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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar 
om ändring av lagen om andelslag och vissa lagar som har sam
band med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att de stad
ganden i lagen om andelslag som gäller an
delslag som bedriver sparkasseverksamhet 
ändras. 

Endast sådana andelslag vilkas huvudsakli
ga verksamhetsområde består av detaljhandel 
skall få bedriva sparkasseverksamhet Om ett 
andelslag är moderföretag i en koncern, är 
en förutsättning för bedrivandet av sparkas
severksamhet att hela koncernens huvudsa
kliga verksamhetsområde består av detalj
handel. 

Med sparkasseverksamhet avses verksam
het där ett andelslag för finansiering av sin 
rörelse av sina medlemmar tar emot medel 
som skall återbetalas. Dessa medel kallas 
medlemsplaceringar. Som en förutsättning 
för bedrivande av sparkasseverksamhet upp
ställs också vissa minimikrav som gäller 
andelskapital och medlemsantal, vilka dock 
inte skall tillämpas på sådana andelslag som 
bedriver sparkasseverksamhet när lagen trä
der i kraft. 

Ett andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet behöver inte längre tillställa finans
ministeriet sina stadgar för granskning. Där
emot skall andelslaget ha särskilda stadgar 
som gäller sparkasseverksamheten och som 
finansministeriet skall fastställa. I lagen skall 
stadgas om vad dessa sparkassestadgar åt
minstone skall innehålla. 

Avsikten är att användningen av sparkas
severksamhet för tvättning av pengar förhin
dras genom att stadganden som gäller tvätt
ning av pengar tas in i lagen. 

Ett andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet skall inte längre ha lagstadgad skyl
dighet att ordna borgen eller annan mots-
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varande säkerhet för tryggande av en for
dran som grundar sig på en medlemsplace
ring, utan arrangemangen för ställande av 
säkerheter skall vara beroende av andelsla
gets egen prövning. Samtidigt slopas finans
ministeriets skyldighet att godkänna arrange
mangen för ställande av säkerheter. 

Ett andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet skall vara skyldigt att mformera om 
omständigheter som på verkar medlemspla
ceringens värde. Upplysningarna skall läm
nas minst två gånger per år i en delårsrap
port, i bokslutet och i en bokslutskommuni
ke. Upplysningarna skall ges så att en med
lemsplacerare på grundval av dem kan bilda 
sig en välgrundad uppfattning om andelsla
gets verksamhet och resultat samt dess ut
veckling. Dessutom skall andelslaget vara 
skyldigt att informera om beslut och om
ständigheter som är ägnade att väsentligt 
påverka medlemsplaceringens värde. 

Sparkasseverksamheten skall granskas av 
en särskild sparkasseinspektör. Som sparkas
seinspektör fungerar en av Centralhandels
kammaren eller en handelskammare godkänd 
revisor eller revisionssammanslutning. Om 
andelslaget har en centralaffär, skall till 
sparkasseinspektör väljas en av centralaffä
ren utsedd revisor eller revisionssamman
slutning. 

I propositionen ingår dessutom förslag till 
lagar om upphävande av lagen om dödande 
av motbok och annat bevis, som av an
delslag för deposition utfärdas, ändring av 
lagen om marknadsdomstolen och ändring 
av lagen om kreditinstitut. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den l juli 1996. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Inledning 

De stadganden som gäller andelslagens 
sparkasseverksamhet har visat sig vara brist
fälliga och föråldrade. Detta kom tydligt 
fram hösten 1993, då de ekonomiska svårig
heterna hos Andelslaget Eka-koncernen led
de till en betydande depositionsflykt ur an
delslagets sparkassa och slutligen till att ett 
saneringsförfarande enligt lagen om före
tagssanering ( 4 7/93) inleddes vid Andelsla
get Eka-koncernen. För att depositionsflyk
ten inte skulle sprida sig till sparkassorna i 
andra andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet, var det nödvändigt att stärka förtro
endet för sparkasseverksamheten. I detta 
syfte stiftades i december 1993 en lag om 
tryggande av deponenternas fordringar i an
delslag som bedriver sparkasseverksamhet 
(1361193). Lagen medförde dock inte att 
bristema i de stadganden som gäller an
delslagens sparkasseverksamhet avhjälptes. 

Bristema i stadgandena om sparkasseverk
samhet kom också klart fram efter att All
delsaffären Elanto lämnat in sin ansökan om 
företagssanering i mars 1995. 

Denna proposition innehåller förslag till en 
revidering av de stadganden som gäller an
delslagens sparkasseverksamhet I förslagen 
har beaktats erfarenheterna av problemen vid 
Andelslaget Eka-koncernen och företagssa
neringsförfarandet hos Andelsaffären Elanto 
samt utvecklingen inom den övriga regle
ringen av finans- och värdepappersmarkna
den. 

2. Nuläge 

2.1. Lagstiftning 

Gällande stadganden om andelslag som 
bedriver lånerörelse, dvs. sparkasseverksam
het, ingår i 3 kap. lagen om andelslag 
(247/54), vilket reviderades genom en lag 
om ändring av lagen om andelslag (861/80) 
som trädde i kraft vid ingången av 1981 och 
vissa senare lagar samt i lagens 19 kap. 
199-201 §§. 

Enligt 16 § l mom. lagen om andelslag 
kan mottagande av sparkassedepositioner 

höra till verksamhetsområdet för andelslag 
som idkar handelsrörelse. Ett sådant an
delslag skall tillställa finansministeriet sina 
stadgar och ändringar i dem för granskning. 
Enligt 2 mom. skall andelslag som bedriver 
sparkasseverksamhet i sina stadgar uppta de 
bestämmelser som finansministeriet finner 
påkallade. I 3 mom. sägs att om andelslag 
som bedriver bankverksamhet är stadgat sär
skilt. 

Enligt 16 a § lagen om andelslag får spar
kassedepositioner mottas endast av an
delslagets medlemmar och av medlemmar
nas minderåriga barn. För mottagande av 
sparkassedepositioner får enligt lagens 17 § 
användas sactana konton som i bankverk
samheten allmänt används för mottagande av 
depositioner från allmänheten. Finansminis
teriet godkänner de konton som används för 
mottagande av depositioner och villkoren för 
dem efter att ha inhämtat utlåtande av fi
nansinspektionen. Enligt 17 a § skall över 
sparkassedeposition utges till viss person 
ställd motbok eller till viss person ställt be
vis. Motboken eller depositionsbeviset kan 
transporteras endast på viss person. 

Enligt lagens 16 b § kan sparkasseverk
samhet bedrivas vid ett andelslags huvud
och filialkontor och kommersiella driftställen 
samt andra sådana servicepunkter där sådan 
verksamhet enligt andelslagets stadgar är 
tillåten. 

Enligt 17 b § lagen om andelslag skall ett 
andelslag som bedriver sparkasseverksamhet 
hålla en med beaktande av sparkasseverk
samhetens art och omfång tillräcklig kassa
reserv. Kassareserven skall uppgå till minst 
10 % av sparkassedepositionernas totalbe
lopp. Till kassareserven får enligt 17 b § 
2 mom. hänföras fordringar med högst sex 
månaders uppsägningstid hos inhemska ban
ker och centralaffärer för andelslag som be
driver sparkasseverksamhet, statens, kommu
ners, samkommuners och församlingars egna 
eller av dem garanterade obli~ationer samt 
av finansministeriet för ändamålet godkända 
kreditinrättningars obligationer ävensom 
ovan nämnda centralaffärers obligationer. 

