on toimittanut valtiovarainministeriölle 
sen pyytämät selvitykset. Osuuskuntalaissa 
olevat tarkastustoimintaa koskevat säännökset 
ovat osoittautuneet puutteellisiksi, minkä vuok
si on syytä laissa tarkemmin määritellä tarkas
tustoiminta ja sen laajuus. 

Esityksessä ehdotetaan, että säästökassatoi
mintaa tarkastaa edelleen osuuskuntien kes
kusliike, joka asettaa tarpeellisen määrän sääs
tökassan tarkastajia. Keskusliikkeen asettamaa 
tarkastajaa ei ole pidettävä rikosoikeudellisesti 
virkamiehenä. Keskusosuusliikkeen suorittamaa 
tarkastusta ohjaisi ja valvoisi valtiovarainmi
nisteriö. Tarkastuksen ohjaus olisi lähinnä yleis
ohjeiden antamista tarkastuksen kohteista, sen 
toteuttamistavasta ja tarkastuskertomuksen laa
timisesta. Tämän lisäksi valtiovarainministeriö 
voisi suorittaa myöskin itse säästökassojen tar
kastusta. Tarkastuksen kokonaisuuden kannalta 
on välttämätöntä, että ministeriön tarkastajilla 
on oikeus, milloin jonkin yksityisen säästökas
satapahtuman selvittäminen niin vaatii, tarkas
taa tähän liittyvät tapahtumat myös osuuskun
nan tilinpidosta. Sekä keskusliike että säästö
kassatoimintaa harjoittava osuuskunta olisivat 
velvollisia antamaan valtiovarainministeriölle 
sen vaatimat tiedot ja selvitykset, jotka ovat 
tarpeen säästökassojen valvontaa ja tarkastusta 
varten. 

Valtiovarainministeriön suorittamasta säästö
kassojen valvonnasta aiheutuvat kustannukset 
ehdotetaan perittäviksi säästökassatoimintaa 
harjoittavilta osuuskunnilta. Jaettaessa kustan
nuksia osuuskuntien kesken tulee sen perustua 
sekä säästökassatoimipisteiden lukumäärään että 
talletuskannan suuruuteen. 
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18 a §. Maassamme on tällä hetkellä muu
tamia tietyn yhteisön henkilöstön piirissä toi
mivia lainausliikettä vain jäsentensä keskuu
dessa 'harjoittavia osuuskuntia. Tämän lakiehdo
tuksen 16 § :ssä mainittu sääntöjen ennakko
tarkastus ei koskisi näitä osuuskuntia, vaan 
näistä on säädetty voimassa olevan osuuskunta
lain 18 a §:ssä. Jotta näiden osuuskuntien toi
minta tulisi jälkitarkkailun piiriin, ehdotetaan 
lakiin otettavaksi säännös, jonka mukaan ky
seisten osuuskuntien tulee, ennen kuin ne aloit
tavat toimintansa, toimittaa valtiovarainminis
teriölle jäljennös kaupparekisterilaissa tarkoite
tusta osuuskunnan perusilmoituksesta ja muu
tosilmoituksesta sekä toimitettava ministeriölle 
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päätty
misestä jäljennös tuloslaskelmasta, taseesta ja 
tilintarkastajien antamasta lausunnosta. 

166 §. Pykälässä ehdotetaan rangaistavaksi 
säästökassaa tai sen tallettajaa koskevan vää
rän tai harhaanjohtavan tiedon antaminen vi
ranomaiselle. Tähän säästökassarikokseen voi 
syyllistyä säästökassatoimintaa harjoittavan 
osuuskunnan tai osuuskuntien keskusliikkeen 
hallintoelinten jäsenet, tilintarkastaja ja toimi
henkilö. 

Myös osuuskuntien keskusliikkeen asettama 
säästökassan tarkastaja syyllistyisi rangaistavaan 
tekoon, jos hän antaa tahallaan väärän. tiedon 
tai jättää tekemättä muistutuksen havru.tsemas
taan puutteesta tai väärinkäytöksestä. 