Enligt 17 c § lagen om andelslag skall 
andelslaget för tryggande av kontohavarens 
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fordran ordna av finansministeriet godkänd 
borgen eller annan motsvarande säkerhet. 

Enligt 17 d § lagen om andelslag är ett 
andelslags förtroendevalda, revisor, funktio
närer samt av en centralaffär för andelslag 
eller av finansministeriet tillsatt inspektör 
skyldiga att hemlighålla vad de i uppdrag 
som ansluter sig till sparkasseverksamheten 
erfarit om räkningshavarens depositioner. 
Upplysningar får lämnas endast till åklagar
och polismyndighet för utredande av brott. 

Enligt 17 e § lagen om andelslag får ett 
andelslag som bedriver sparkasseverksamhet 
inte med sin motfordran kvitta sådana pri
vatpersoners sparkassedel'ositionsmedel som 
inte får utmätas. En kv1ttning i strid med 
stadgandet är ogiltig. 

Enligt lagens 18 § utövas tillsynen över 
sparkasseverksamheten av en revisionsavdel
ning vid centralaffären för andelslag. Saknar 
andelslaget centralaffär, utövas tillsynen av 
en av Centralhandelskammaren eller en han
delskammare godkänd revisionssammanslut
ning som finansministeriet har godkänt på 
framställning av andelslaget Tillsynen styrs 
och övervakas av finansministeriet 

Enligt 18 a § lagen om andelslag får låne
rörelse, förutom av andelslag som idkar han
delsrörelse, bedrivas endast av andelslag 
som bedriver sin verksamhet blott bland eg
na medlemmar och vari endast den som hör 
till personalen vid en viss sammanslutning 
kan vara medlem. 

I 199 och 200 §§lagen om andelslag ingår 
straffstadganden, med stöd av vilka straff 
kan utdömas för brott mot stadganden och 
bestämmelser som gäller sparkasseverksam
het Enligt lagens 201 § kan länsstyrelsen på 
framställning av finansministeriet eller av 
den centralaffär som tillsatt sparkasseinspek
tören vid vite ålägga ett andelslags förtroen
devald, revisor eller tjänsteman eller en spar
kasseinspektör som inte har följt stadgande
na i 3 kap. lagen om andelslag, de bestäm
melser som ingår i stadgarna för en sparkas
sa eller av finansministeriet meddelade före
skrifter att fullgöra sin skyldighet. 

Genom lagen om tryggande av deponen
ternas fordringar i andelslag som bedriver 
sparkasseverksamhet, som trädde i kraft vid 
ingången av 1994, ökades skyddet för spar
kassedeponenternas fordringar. Enligt lagen 
inlöser finansministeriet av medlemmarna i 
ett andelslag som blir insolvent till staten de 
depositioner som gjorts på medlemmarnas 
konton i andelslagets sparkassa innan lagen 

trädde i kraft. Lagens 13 § ändrades genom 
en lag (916/95) som trädde i kraft i början 
av juli 1995. Med stöd av lagen inlöser sta
ten även depositioner som gjorts efter att 
lagen om tryggande av deponenternas for
dringar i andelslag som bedriver sparkasse
verksamhet trätt i kraft. En förutsättning är 
emellertid att andelslaget har blivit insolvent 
före den l april 1995. 

I lagen om dödande av motbok och annat 
bevis, som av andelslag för deposition utfår
das (188/22) stadgas att om av ett andelslag 
för deposition utfärdad motbok eller annat 
depositionsbevis har förkommit, bör sparkas
sedeponenten anmäla detta hos andelslagets 
styrelse, som skall tillkännage förlusten ge
nom en kungörelse i officiella tidningen. 
Har depositionsbeviset inte kommit till rätta 
inom sex månader efter det efterlysningen 
ägt rum, har deponenten rätt att lyfta sin 
deposition och den förkomna motboken eller 
det förkomna beviset ger därefter ingen rätt 
att lyfta medel i sparkassan. 

2.2. Praxis 

I Finland bedrivs sparkasseverksamhet av 
de andelslag som är medlemmar i Centralla
get för Handelsla~en i Finland (SOK). Tidi
gare bedrev ocksa Andelslaget Eka-koncer
nen och Andelsaffären Elanto sparkasseverk
samhet Andelslaget Eka-koncernen blev 
tvunget att sluta ta emot sparkassedepositio
ner då företaget blev föremål för sanerings
förfarande i oktober 1993 och Andelsffären 
Elanto när den blev föremål för sanerings
förfarande i mars 1995. Andra andelslag än 
de som idkar handelsrörelse har inte bedrivit 
sparkasseverksamhet 

Av medlemsandelslagen i SOK bedriver 
23 regionala handelslag och 14 lokala han
delslag sparkasseverksamhet Sparkassede
positionerna i SOK:s medlemsandelslag upp
går till ca l 191 milj. mk (31.12.1995), var
av ca l 153,8 milj. mk är sparkassedeposi
tioner i de regionala handelslagen och ca 
37,2 milj. mk i de lokala handelslagen. 
Sparkassedepositioner har mottagits vid sam
manlagt ca 560 verksamhetsställen. Som 
säkerhet för sparkassedepositionerna i SOK:s 
medlemsandelslag finns två ömsesidiga ga
ranticirklar. De regionala handelslagen ga
ranterar de övriga regionala handelslagens 
förbindelser och de lokala handelslagen de 
övriga lokala handelslagens förbindelser. En 
ömsesidig garantiförbindelse innebär att var-
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je andelslag förbinder sig till proprieborgen 
för skada som drabbar eller hotar att drabba 
sparkassedeponenterna i ett annat andelslag 
som hör till garanticirkeln på grund av att 
andelslaget inte till sina medlemmar kan 
betala de fordringar som baserar sig på spar
kassedepositioner. SO K: s handelslagsrevi
sion granskar och övervakar sparkasseverk
samheten genom att övervaka medlemsan
delslagens soliditet och likviditet. Tillsynen 
styrs och övervakas av finansministeriet 

2.3. Bedömning av nuläget 

Andelslag som idkar handelsrörelse har 
redan länge i Finland haft rätt att av sina 
medlemmar ta emot depositioner som till 
sina villkor kan jämställas med bankdeposi
tioner. Denna rätt har andelslagen utövat i 
form av en särskild sparkasseverksamhet 
Sparkasseverksamheten inleddes i början av 
århundradet och utvidgades redan på 
1920-talet till att omfatta största delen av 
andelslagen. 

Till kännetecknen för ett företag som har 
formen av ett andelslag hör att stöda med
lemmamas ekonomi eller näring. Medlem
marna skall i sin tur delta i andelslagets 
verksamhet genom att utnyttja andelslagets 
tjänster. Genom att göra sparkassedepositio
ner förbinder sig en medlem till andelslagets 
verksamhet också genom att direkt finans
iera den. I enlighet med de kooperativa prin
ciperna har medlemmarna i ett andelslag 
själva kunnat utse de förvaltningsorgan som 
skall besluta om sparkasseverksamhetens art 
och omfattning samt om användningen av 
de medel som anskaffats genom depositio
ner. 