Tästä rikoksesta ehdotetaan säädettäväksi 
sakko- tai enintään kuuden kuukauden vankeus
rangaistus. 

167 §. Lakiehdotuksen 16 ·a §:n ja 17 §:n 
säännöksien sekä salassapitovelvollisuuden rik
komisesta ehdotetaan säädettäväksi rangaistus. 
Tästä säästökassarikkomuksesta ehdotetaan ran
gaistukseksi sakkoa. Rikkomuksen syytteeseen
pano on rajoitettu siten, että jos salassapitovel
vollisuuden rikkomisella on loukattu ainoas
taan yksityistä oikeutta, saa virallinen syyttäjä 
nostaa syytteen vain, jos asianomistaja on il-

2 1680002884 

moittanut sen syytteeseen pantavaksi. Muuten 
on syytteen nostamisen edellytyksenä, että val
tiovarainministeriö on ilmoittanut teon syyt
teeseen pantavaksi. 

168 §. Milloin säästökassa-asioita osuuskun
nan puolesta hoitaneet henkilöt tai säästökas
san tarkastajat eivät ole noudattaneet toimin
nassaan osuuskuntalain 3 luvun säännöksiä, 
säästökassaa koskevia sääntöjä tai valtiovarain
ministeriön antamia määräyksiä, lääninhallitus 
voisi ehdotuksen mukaan valtiovarainministe
riön tai säästökassan tarkastajat asettaneen kes
kusliikkeen esityksestä sakon uhalla velvoittaa 
asianomaiset henkilöt täyttämään velvollisuu
tensa. 

Voimaantulo- ia siirtymäsäännökset. Lain 
voimaantulo aiheuttaa säästökassatoimintaa har
joittaville osuuskunnille tarpeen muuttaa sään
tönsä. Koska osuuskuntien hallintoelimet ko
koontuvat verrattain harvoin, ehdotetaan, että 
sääntöjen muuttaminen on toteutettava kolmen 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 

Säästökassatoiminnassa käytettävät tilit on 
saatettava kahden vuoden kuluessa ja talletuk
sista annetut vastakirjat neljän vuoden kuluessa 
ehdotettavan lain säännösten mukaisiksi. 

18 a §:ssä tarkoitetun osuuskunnan on toimi
tettava valtiovarainministeriölle jäljennös kaup
parekisteri-ilmoituksestaan vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta. Jäljennös tilinpäätöksestä ja 
tilintarkastajien kertomuksesta on toimitettava 
alkaen siltä tilikaudelta, joka päättyy lain tul
tua voimaan. 

2. Voimaantulo. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
vuoden 1981 alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi näin kuuluva lakieh
dotus: 
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Laki 
osuuskuntalain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain ( 247/54) 3 luku, sellai

sena kuin se on 29 päivänä elokuuta 1969 annetussa laissa (549/69), sekä 
lisätään lakiin uusi 166-168 § seuraavasti: 

3 luku. 

Lainausliikettä harjoittavat osuuskunnat. 

16 §. 
Jos kauppaliikettä harjoittavan osuuskunnan 

toimialaan kuuluu säästökassatalletusten vas
taanottaminen, on osuuskunnan toimitettava 
sääntönsä ja niiden muutokset valtiovarainmi
nisteriön tarkastettaviksi. 

Säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskun
nan on otettava sääntöihinsä valtiovarainminis
teriön tarpeellisiksi katsomat määräykset. 

Pankkitoimintaa harjoittavista osuuskunnista 
on säädetty erikseen. 

16 a §. 
Säästökassatoimintaa harjoittava osuuskunta 

saa ottaa talletuksia vastaan ainoastaan osuus
kunnan jäseniltä ja jäsenten alaikäisiltä lapsilta. 

Jos tilinomistajan jäsenyys osuuskunnassa 
lakkaa tai jos talletukseen perustuva saaminen 
siirtyy henkilölle tai yhteisölle, joka ei ole 
osuuskunnan jäsen, on osuuskunnan sanottava 
talletusvarat irti vuoden kuluessa siitä, kun 
osuuskunta on saanut tapahtumasta tiedon, ja 
sen jälkeen lopetettava tili tiliehtojen mukai
sesti. Näin on meneteltävä myös, kun 1 mo
mentissa tarkoitettu alaikäinen tilinomistaja tu
lee täysivaltaiseksi. Määräaikaistalletus on kui
tenkin voimassa sen eräpäivään asti. 

16 b §. 
Säästökassatoimintaa voidaan harjoittaa osuus

kunnan pää- ja sivukonttoreissa ja kaupallisissa 
toimipaikoissa sekä muissa sellaisissa toimipis
teissä, joissa se osuuskunnan sääntöjen mukaan 
on sallittu. 

17 §. 
Säästökassatalletusten vastaanottamiseen saa

daan käyttää sellaisia tilejä, joita pankkitoimin
nassa yleisesti käytetään yleisön talletusten vas
taanottamiseen. Valtiovarainministeriö hyväksyy 

talletusten vastaanottamiseen käytettävät tilit 
ja niiden ehdot saatuaan pankkitarkastusviras
ton lausunnon. 

Säästökassatalletuksesta osuuskunta saa suo
rittaa hyvityksenä ainoastaan tiliehtojen mukai
sen koron. Osuuskunnan säästökassaan tehtyyn 
talletukseen perustuvan muun etuuden antami
nen on kielletty. 

17 a §. 
Säästökassatalletuksesta on annettava nime

tylle henkilölle osoitettu vastakirja tai muu to
distus, ja siihen sekä tilirekisteriin on merkit
tävä tilinomistajan tai hänen vanhempansa jä
sennumero osuuskunnassa. Vastakirja tai talle
tustodistus voidaan siirtää ainoastaan nimetylle 
henkilölle, mistä on oltava maininta vastakir
jassa tai talletustodistuksessa. Tilinkäyttöön 
voidaan liittää ehto, jonka nojalla tiliä voi käyt
tää muukin henkilö kuin tilinomistaja. 

Säästökassatalletuksesta annetun vastakirjan 
tai muun todistuksen kuolettamisesta on sää
detty erikseen. 

17b §. 
Säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskun

nan on pidettävä säästökassatoiminnan laatuun 
ja laajuuteen nähden riittävää kassavarantoa. 
Kassavarannon on oltava vähintään kymmenen 
prosenttia säästökassatalletusten määrästä. 

Kassavarantoon saadaan lukea enintään kuu~ 
den kuukauden irtisanomisajan kuluttua nos
tettavissa olevat saamiset kotimaisilta pankeilta 
ja säästökassatoimintaa harjoittavien osuuskun
tien keskusliikkeiltä, valtion, kuntien, kuntain
liittojen ja seurakuntien omat sekä niiden ta
kaamat obligaatiot samoin kuin valtiovarainmi
nisteriön tähän tarkoitukseen hyväksymien luot
tolaitosten ja edellä mainittujen keskusliikkei
den obligaatiot. 

17 c §. 
Säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskun

nan on järjestettävä tilinomistajan saamisen tur-
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vaamiseksi valtiovarainministeriön hyväksymä 
takaus tai muu vastaava vakuus. 

17 d §. 
Säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskun

nan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen ja 
varaJasen, tilintarkastaja, toimihenkilö sekä 
osuuskuntien keskusliikkeen ja valtiovarainmi
nisteriön asettama tarkastaja on velvollinen pi
tämään salassa, mitä hän säästökassatoimintaan 
liittyvässä tehtävässään on saanut tietää tilin
omistajan talletuksista. 

Osuuskunta sekä osuuskuntien keskusliikkeen 
ja valtiovarainministeriön asettama tarkastaja 
ovat oikeutetut antamaan 1 momentissa tarkoi
tettuja tietoja ainoastaan syyttäjä- ja poliisivi
ranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muu
ten laissa sellaisten tietojen saantiin oikeute
tulle viranomaiselle. 