Det typiska för andelslagens sparkasse
verksamhet har varit strävan att främja såväl 
ideella som ekonomiska mål. Syftet har varit 
att främja medlemmamas sparande men 
samtidigt också att anskaffa medel för fi
nansiering av det av medlemmarna ägda an
delslagets rörelse. Eftersom medlemmarna i 
ett andelslag äger andelslaget, har sparkas
severksamheten varit ett sätt att stärka med
lemmamas engagemang i andelslagets verk
samhet. Den kooperativa verksamheten har 
också allmänt taget utgjort ett ideellt alterna
tiv till sådana affärsdrivande aktiebolag och 
andra bolag vilkas huvudsakliga syfte är att 
skaffa vinst på det kapital som delägarna 
och andra ägare har investerat. Från första 
början har syftet med sparkasseverksamheten 

också varit att erbjuda andelslagets medlem
mar en praktisk möjlighet att deponera sina 
tillgångar. Därför inrättade andelslagen syar
kasseservicepunkter också i sådana omraden 
där depositionsbankerna inte har haft några 
verksamhets ställen. 

Sparkasseverksamheten har fortfarande en 
rätt stor betydelse för handelslagens finans
iering. I slutet av 1995 uppgick sparkassede
positionerna i SOK:s medlemsandelslag till 
sammanlagt l 191 milj. mk. Sparkassedepo
sitionerna motsvarade således ca 0,4 % av 
depositionerna i depositionsbankema. 

Sparkassedeponenterna har i stor utsträck
ning uppfattat den sparkasseverksamhet som 
andelslagen bedriver som en verksamhet 
som liknar bankverksamheten. Till denna 
föreställning har också hört att en sparkasse
deposition har uppfattats som en helt riskfri 
form för deponenng av medel. Denna före
ställning är emellertid felaktig. I sparkasse
verksamheten är det fråga om ägarfinansie
ring, där medlemmarna i ett andelslag place
rar penningmedel i det andelslag som de 
äger för att finansiera dess verksamhet. Det 
är risker förknippade också med sparkasse
depositionema, liksom med all annan ägarfi
nansiering. Andelslagens sparkasseverksam
het skiljer sig från bankverksamheten också 
i det avseendet att sparka:;severksamheten 
inte omfattar kreditgivning eller annan fi
nansieringsverksamhet. · Sparkassedepositio
nerna har inte heller, i motsats till bankde
positionerna, något säkerhetsfondsskydd en
ligt depositionsskyddssystemet Sparkasse
verksamheten hör dessutom inte till an
delslagets rörelse, utan utgör verksamhet 
som bedrivs vid sidan av den egentliga rö
relsen, handelsrörelsen. 

Under de senaste åren har finans- och vär
depappersmarknaden utvecklats kraftigt. 
Detta har lett till att sparkassedepositioner
nas betydelse för hela det finansiella syste
met har minskat, även om verksamheten 
fortfarande har rätt stor betydelse för an
delslagen. Utvecklingen har också lett till att 
sparkassedepositionerna har blivit en place
ringsform som faller mellan bankdepositio
nerna och de riskplaceringar som regleras i 
värdepappersmarknadslagen. Till följd av sin 
karaktär som ägarfinansiering kan sparkasse
depositionerna dock närmast jämställas med 
riskplaceringar i andra företag som idkar 
detaljhandel i stället för med bankdepositio
ner. 

Till den sparkasseverksamhet som an-
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delslagen bedriver hänför sig också konkur
rensaspekter. De räntor som betalas på spar
kassedepositionerna och de övriga kostnader 
som verksamheten åsamkar andelslaget är 
för det mesta lägre än kostnaderna för kre
diter som upptas i ett kreditinstitut eller fi
nansiellt institut eller ränte- och andra fi
nansieringskostnader för emittering av mass
kuldebrev. Då sparkasseverksamhet endast 
får bedrivas av andelslag som idkar handels
rörelse, kan detta försätta sådana företag i 
detaljhandelsbranschen som har formen av 
andelslag i en fördelaktigare ställning än 
andra företagsformer när det gäller anskaff
ningen av finansiering, vilket i sin tur i vissa 
fall kan leda till att konkurrensen snedvrids. 
Ett andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet kan också vara moderföretag i en 
koncern, som också har andra dotterföretag 
än sådana som idkar detaljhandel. Möjlig
heten för det andelslag som är moderföretag 
att skaffa medel genom sparkasseverksamhet 
kan på grund av koncernstrukturen ha verk
ningar också på konkurrensen i de branscher 
där dotterföretagen är verksamma. 

Vid bedömningen av konkurrensaspekterna 
måste man emellertid även beakta att an
delslagen har klart sämre möjligheter än ak
tiebolagen att skaffa riskfinansiering på sam
ma villkor som eget kapital. Orsakerna till 
detta är flera. Oberoende av insatsbeloppet 
har varje medlem i ett andelslag i första led 
endast en röst, tilläggsinsatser och place
ringsandelar medför över huvud inte beslu
tanderätt i andelslaget Andelslaget skall 
dessutom betala tillbaka insatsen till en med
lem som utträder ur andelslaget medan till
läggsinsatsen är beroende av uppsägning. 
Vid bedömningen av konkurrensaspekterna 
måste man också komma ihåg att trots att de 
medel som andelslaget tagit emot i sin spar
kassa juridiskt sett är andelslagets skuld till 
de medlemmar som placerat medlen, så har 
sparkasseverksamheten drag av ägarfinansie
nng. 

I lagen om andelslag regleras likviditeten i 
ett andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet genom ett krav på en kassareserv 
som är 10 % av sparkassedepositionernas 
belopp. Regleringen av likviditeten enligt 
den gällande lagen har dock visat sig vara 
bristfällig. Detta kom fram i samband med 
depositionsflykten hösten 1993, som föran
leddes av ekonomiska problem vid An
delslaget Eka-koncernen vilka främst berod
de på överskuldsättning och förlustbringande 

verksamhet. Att en mycket betydande del av 
sparkassedepositionerna i Andelslaget Eka
koncernen var depositioner som skall utbeta
las på anfordran visade sig vara synnerligen 
ödesdigert för andelslagets likviditet. Beträf
fande Andelsaffären Elanto var andelslagets 
rädsla för depositionsflykt och därpå följan
de likviditetskris och insolvens varen 1995 
en orsak till att Andelsaffären Elanto läm
nade in ansökan om företagssaneringsförfa
rande. I den reglering som gäller kassareser
ven i andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet har den speciella likviditetsrisk som 
depositioner som skall utbetalas på anfor
dran medför dock inte beaktats. 

De stadganden i lagen om andelslag som 
gäller sparkasseverksamhet förutsätter inte 
för närvarande att andelslag som bedriver 
sparkasseverksamhet skall informera spar
kassedeponenterna om andelslagets ekono
miska situation och dess utveckling. Läm
nandet av ekonomiska upplysningar är helt 
beroende av andelslagets prövning, liksom 
också hur de eventuella upplysningarna skall 
framföras. En sparkassedeponent har därför 
bristfälliga möjligheter att bedöma om an
delslaget kan svara för de förbindelser som 
sparkassedepositionerna medför, i synnerhet 
som SJ>arkassedeP.onenterna oftast inte besit
ter nagon särskild ekonomisk sakkunskap. 
Också när det gäller rätten till information 
om företagets ekonomiska situation befinner 
sig sparkassedeponenterna i en sämre ställ
ning än de som investerar i aktier och mass
kuldebrev eller placeringsfondsandelar. 