18 §. 
Säästökassatoimintaa tarkastaa osuuskuntien 

keskusliike, jonka harjoittamaa tarkastusta oh
jaa ja valvoo valtiovarainministeriö. 

Säästökassatoiminnan tarkastamista varten 
osuuskuntien keskusliike asettaa tarpeellisen 
määrän säästökassan tarkastajia, joilla on oikeus 
suorittaa tarkastuksia jäsenosuuskuntien säästö
kassoissa. Sama oikeus on myös valtiovarain
ministeriön asettamilla tarkastajilla. 

Keskusliike ja säästökassatoimintaa harjoit
tava osuuskunta ovat velvollisia esittämään val
tiovarainministeriölle asiakirjat sekä antamaan 
sille tietoja ja selvityksiä, jotka ovat tarpeen 
säästökassojen tarkastusta ja valvontaa varten. 

Säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskun
nan on suoritettava vuosittain valtiovarainmi
nisteriölle säästökassatoiminnan valvonnan ai
heuttamien kustannusten peittämiseksi valtio
varainministeriön määräämä maksu. Näitä kus
tannuksia osuuskuntien kesken jaettaessa on 
otettava huomioon säästökassatoimipisteiden 
lukumäärä ja talletuskannan suuruus. 

18 a §. 
Lainausliikettä saa 16 §:ssä tarkoitettujen 

osuuskuntien lisäksi harjoittaa ainoastaan osuus
kunta, joka toimii vain jäsentensä piirissä ja 
jonka jäseniä voivat olla vain määrätyn yhtei
sön henkilökuntaan kuuluvat. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun osuuskun
nan on toimitettava ennen toimintansa aloitta-

mista jäljennös kaupparekisterilaissa ( 129/79) 
tarkoitetusta perusilmoituksesta ja muutosilmoi
tuksesta valtiovarainministeriölle sekä toimitet
tava sille kuuden kuukauden kuluessa tilikau
den päätyttyä jäljennös tilinpäätöksestään ja 
tilintarkastajien siitä antamasta tilintarkastus
kertomuksesta. 

166 §. 
Joka 

1) kauppaliikettä harjoittavan osuuskunnan 
tai osuuskuntien keskusliikkeen hallintoneuvos
ton ja hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä, 
tilintarkastajana tai toimihenkilönä tahallaan 
antaa viranomaiselle säästökassaa tai sen taliet
tajaa koskevan väärän tai harhaanjohtavan tie
don taikka 

2) osuuskuntien keskusliikkeen asettamana 
säästökassan tarkastajana tahallaan antaa vää
rän tiedon tai jättää tekemättä muistutuksen 
havaitsemastaan puutteesta tai väärinkäytök
sestä, 
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
muualla laissa ole säädetty ankarampaa ran
gaistusta, säästökassarikoksesta sakkoon tai 
enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. 

167 §. 
Joka 

1) rikkoo tämän lain 16a §:n ja 17 §:n 
säännöksiä tai 

2) kauppaliikettä harjoittavan osuuskunnan 
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenenä tai va
rajäsenenä, tilintarkastajana, toimihenkilönä 
taikka osuuskuntien keskusliikkeen tai valtio
varainministeriön asettamana tarkastajana luvat
mmasti ilmaisee, mitä on saanut tietää tilin
omistajan talletuksesta säästökassassa, 
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
muualla laissa ole säädetty ankarampaa ran
gaistusta, säästökassarikkomuksesta sakkoon. 
Samoin on rangaistava sitä, joka rikkoo tämän 
lain 18 a § :n säännöksiä. 

Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla 
teolla on loukattu ainoastaan yksityistä oikeut
ta, saa virallinen syyttäjä nostaa syytteen vain, 
jos asianomistaja on ilmoittanut sen syyttee
seen pantavaksi. 