Den tillsyn över andelslagens sparkasse
verksamhet som myndigheterna utövar enligt 
gällande lag har visat sig vara problematisk. 
Sparkasseverksamheten är inte i och för sig 
förknippad med någon självständig ekono
misk risk, utan risken utgörs av andelslagets 
rörelse, vilket tydligt framgick i samband 
med såväl Andelslaget Eka-koncernens eko
nomiska problem hösten 1993 som Andel
saffären Elantos problem våren 1995. An
delslaget Eka-koncernen och Andelsaffären 
Elanto kunde inte längre uppfylla sina skyl
digheter gentemot sparkassedeponenterna. 
Orsaken till detta var beträffande An
delslaget Eka-koncernen andelslagets och 
dess dotterföretags stora ekonomiska svårig
heter i anslutning till rörelsen och beträffan
de Andelsaffären Elanto andelslagets förlust
bringande affärsverksamhet samt att uppgif
terna om de finansiella förhandlingarna mel
lan andelslaget och dess finansierande bank 
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kom ut i offentligheten. Hos ingetdera an
delslaget var orsaken problem med sparkas
severksamheten. 

En förutsättning för att tillsynen från myn
dighetemas sida kunde ordnas så att spar
kassedepositionerna med tanke på sparkasse
deponenterna kunde skyddas för de risker 
som hänför sig till andelslagets rörelse skul
le därför vara att myndigheten utöver an
delslagets sparkasseverksamhet också skulle 
övervaka andelslagets och dess eventuella 
dotterföretags rörelse. Det skulle vara nöd
vändigt att också övervaka andelslagets dot
terföretag, eftersom sparkassedepositionerna 
i andelslag som bedriver flera former av 
verksamhet till följd av koncernförhållandet 
kan styras till finansiering av dotterföreta
gens verksamhet i stället för till finansiering 
av andelslagets detaljhandel, så som i själva 
verket skedde i fråga om Andelslaget Eka
koncernen. 

En utvidgning av tillsynen från myndighe
temas sida till att utöver sparkasseverksam
heten omfatta även rörelsen skulle också 
förutsätta att myndigheterna har rätt att in
gripa i idkaodet av rörelsen. Annars bär 
myndigheterna ansvar för funktioner som de 
inte kan påverka. Tillsyn över rörelsen från 
myndi&hetef!las sida km~. do~k inte an~es 
ändamalsenlig eller ens hora till en myndig
hets befogenhet. Idkande av handelsrörelse 
är inte heller sådan verksamhet som är bero
ende av tillstånd och som skulle ge myndig
heten rätt att övervaka att rörelsen idkas i 
enlighet med tillståndsvillkoren. 

Den nuvarande tillsynen över sparkasse
verksamheten från myndigheternas sida om
fattar också ett krav på att finansministeriet 
skall godkänna de säkerheter som ordnas för 
tryggande av sparkassedeponenternas for
dringar. För att finansministeriet skall kunna 
bedöma de ställda säkerheternas faktiska 
värde i händelse av att andelslaget blir in
solvent, bör ministeriet ha tillgång till myck
et noggranna uppgifter om andelslagets och 
dess eventuella dotterföretags ekonomiska 
situation och rörelse, t.o.m. om andelslagets 
och dess dotterföretags affärshemligheter. 
För andelslagets och dess dotterföretags vid
kommande kan en så omfattande informa
tionsskyldighet mycket väl ifrågasättas rätts
ligt hänseende och den försätter dem också i 
en annan ställning än andra företag. För fi
nansministeriets vidkommande räcker det 
inte heller enbart med rätt att få uppgifter, 
utan en förutsättning för att omfattningen av 

arrangemangen för ställande av säkerheter 
skall kunna säkerställas också i fall av insol
vens vore att ministeriet har rätt att ingripa i 
andelslagets och dess dotterföretags rörelse. 
Med beaktande av sparkassedepositionernas 
karaktär av ägarfinansiering kan en så om
fattande tillsyn från myndigheternas sida 
emellertid inte anses ändamålsenlig i nä
rings- och rättspolitiskt hänseende. 

3. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

3.1. Propositionens mål 

Den lagstiftning som gäller andelslagens 
sparkasseverksamhet har inte reviderats i 
någon större omfattning sedan början av 
1980-talet. Därför släpar den i många avse
enden efter den övriga lagstiftning som gäl
ler finans- och värdepappersmarknaden och 
som målmedvetet har reviderats bl.a. till 
följd av den europeiska integrationsutveck
lingen. Avsikten med propositionen är att 
göra den lagstiftning som gäller andelslagens 
sparkasseverksamhet lika modern som de 
andra regler som gäller finans- och värde
pappersmarknaden samt att närma placering
en av medel i en sparkassa och riskplacering 
som regleras i värdepappersmarknadslagen 
till varandra. Detta innebär bl.a. att de krav 
som gäller etablering i branschen och själv
reglering preciseras. I propositionen har 
dessutom tagits med stadganden som gäller 
tvättning av pengar och marknadsföring av 
medlemsplaceringar, vilka i tillämpliga delar 
följer gällande kreditinstitutslagstiftning. 

Den finansiering som ett andelslag tar 
emot av sina medlemmar i form av sparkas
sedepositioner är ett tecken på medlemmar
nas eng~gemang i andelslaget och dess rö
relse. Agamas engagemang i det företag 
som de äger är ett eftersträvansvärt mål för 
all näringsverksamhet Därför är det fortfa
rande i näringspolitiskt hänseende motiverat 
att ett andelslag med en stor medlemskår, 
som utöver de insatser som medlemmarna 
betalar inte i praktiken har några andra möj
ligheter att av sina medlemmar skaffa fi
nansiering på samma villkor som eget kapi
tal, har möjlighet att bedriva sparkasseverk
samhet och stärka medlemmarnas engage
mang i företaget. Propositionens mål är ock
så att utveckla sparkasseverksamheten som 
en form av ägarfinansiering och sålunda 
främja andelslagsmedlemmarnas engage-
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mang i andelslagets verksamhet och finans
iering i egenskap av ägare i andelslaget 

I princip bör ett andelslags ägare, medlem
marna, inte skyddas på något särskilt sätt 
när de placerar medel i det företag som de 
äger. Ett sådant skydd är i och för sig onö
digt, eftersom lagen om andelslag och an
delslagets stadgar innehåller stadganden och 
bestämmelser om medlemmamas rättigheter 
och skyldigheter i förhållande till andelsla
get I egenskap av ägare i andelslaget har 
medlemmarna också rätt att delta i andelsla
gets förvaltning och därigenom i det besluts
fattande som gäller sparkasseverksamheten. 
Den sparkasseverksamhet som andelslagen 
bedriver har dock sådana drag som tills vid
are gör det motiverat med en reglering av 
sparkasseverksamheten i lag och med skydd 
för sparkasseplacerarna. 

Den sparkasseverksamhet som ett an
delslag bedriver stöder sig på det förtroende 
som sparkassedeponenterna hyser för verk
samheten. En plötslig upplösning eller kraf
tig minskning av den reglering som gäller 
sparkasseverksamheten kunde rubba detta 
förtroende. Misstroende mot sparkasseverk
samheten kunde leda till att sparkassedeposi
tionerna börjar lyftas på ett okontrollerbart 
sätt, varvid det kunde hända att andelslaget 
inte skulle ha några möjligheter att på en 
kort tid skaffa tillräckligt med medel för 
utbetalning av sparkassedepositionerna. För 
undvikande av en sådan situation är det syn
nerligen viktigt att sparkassedeponenternas 
förtroende för sparkasseverksamheten kvar
står. Därför kan regleringen av sparkasse
verksamheten i lagen om andelslag inte min
skas väsentli$t eller slopas plötsligt. 

Därför utgar propositionen från att de stad
ganden som gäller sparkasseverksamheten 
revideras. När man har fått praktiska erfa
renheter av den revidera lagstiftningen kom
mer lagstiftnin~en om sparkasseverksamhet 
att ses över pa nytt. I granskningen skall 
beaktas bl.a. utvecklingen på finans
marknaden, verksamhetens eventuella kon
kurrensverkningar, erfarenheterna av den 
reviderade sparkasseverksamheten och Euro
peiska gemenskapens eventuella nya regler 
om finans- och värdepappersmarknaden. I 
granskningen skall också beaktas Europeiska 
gemenskapens eventuella regler om sparkas
severksamhet, ifall sådana regler har utfär
dats. På basis av denna granskning kan de 
stadganden som gäller andelslagens sparkas
severksamhet ytterligare ses över. Eventuella 

alternativ kunde t.ex. vara att sparkasseverk
samheten fortfarande regleras särskilt i lagen 
om andelslag, på samma sätt som för närva
rande, eller att de placeringar som görs i ett 
andelslags sparkassa jämställs med andra 
placeringar som är förknippade med risker, 
varvid stadgandena i värdepappersmarknads
lagen ( 495/89) också kunde tillämpas på 
sparkasseplaceringar. Om granskningen re
sulterar i att sparkasseplaceringarna jämställs 
med andra placeringar, behöver i lagen om 
andelslag inte längre särskilt stadgas t.ex. 
om informationsskyldighet för de andelslag 
som bedriver sparkasseverksamhet och till
synen över verksamheten, eftersom stadgan
den om detta ingår i värdepappersmarknads
lagen. Lagstiftningen om SJ?arkasseverksam
het kunde ses över på nytt 1 slutet av årtion
det. 

Det finansiella systemet i Finland är 
mycket bankcentrerat Erfarenheterna av 
följderna av bankernas ekonomiska svårig
heter har tydligt stärkt behovet av att minska 
denna bankcentrering och utveckla ett in
hemskt finansiellt system som fungerar utan
för depositionsbankerna. Detta behov förut
sätter till stor del att den inhemska värde
pappersmarknaden utvecklas, dvs. att före
tagens möjlighet att använda masskulde
brevsfinansiering och placeramas förutsätt
ningar att placera medel i placeringsfonder 
utvecklas. Andelslagens sparkasseverksamhet 
kan vara ett sätt att styra förmedlingen av 
finansiering utanför banksystemet Med tan
ke på verksamheten på värdepappers
markknaden och placerarskyddet bör regle
ringen av och tillsynen över olika place
ringsformer motsvara varandra i så stor ut
sträckning som möjligt. Också detta talar för 
att placeringar i ett andelslags sparkassa 
skall omfattas av samma stadganden som 
annan riskplacering. 

3.2. De viktigaste förslagen 

I denna proposition föreslås att stadgande
na om andelslagens rätt att bedriva sparkas
severksamhet preciseras genom att minimi
krav som gäller andelskapitalet och med
lemssantalet uppställs som en förutsättning 
för verksamheten. För minskande av de sär
skilda ekonomiska risker som hänför sig till 
sparkasseverksamheten i andelslag med 
verksamhet i flera branscher föreslås att det 
krav som gäller branschen, idkande av de
taljhandel, utsträcks till att gälla hela kon-
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cemen. 
I propositionen föreslås att ett andelslag 

som bedriver sparkasseverksamhet skall ha 
särskilda stadgar som gäller sparkasseverk
samheten och som finansministeriet skall 
fastställa. Det föreslås samtidigt att andelsla
gets associationsrättsliga stadgar inte längre 
behöver granskas av finansministeriet 

Det föreslås att skyldigheten för ett an
delslag som bedriver sparkasseverksamhet 
att för tryggande av en fordran som grundar 
sig på en medlemsplacering ordna av finans
ministeriet godkänd borgen eller annan sä
kerhet slopas. Arrangemangen för ställande 
av säkerhet skall lämnas beroende enbart av 
andelslagets prövning och andelslaget skall 
ansvara för de säkerheter som ställs. Det 
föreslås att förfarandet med godkännande av 
säkerheter ersätts med en skyldighet för an
delslag som bedriver sparkasseverksamhet 
att informera om sin ekonomiska situation. 
För vruje räkenskapsperiod som är längre än 
sex manader skall andelslaget upprätta en 
delårsrap{>ort, i vilken redogörs för andelsla
gets tillgangar, ansvarsförbindelser, resultat 
och andra omständigheter som inverkar på 
dess ekonomiska situation. Utöver delårsrap
porten skall andelslag som bedriver sparkas
severksamhet sedan bokslutet blivit klart 
u{>prätta en bokslutskommunike som inne
håller huvudpunkterna i bokslutet. I delårs
rapporten och bokslutskommuniken skall 
medlemsplacerarna också informeras om 
arrangemangen för ställande av säkerhet och 
deras omfattning. Ett andelslag som bedriver 
sparkasseverksamhet skall också hålla sitt 
bokslut tillgängligt för medlemsplacerarna. 
Andelslaget skall offentliggöra sina beslut 
och andra omständigheter som är ägnade att 
påverka medlemsplaceringens värde. 

Det föreslås att de stadganden som gäller 
granskning av och tillsyn över sparkasse
verksamheten revideras så att sparkassein
spektören skall ansvara för granskningen. 
Sparkasseinspektörens rättigheter och skyl
dlgheter skall fastställas närmare i de an
delslagets stadgar som gäller sparkasseverk
samheten. 

4. Propositionens verkningar 

Propositionen har inga verkningar i fråga 
om organisation. Upphörande av tillsyn som 
myndigheterna utöver minskar i finansminis
teriet behovet av personalen med ett halvt 
årsverk. Från annat håll granskningen av de 

3601001 

nya stadgar som gäller sparkasseverksamhe
ten och andra uppgifter 1 samband med lag
ändringen ökar ministeriets behov för perso
nal med ett halvt årsverk. Sålunda proposi
tionen har inte omedelbara verkningar 1 frå
ga om personal. 

Propositionens ekonomiska verkningar är 
obetydliga. De ändringar som föreslås i frå
ga om ordnandet av tillsynen från myndig
heternas sida innebär att finansministeriets 
tillsynsuppgifter förändras. Detta har emel
lertid inte några nämnvärda verkningar i frå
ga om kostnaderna för tillsynen över de an
delslag som bedriver sparkasseverksamhet 
Den föreslagna skärpningen av de regler 
som gäller likviditeten hos andelslag som 
bedriver sparkasseverksamhet liksom också 
fullgörandet av informationsskyldigheten 
åsamkar andelslagen i någon mån merkost
nader. De kostnadsökningar som åsamkas 
andelslagen är dock inte betydande. 

För medlemsplacerarnas del innebär pro
positionen att placerarskyddet förbättras då 
andelsla~ som bedriver sparkasseverksamhet 
är skyld1ga att regelbundet informera med
lemsplacerarna om den ekonomiska situatio
nen. Den skärpta regleringen av andelsla
gens likviditet förbättrar också medlemspla
cerarskyddet 

5. Beredningen av propositionen 

I regeringens propositon med förslag till 
lag om tryggande av deponenternas for
dringar i andelslag som bedriver sparkasse
verksamhet (RP 267/1993 rd) och i regering
ens proposition med förslag till lag om änd
ring av 13 § lagen om tryggande av depo
nenternas fordringar i andelslag som bedri
ver sparkasseverksamhet (RP 3411995 rd) 
meddelar regeringen att den kommer att av
låta en proposition med förslag till lag om 
ändring av 3 kap. lagen om andelslag och 
att avsikten med den propositionen är att 
precisera stadgandena om sparkasseverksam
het 

Den l februari 1994 tillsatte finansminis
teriet en arbetsgrupp, som fick i uppdrag att 
bereda de ändringar av lagstiftmogen om 
andelslag som bedriver sparkasseverksamhet 
som utvecklingen på finansmarknaden förut
sätter. Arbetsgruppen överlämnade sin en
hälliga promemoria till finansministeriet i 
juli 1994. Till promemorian hörde en rege
ringsproposition med förslag till lagar om 
ändring av lagen om andelslag och viss la-
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gar som har samband med den. 
Arbetsgruppen promemoria har använts 

som grund för regeringens proposition. Utlå
tande om promemorian begärdes av handels
och industriministeriet, justitieministeriet, 
Finlands Bank, finansinspektionen, central
kriminalpolisen, bokföringsnämnden, konsu
mentombudsmannen, konsumentverket, Cen
tralhandelskammaren, Andelsaffären Elanto, 
Pellervo-Seura och Centrallaget för Han
delslagen i Finland. Dessutom gav Andels
bankernas Centralförbund och Bankförening
en i Finland sitt utlåtande om promemorian 
på eget initiativ. De åsikter som framförs i 
utlåtandena har i mån av möjlighet beaktats 
i regeringens proposition. 