Muuten saa 1 momentin mukaan rangaista
vasta teosta virallinen syyttäjä tehdä syytteen 
vain, jos valtiovarainministeriö on ilmoittanut 
sen syytteeseen pantavaksi. 
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168 §. 
Jos kauppaliikettä harjoittavan osuuskunnan 

hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen tai vara
jäsen, tilintarkastaja, toimihenkilö tai säästö
kassan tarkastaja ei ole toiminnassaan noudat
tanut tämän lain 3 luvun säännöksiä, säästö
kassaa koskevia sääntöjen määräyksiä tai valtio
varainministeriön asianmukaisesti antamia mää
räyksiä, lääninhallitus voi valtiovarainministe
riön tai säästökassan tarkastajan asettaneen kes
kusliikkeen esityksestä sakon uhalla velvoittaa 
asianomaisen henkilön täyttämään velvollisuu
tensa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 
kuuta 198 . 

Tätä lakia sovelletaan myös lain voimaan 
tullessa olemassa olevaan, tässä laissa tarkoi
tettua säästökassatoimintaa harjoittavaan osuus
kuntaan, ottaen kuitenkin huomioon, mitä 3 ja 
4 momentissa säädetään. 

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1980. 

Osuuskunnan on lain voimaantulosta lukien, 
jollei valtiovarainministeriö hakemuksesta myön
nä pitempää aikaa: 

1 ) kolmen vuoden kuluessa toimitettava tar
kastettavaksi sääntöjen ne muutokset, jotka lain 
mukaan ovat tarpeen; 

2) kahden vuoden kuluessa saatettava sääs
tökassatoiminnassa käytettävät tilit 17 § :n mu
kaisiksi; sekä 

3) neljän vuoden kuluessa saatettava talle
tuksesta annettu vastakirja tai muu todistus 
vastaamaan 17 a § : n säännöksiä. 

Tämän lain voimaan tullessa olemassa ole
van, 18 a §:ssä tarkoitetun osuuskunnan on toi
mitettava valtiovarainministeriölle jäljennös 
kaupparekisteriin to1m1tetusta perusilmoituk
sesta vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Tä
män lain 18 a §:n 2 momentissa mainittu jäl
jennös tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien ker
tomuksesta on toimitettava alkaen siltä tilikau
delta, joka päättyy tämän lain voimaantulon 
jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työtäjärvi 
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Liite. 

Laki 
osuuskuntalain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247/54) .3 luku, sellai

sena kuin se on 29 päivänä elokuuta 1969 annetussa laissa (549/69), sekä 
lisätään lakiin uusi 166-168 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. Ehdotus . 

.3 luku. 

Lainausliikettä harjoittavat 
osuuskunnat. 

16 §. 
Jos kauppaliikettä harjoittavan osuuskun

nan toimialaan kuuluu säästökassatalletusten ot
taminen osuuskunnan jäseniltä, on osuuskunnan 
sääntöihin otettava ne säästökassatoimintaa kos
kevat lisämääräykset, jotka valtiovarainministe
riö harkitsee tarpeellisiksi. 

Pankkitoimintaa harjoittavista osuuskunnista 
on säädetty erikseen. 

16 §. 
Jos kauppaliikettä harjoittavan osuuskunnan 

toimialaan kuuluu säästökassatalletusten vas
taanottaminen, on osuuskunnan toimitettava 
sääntönsä ja niiden muutokset valtiovarainmi
nisteriön tarkastettaviksi. 

Säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskun
nan on otettava sääntöihinsä valtiovarainminis
teriön tarpeellisiksi katsomat määräykset. 

Pankkitoimintaa harjoittavista osuuskunnista 
on säädetty erikseen. 

16 a §. 
Säästökassatoimintaa harjoittava osuuskunta 

saa ottaa talletuksia vastaan ainoastaan osuus
kunnan jäseniltä ja jäsenten alaikäisiltä lapsilta. 