6. Samband med internationella 
fördrag och förpliktelser 

I propositionen har bestämmelserna om 
förhindrande av tvättning av pengar i rådets 
direktiv om åtgärder för att förhindra att det 
finansiella systemet används för tvättning av 
pengar, nedan direktivet om tvättning av 
pen$ar, (91/308/EEG) beaktats. Direktivet 
ingar i avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet Direktivet om tvättning 
av pengar gäller egentligen kreditinstitut och 
finansiella institut, men enligt artikel 12 
skall medlemsstatema se till att direktivets 
bestämmelser om tvättning av pengar utvid
gas till att omfatta även andra yrkesgrupper 
och företagskategorier, då den verksamhet 
som bedrivs är särskilt ägnad att utnyttjas 
för tvättning av pengar. 

7. Andra omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

Den gällande lagen om tryggande av de
ponenternas fordringar i andelslag som be
driver sparkasseverksamhet passar illa ihop 
med den föreslagna regleringen av sparkas
severksamheten, genom vilken medlemspla
ceringarnas karaktär av ägarfinansiering 
framhävs. Om lagen upphävs vid övergång
en till en reglering av sparkasseverksamhe
ten som överensstämmer med förslaget kan 
detta dock ge upphov till misstroende bland 
medlemsplacerarna i sparkassorna. Därför 
föreslås det inte ännu i detta skede att lagen 
skall upphävas. Frågan om upphävande av 
lagen blir dock aktuell senare, då erfarenhe
ter av sparkasseverksamhet enligt den revi
derade lagen har erhållits. Eftersom lagen 
endast tryggar sådana medlemsplaceringar i 
sparkassorna som har gjorts före den l Janu
ari 1994 då lagen trädde i kraft, finns sadana 
medlemsplaceringar som lagen tryggar dess
utom inte längre efter några år till följd av 
att de tidsbundna kontona förfaller och de 
medel som finns på dagligkontona används. 
situationen har inte förändrats i någon vä
sentlig mån sedan lagen om ändring av 13 § 
trädde i kraft, eftersom ändringen säger att 
en förutsättning för att depositioner som 
gjorts den l januari 1994 eller senare skall 
inlösas är att andelslaget har blivit insolvent 
för den l april 1995. 

De straffbestämmelser som gäller sparkas
severksamheten revideras vid behov, när 
regeringens proposition med förslag om reg
lering av värdepappersmarknadsbrott som är 
under beredning vid justitieministeriet före
läggs till riksdagen. 

DETALJMOTIVERING 

1. Lagförslagen 

1.1. Lagen om andelslag 

3 kap. Sparkasseveooamhet 

16 §. I paragrafen definieras de andelslag 
som har rätt att bedriva sparkasseverksam-

het. Enligt l mom. avses med sparkasse
verksamhet verksamhet där andelslaget av 
sina medlemmar på konton som uppfyller de 
allmänna kontovillkoren enligt lagförslagets 
16 f § tar emot penningmedel i mark som 
skall återbetalas. Såsom gottgörelse för dessa 
medel betalar andelslaget ränta enligt konto
villkoren. Det primära syftet med sparkasse-
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verksamheten är att finansiera andelslagets 
rörelse. Utöver att finansiera andelslagets 
rörelse är syftet med sparkasseverksamheten 
att främja andelslagsmedlemmarnas sparande 
och deras engagemang i andelslagets verk
samhet. 

Ett andelslags sparkasseverksamhet skiljer 
sig från depositionsbankernas mottagande av 
depositioner. Enligt 50 § kreditinstitutslagen 
(1607/93) avses med deposition medel som 
skall återbetalas och som en depositionsbank 
har tagit emot från allmänheten på konton 
som uppfyller av finansinspektionen antagna 
allmänna villkor. Karaktäristiskt för de de
positioner som gjorts i en depositionsbank är 
att de har på lag grundat säkerhetsfonds
skydd. De depositioner som har gjorts i ett 
andelslags sparkassa har däremot inte något 
säkerhetsfondsskydd. För att denna skillnad 
skall framhävas och för att skillnaden skall 
vara klar också för en vanlig medlem, före
slås att begreppet medlemsplacering tas i 
bruk i samband med andelslagens sparkasse
verksamhet 

I paragrafen föreslås också att begreppet 
"andelslag som bedriver lånerörelse" slopas 
och ersätts med begreppet "sparkasseverk
samhet", som är det enda begrepp som har 
använts i praktiken och som också huvud
sakligen har använts i la~en om andelslag. 
Det föreslås därför ocksa att rubriken för 
lagens 3 kap. ändras. 

Enligt gällande 16 § får ett andelslag som 
idkar handelsrörelse bedriva sparkasseverk
samhet Begreppet "handelsrörelse" är för
åldrat och oklart. Det föreslås därför att det 
ersätts med begreppet "detaljhandel". Med 
detaljhandel avses försäljning av förnöden
heter till enskilda konsumenter. För att ett 
andelslag skall få bedriva sparkasseverksam
het skall dess huvudsakliga verksamhetsom
råde bestå av detaljhandel. Ett andelslags 
huvudsakliga verksamhetsområde består av 
detaljhandel på det sätt som stadgandet av
ser, om över 50 % av omsättningen inflyter 
av detaljhandeln. 

I 2 mom. föreslås stadgat om rätt för ett 
andelslag som är moderföretag i en koncern 
enligt bokföringslagen (655173) att bedriva 
sparkasseverksamhet Den risk som är för
knippad med rörelsen i ett andelslag som 
bedriver flera former av verksamhet är ofta 
större än den som är förknippad med rörel
sen i ett andelslag som endast idkar detalj
handel. Syftet med stadgandet är att minska 
de ekonomiska risker som detta medför för 

sparkasseverksamheten. Eftersom sparkasse
verksamhet är en speciell verksamhetsform 
som endast är tillåten för andelslag som id
kar detaljhandel, är det dessutom inte lämp
ligt att det krav som gäller andelslagets 
verksamhetsområde skall kunna kringgås 
med hjälp av en koncernstruktur. 

Enligt 22 a § bokföringslagen är en bok
föringsskyldig som driver rörelse moderföre
tag, om den bokföringsskyldige på det sätt 
som avses i lagens 22 b § har bestämmande
rätt i en annan bokföringsskyldig som driver 
rörelse eller i ett motsvarande utländskt fö
retag, dvs. dotterföretag. 