] os tilinomistajan jäsenyys osuuskunnassa 
lakkaa tai jos talletukseen perustuva saaminen 
siirtyy henkilölle tai yhteisölle, joka ei ole 
osuuskunnan jäsen, on osuuskunnan sanottava 
talletusvarat irti vuoden kuluessa siitä, kun 
osuuskunta on saanut tapahtumasta tiedon, ja 
sen jälkeen lopetettava tili tiliehtojen mukai
sesti. Näin on meneteltävä myös, kun 1 mo
mentissa tarkoitettu alaikäinen tilinomistaja tu
lee täysivaltaiseksi. Määräaikaistalletus on kui
tenkin voimassa sen eräpäivään asti. 

16 b §. 
Säästökassatoimintaa voidaan harjoittaa osuus

kunnan pää- ja sivukonttoreissa ja kaupallisissa 
toimipaikoissa sekä muissa sellaisissa toimipis
teissä, joissa se osuuskunnan sääntöjen mukaan 
on sallittu. 
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V oiinassa oleva laki. 

17 §. 
Säästökassatoimintaa harjoittavan osuus

kunnan on pidettävä s:iästökassatoiminnan 
laatuun j-a laajuuteen nähden riittävää kassa
varantoa. Kassavarannon on oltava vähintään 
kymmenen prosenttia säästökassatalletusten 
määrästä. 

Kassavarantoon saadaan lukea enintään kuu
den kuukauden irtisanomisajan kuluttua nos
tettavissa olevat saamiset kotimaisilta pankeilta 
ja säästökassatoimintaa harjoittavien osuuskun
tien keskusliikkeiltä, valtion, kuntien, kuntain
liittojen ja seurakuntien omat sekä niiden ta
kaamat obligaatiot samoin kuin valtiovarain
ministeriön tähän tarkoitukseen hyväksymien 
luottolaitosten ja edellä mainittujen keskmliik
keiden obligaatiot. 

Ehdotus. 

17 §. 
Säästökassatalletusten vastaanottamiseen saa

daan käyttää sellaisia tilejä, joita pankkitoimin~ 
nassa yleisesti käytetään yl&isön talletusten vas
taanottamiseen. Valtiovarainministeriö hyväksyy 
talletusten vastaanottamiseen käytettävät tilit 
ja niiden ehdot saatuaan pankkitarkastusviras
ton lausunnon. 

Säästökassatalletuksesta osuuskunta saa suo
rittaa hyvityksenä ainoastaan tiliehtojen mukai
sen koron. Osuuskunnan säästökassaan tehtyyn 
talletukseen perustuvan muun etuuden antami
nen on kielletty. 

1l a §. 
Säästökassatalletuksesta on annettava nime

tylle henkilölle osoitettu vastakirja tai muu to
distus, ja siihen sekä tilirekisteriin on merkit
tävä tilinomistajan tai hänen vanhempansa jä
sennumero osuuskunnassa. Vastakirja tai talle
tustodistus voidaan siirtää ainoastaan nimetylle 
henkilölle, mistä on oltava maininta vastakir
jassa tai talletustodistuksessa. Tilinkäyttöön 
voidaan liittää ehto, jonka nojalla tiliä voi käyt
tää muukin henkilö kuin tilinomistaja. 

Säästökassatalletuksesta annetun vastakirjan 
tai muun todistuksen kuolettamisesta on sää
detty erikseen. 

17 b §. 
Säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskun

nan on pidettävä säästökasratoiminnan laatuun 
ja laajuuteen nähden riittävää kassavaxantoa. 
Kassavarannon on oltava vähintään kymmenen 
prosenttia säästökassatalletusten määrästä. 

Kassavaranteon saadaan lukea enintään kuu
den kuukauden irtisanom15ajan kuluttua nos
tettavissa olevat saamiset kotimaisilta pankeilta 
ja säästökassatoimintaa harjoittavien osuuskun
tien keskusliikkeiltä, valtion, kuntien, kuntain
liittojen ja seurakuntien omat sekä niiden ta
kaamat obligaatiot samoin kuin valtiovarainmi
nisteriön tähän tarkoitukseen hyväksymien luot
tolaitosten ja edellä mainittujen keskusliikkei
den obligaatiot. 