Enligt 22 b § l mom. bokföringslagen har 
en bokföringsskyldig bestämmanderätt i en 
annan bokföringsskyldig om den förstnämn
da för det första har mer än hälften av det 
röstetal som alla aktier, medlemsandelar el
ler bolagsandelar medför. För det andra är 
det fråga om ett bestämmanderättsförhållan
de om en bokföringsskyldig med stöd av 
bolagsordningen, bolagsavtalet eller därmed 
jämförbara bestämmelser har rätt att utse en 
del av medlemmarna i en annan bokförings
skyldigs eller ett motsvarande utländskt fö
retags styrelse eller motsvarande organ eller 
en del av medlemmarna i ett organ som ut
ser ett sådant organ och denna rätt tillsam
mans med den rösträtt som äganderätten el
ler medlemskapet medför ger rätt att utse 
majoriteten av medlemrnarna i ett sådant 
organ. För det tredje är det fråga om ett be
stärnrnanderättsförhållande om en bok
föringsskyldig på grundval av avtal har så
dan bestämmanderätt som motsvarar vad 
som nämns ovan. Enligt 22 b § 2 rnorn. 
bokföringslagen är moderföretaget i en kon
cern en sådan bokföringsskyldig också om 
det tillsammans med ett eller flera dotterfö
retag eller ett dotterföretag ensamt eller till
sammans med andra dotterföretag har ovan 
nämnda bestämmanderätt i en annan bok
föringsskyldig. 

Om ett andelslag är moder- eller dotter
företag i en koncern, får det bedriva spar
kasseverksamhet endast om hela koncernens 
huvudsakliga verksamhetsområde består av 
detaljhandel. En koncerns huvudsakliga 
verksamhetsområde består av detaljhandel, 
om över 50 % av andelslagets och dess dot
terföretags omsättning enligt koncernbalans 
inflyter av detaljhandeln. 

Det föreslås att stadgandet i paragrafens 
3 rnorn. i gällande lag, enligt vilket om an
delslag som bedriver bankverksamhet är 
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stadgat särskilt, stryks. stadgandet behövs 
inte, eftersom 3 kap. lagen om andelslag 
gäller sparkasseverksamhet och om an
delslag som bedriver bankverksamhet stad
gas i andelsbankslagen (1271190) och kredit
institutslagen. 

16 a §. I paragrafen stadgas om påföljder 
för upphörande av förutsättningar att bedriva 
sparkasseverksamhet Enligt paragrafens 
l mom. andelslaget skall avbryta mottagan
det av medlemsplaceringar om dess med
lemsantal eller andelskapital faller under i 
16 § l mom. stadgat. Mottagandet av med
lemsplaceringar skall avbrytas omedelbart 
när andelslaget uppfinner att medlemsantalet 
underskrider 500 medlemmar eller andelska
pitalet 500 000 mark. Om medlemsantalet 
eller andelska(>italet inte återställs till den 
lagstadgad niva inom sex månader, andelsla
get skall avsluta sparkasseverksamheten helt. 
Andelslaget skall då säga upp medlemspla
ceringsmedlen och därefter avsluta med
lemsplaceringskonton i enlighet med konto
villkoren. 
Enli~t paragrafens 2 mom. andelslaget får 

inte pabörja om igen sparkasseverksamheten 
efter att ha avslutat att bedriva sparkasse
verksamheten enligt l mom. förrän både 
medlemsantalet och medlemskapitalet har 
uppfyldt lagens krav oavbruten ett år. 

Enligt paragrafens 3 mom. andelslaget 
skall avsluta att bedriva sparkasseverksamhet 
också om andelslaget eller om den tillhör en 
koncern, koncern inte längre uppfyller den 
krav för sparkasseverksamheten att andelsla
gets eller koncerns huvudsakliga ver~csam
hetsområde är detaljhandel. Andelslaget 
skall då säga upp medlemsplaceringsmedlen 
och därefter avsluta medlemsplaceringskon
ton i enlighet med kontovillkoren. 

Om andelslaget har avslutat bedriva spar
kasseverksamheten därför att dess eller kon
cerns i vilken den tillhör huvudsakliga ver
samhetsområde inte längre var detaljhandel, 
andelslaget får inte enligt 4 mom. påbörja 
om igen med sparkasseverksamheten förrän 
andelslagets eller om den tillhör en koncern, 
koncerns huvudsakliga verksamhetsområde 
har oavbruten under en hel räkenskapsperiod 
varit detaljhandel. 

Enligt paragrafens 5 mom. en medlem 
som har gjort en medlemsplacering har rätt 
att säga upp en tidsbunden medlemsplace
ring att förfalla omedelbart om andelslaget 
har avslutat att bedriva sparkasseverksamhet 
enligt paragrafens l eller 3 mom. 

16 b §. I paragrafen föreslås stadgat att ett 
andelslag som bedriver sparkasseverksamhet 
skall ha särskilda stadgar som gäller spar
kasseverksamheten och som finansminis
teriet skall fastställa. Gällande 16 § förutsät
ter inte att andelslaget har särskilda stadgar 
som gäller sparkasseverksamhet, utan de 
bestämmelser som gäller sparkasseverksam
het kan ingå i andelslagets associationsrätts
liga stadgar, som andelslaget skall tillställa 
finansministeriet för granskning. När det 
gäller företag som är verksamma på finans
och värdepappersmarknaden har man all
mänt frångått förfarandet med att finans mi
nisteriet granskar och godkänner de associa
tionsrättsliga stadgarna. I stället godkänner 
ministeriet de funktionella stadgarna. Att de 
associationsrättsliga stadgarna i ett andelslag 
som bedriver sparkasseverksamhet skall 
granskas kan inte heller längre anses vara 
ändamålsenligt. 

De stadgar som gäller ett andelslags spar
kasseverksamhet utgör dock i sak en del av 
andelslagets stadgar och därför är beslutsför
farandet när det gäller att bestämma och 
ändra dem detsamma som för andelslagets 
stadgar i övrigt. En annan förändring jämfört 
med gällande reglering är att ministeriet inte 
endast granskar bestämmelserna i de stadgar 
som gäller sparkasseverksamheten utan ock
så fastställer dessa stadgar. Det är dock inte 
fråga om fastställande av andelslagets egent
liga associationsrättsliga stadgar, utan endast 
om fastställande av de funktionella stadgar 
som gäller sparkasseverksamheten. 

Syftet med att ministeriet fastställer de 
stadgar som gäller sparkasseverksamhet är 
att säkerställa att de uppfyller kraven i lag
stiftningen och att de mte innehåller i detta 
stadgande förbjudna, med hänsyn till med
lemsplacerarna oskäliga bestämmelser. 

I l'aragrafens 2 mom. definieras minimiin
nehållet i de stadgar som gäller sparkasse
verksamhet I stadgarna skall för det första 
nämnas av vem medlemsplacerin~ar får mot
tas. Enligt lagförslagets 16 c § far medlem
splaceringar mottas endast av andelslagets 
medlemmar och medlemmarnas minderåriga 
barn. I de stadgar som gäller sparkasseverk
samhet kan definitionen enligt lagen följas, 
men också extra krav och begränsningar 
uppställas. I stadgarna kan t.ex. mottagandet 
av medlemsplaceringar begränsas till fysiska 
personer eller en minimitid för medlemska
pet uppställas, efter vilken medlemsplace
ringar kan tas emot. 
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För det andra skall de stadgar som gäller 
sparkasseverksamhet innefatta bestämmelser 
om vid hurdana verksamhetsställen med
lemssplaceringar kan mottas. I gällande lag 
ingår detaljerade stadganden om de driftstäl
len och andra servicepunkter där sparkasse
depositioner kan tas emot. I lagförslagets 
16 d § föreslås endast ett allmänt stadgande 
om verksamhetsställena. Enligt paragrafen 
bestäms närmare om en sparkassas verksam
hetsställen i de stadgar som gäller sparkasse
verksamheten. 