17 c §. 
Säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskun

nan on järjestettävä tilinomistajan saamisen tur
vaamiseksi valtiovarainministeriön hyväksymä 
takaus tai muu vastaava vakuus. 
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Voimassa oleva laki. 

18 §. 
Säästökassatoiminnan valvonnasta ja tarkas

tuksesta antaa valtiovarainministeriö tarpeellisia 
määräyksiä. 

18 a §. 
Lainausliikettä saa 16 §:ssä mainittujen 

osuuskuntien lisäksi harjoittaa ainoastaan osuus
kunta, joka toimii vain jäsenistönsä piirissä ja 
jonka jäsenyys on rajoitettu määrätyn yhteisön 
henkilökuntaan. 

Ehdotus. 

17 d §. 
Säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskun

nan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen ja 
varajäsen, tilintarkastaja, toimihenkilö sekä 
osuuskuntien keskusliikkeen ja valtiovarainmi
nisteriön asettama tarkastaja on velvollinen pi
tämään salassa, mitä hän säästökassatoimintaan 
liittyvässä tehtävässään on saanut tietää tilin
omistajan talletuksista. 

Osuuskunta sekä osuuskuntien keskusliikkeen 
ja valtiovarainministeriön asettama tarkastaja 
ovat oikeutetut antamaan 1 momentissa tarkoi
tettuja tietoja ainoastaan syyttäjä- ja poliisivi
ranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muu
ten laissa sellaisten tietojen saantiin oikeute-
tulle viranomaiselle. · 

18 §. 
Säästökassatoimintaa tarkastaa osuuskuntien 

keskusliike, jonka harjoittamaa tarkastusta oh
jaa ja valvoo valtiovarainministeriö. 

Säästökassatoiminnan tarkastamista varten 
osuuskuntien keskusliike asettaa tarpeellisen 
määrän säästökassan tarkastajia, joilla on oikeus 
suorittaa tarkastuksia jäsenosuuskuntien säästö
kassoissa. Sama oikeus on myös valtiovarain
ministeriön asettamitta tarkastajilla. 

Keskusliike ja säästökassatoimintaa harjoit
tava osuuskunta ovat velvollisia esittämään val
tiovarainministeriölle asiakirjat sekä antamaan 
sille tietoja ja selvityksiä, jotka ovat tarpeen 
säästökassojen tarkastusta ja valvontaa varten. 

Säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskun
nan on suoritettava vuosittain valtiovarainmi
nisteriölle säästökassatoiminnan valvonnan ai
heuttamien kustannusten peittämiseksi valtio
varainministeriön määräämä maksu. Näitä kus
tannuksia osuuskuntien kesken jaettaessa on 
otettava huomioon säästökassatoimipisteiden 
lukumäärä ja talletuskannan suuruus. 

18 a §. 
Lainausliikettä saa 16 §:ssä tarkoitettujen 

osuuskuntien lisäksi harjoittaa ainoastaan osuus
kunta, joka toimii vain jäsentensä piirissä ja 
jonka jäseniä voivat olla_ vain määrätyn yhtei
sön henkilökuntaan kuuluvat. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun osuuskun
nan on toimitettava ennen toimintansa aloitta
mista jäljennös kaupparekisterilaissa (129/79) 
tarkoitetusta perusilmoituksesta ja muutosilmoi
tuksesta valtiovarainministeriölle sekä toimitet-
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Voimassa oleva laki. 
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Ehdotus. 

tava sille kuuden kuukauden kuluessa tilikau
den päätyttyä jäljennös tilinpäätöksestään ja 
tilintarkastajien siitä antamasta tilintarkastus
kertomuksesta. 

166 §. 
Joka 

1) kauppaliikettä harjoittavan osuuskunnan 
tai osuuskuntien keskusliikkeen hallintoneuvos
ton ja hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä, 
tilintarkastajana tai toimihenkilönä tahallaan an
taa viranomaiselle säästökassaa tai sen tallet
tajaa koskevan väärän tai harhaanjohtavan tie
don taikka 

2) osuuskuntien keskusliikkeen asettamana 
säästökassan tarkastajana tahallaan antaa vää
rän tiedon tai jättää tekemättä muistutuksen 
havaitsemastaan puutteesta tai väärinkäytök
sestä, 
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
muualla laissa ole säädetty ankarampaa ran
gaistusta, säästökassarikoksesta sakkoon tai 
enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. 

167 §. 
Joka 
1) rikkoo tämän lain 16 a §:n ja 17 §:n 

säännöksiä tai 
2) kauppaliikettä harjoittavan osuuskunnan 

hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenenä tai va
raJasenenä, tilintarkastajana, toimihenkilönä 
taikka osuuskuntien keskusliikkeen tai valtio
varainministeriön asettamana tarkastajana luvat
tomasti ilmaisee, mitä on saanut tietää tilin
omistajan talletuksesta säästökassassa, 
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
muualla laissa ole säädetty ankarampaa ran
gaistusta, säästökassarikkomuksesta sakkoon. 
Samoin on ranf!.aistava sitä, joka rikkoo tämän 
lain 18 a §:n säännöksiä. 

Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla 
teolla on loukattu ainoastaan yksityistä oikeut
ta, saa virallinen syyttäjä nostaa syytteen vain, 
jos asianomistaja on ilmoittanut sen syyttee
seen pantavaksi. 

Muuten saa 1 momentin mukaan rangaista
vasta teosta virallinen syyttäjä tehdä syytteen 
vain, jos valtiovarainministeriö on ilmoittanut 
sen syytteeseen pantavaksi. 
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Ehdotus. 

168 §. 
Jos kauppaliikettä harjoittavan osuuskunnan 

hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen tai vara
jäsen, tilintarkastaja, toimihenkilö tai säästö
kassan tarkastaja ei ole toiminnassaan noudat
tanut tämän lain 3 luvun säännöksiä, säästö
kassaa koskevia sääntöjen määräyksiä tai valtio
varainministeriön asianmukaisesti antamia mää
räyksiä, lääninhallitus voi valtiovarainministe
riön tai säästökassan tarkastajan asettaneen kes
kusliikkeen esityksestä sakon uhalla velvoittaa 
asianomaisen henkilön täyttämään velvollisuu
tensa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 
kuuta 198 . 

Tätä lakia sovelletaan myös lain voimaan 
tullessa olemassa olevaan, tässä laissa tarkoi
tettua säästökassatoimintaa harjoittavaan osuus
kuntaan, ottaen kuitenkin huomioon, mitä 3 ja 
4 momentissa säädetään. 

Osuuskunnan on lain voimaantulosta lukien, 
jollei valtiovarainministeriö hakemuksesta myön
nä pitempää aikaa: 

1) kolmen vuoden kuluessa toimitettava tar
kastettavaksi sääntöjen ne muutokset, jotka lain 
mukaan ovat tarpeenj 

2) kahden vuoden kuluessa saatettava sääs
tökassatoiminnassa käytettävät tilit 17 §: n mu
kaisiksij sekä 

3) neljän vuoden kuluessa saatettava talle
tuksesta annettu vastakirja tai muu todistus 
vastaamaan 17 a §:n säännöksiä. 

Tämän lain voimaan tullessa olemassa ole
van, 18 a §:ssä tarkoitetun osuuskunnan on toi
mitettava valtiovarainministeriölle jäljennös 
kaupparekisteriin toimitetusta perusilmoituk
sesta vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Tä
män lain 18 a §:n 2 momentissa mainittu jäl
jennös tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien ker
tomuksesta on toimitettava alkaen siltä tilikau
della, joka päättyy tämän lain voimaantulo11 
jälkeen. 