För det fjärde skall stadgarna innefatta be
stämmelser om hur granskningen av ett an
delslags sparkasseverksamhet skall ordnas. 
Särskilt skall i stadgarna innefatta bestäm
melser om i 18 § avsedda inspektörs rättig
heter och skyldigheter. 

För det fårdje skall i stadgarna innefatta 
bestämmelser om hur uppföljning, rapporte
ring och övervakning av kassareseven ord
nas. 

För det femte skall i stadgarna nämnas de 
procedurer enligt vilka gränserna för med
lemsplaceringarna bestäms. Med gränserna 
för medlemsplaceringarna avses i stadgandet 
t.ex. medlemsplaceringarnas minimi- och 
maximibelopp i mark. Den bestämmelse i 
stadgarna som gäller gränserna för medlems
placeringarna kan också gälla hur mycket 
medlemsplaceringar andelslaget får ha. I 
stadgarna kan t.ex. bestämmas samtliga 
medlemsplaceringars sammanlagda maximi
belopp i mark eller hur stor del av andelsla
gets skulder som får utgöras av medlemspla
ceringar. I praktiken skall andelslagets för
valtningsråd eller styrelse besluta om grän
serna för medlemsplaceringarna. stadgandet 
förpliktar inte i och för sig andelslaget att 
dra upp några gränser för medlemsplacering
arna, utan gäller det förfarande som skall 
iakttas då eventuella gränser fastställs. 

För det sjätte skall stadgarna innefatta en 
bestämmelse om hur de meddelanden som 
gäller sparkasseverksamheten och de med
lemmar som gjort en medlemsplacering skall 
tillkännages dessa medlemmar. Eftersom de 
stadgar som gäller sparkasseverksamhet är 
separata funktionella stadgar räcker det inte 
med att i dem hänvisas till andelslagens 
stadgar när det gäller meddelandena, utan 
bestämmelserna måste vara fullständiga. Till 
de frågor som skall meddelas och som avses 
i stadgandet hör t.ex. kontovillkoren och 
ändringar av dem samt hur meddelanden om 
att delårsrapporten, bokslutet och bok-

slutskommuniken har färdigställts samt and
ra meddelanden som gäller omständigheter 
som påverkar medlemsplaceringarnas värde 
skall tillställas de medlemmar som gjort en 
medlemsplacering. 

För det sjunde skall stadgarna innefatta be
stämmelser om var och när delårsrapporten, 
bokslutet och bokslutskommuniken finns 
tillgängliga för de medlemmar som gjort en 
medlemsplacering. Enligt lagförslagets 17 a 
och 17 b §§ skall andelslaget upprätta och 
för de medlemmar som gjort en medlems
placering lägga fram en delårsrapport, ett 
bokslut och en bokslutskommunike. Delårs
rapporten, bokslutet och bokslutskommuni
ken skall hållas framlagda åtminstone på alla 
de verksamhetsställen där andelslaget tar 
emot medlemsplaceringar. I stadgarna skall 
dessutom bestämmas var och när en medlem 
som gjort en medlemsplacering kan få hand
lingarna utan särskild begäran om han så 
vill. 

Med stöd av paragrafens 3 mom. har mi
nisteriet, på samma sätt som för närvarande, 
rätt att kräva att de föreskrifter som minis
teriet anser nödvändiga tas in i de stadgar 
som gäller sparkasseverksamhet. 

Enligt paragrafens 4 mom. kan en bestäm
melse om att andelslaget skall ha särskilda 
sparkassekontor, vid vilka inte bedrivs nå
gon annan verksamhet, inte tas in i de stad
gar som gäller sparkasseverksamhet. Efter
som sparkasseverksamheten inte hör till den 
rörelse som ett andelslag som idkar detalj
handel idkar, utan är verksamhet som be
drivs vid sidan av den egentliga verksam
heten, är det inte motiverat att inrätta sär
skilda sparkassekontor. 

16 c §. I paragrafen föreslås att principen 
att medlemsplaceringar får mottas endast av 
medlemmar och deras minderåriga barn skall 
förbli gällande. För att skillnaden mellan en 
placering av penningmedel i ett andelslags 
sparkassa och en bankdeposition skall vara 
klar, föreslås att begreppet medlemsplacerare 
tas i bruk inom sparkasseverksamheten. Med 
medlemsplacerare avses i stadgandet fysiska 
och juridiska personer som är medlemmar i 
andelslaget samt dylika fysiska personers 
minderåriga barn, av vilka andelslaget har 
tagit emot en medlemsplacering på ett konto 
som personen i fråga äger. 

Enligt lagen om andelslag godkänner an
delslagets styrelse medlemmarna. Eftersom 
endast den som är medlem i ett andelslag 
kan vara medlemsplacerare, får andelslaget 
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inte ta emot medlemsplaceringar av en sådan 
person som enbart ansökt om medlemskap i 
andelslaget utan en medlemsplacering får tas 
emot först efter att styrelsen har beslutat an
ta en person som ansökt om medlemskap i 
andelslaget som medlem. Detta gäller också 
i det fall att den som ansökt om medlem
skap enligt andelslagets stadgar har rätt att 
utnyttja andelslagets tjänster och medlems
förmåner innan han har antagits som med
lem i andelslaget 

I paragrafens 2 mom. stadgas om andelsla
gets skyldighet att säga upp medlemsplace
ringsmedlen, om en medlemsplacerares med
lemskap i andelslaget upphör och då en min
derårig medlemsplacerare blir myndig. stad
gandet motsvarar 16 a § 2 mom. i gällande 
lag. Det föreslås att de ändringar som änd
ringen av begreppen i l mom. och 16 § för
anleder görs i stadgandet. 

16 d §. I gällande 16 b § ingår detaljerade 
stadganden om de driftställen och service
punkter där ett andelslag får ta emot med
lemsplaceringar. En sådan deta~erad regle
ring på lagnivå är inte ändamalsenlig och 
det föreslås därför att den slopas. I lagen 
fastställs endast allmänt var medlemsplace
ringar får tas emot. Detaljerade bestämmel
ser i saken skall ingå i de av andelslagets 
stadgar som gäller sparkasseverksamhet 

Enligt paragrafen får medlemsplaceringar 
mottas vid andelslagets och dess dotterföre
tags verksamhetsställen i Finland. För att de 
andelslag som hör till en centralaffär för 
andelslag skall kunna bedriva sparkasseverk
samhet i nuvarande omfattning, fcreslås 
dessutom att medlemsplaceringar får mottas 
vid de verksamhetsställen som centralaffären 
för ett andelslag som bedriver sparkasse
verksamhet har i Finland. Stadgandet tillåter 
samma praxis som för närvarande, dvs. att 
medlemsplaceringar tas emot vid ett servi
ceställe för medlemmarna som finns i sam
band med centralaffärens varuhus. Medlems
placeringar får också mottas vid verksam
hetsställen av intresseföretag av andelslag 
som bedriver sparkasseverksamhet om an
delslag tillsammans har majoritetet;~. av före
tagets röstetal och aktiekapital. A ven om 
medlemsplaceringar kan tas emot också vid 
andra verksamhetsställen än de som ett an
delslag som bedriver sparkasseverksamhet 
själv har, tas medlemsplaceringarna alltid 
emot för andelslagets räkning. 

16 e §. I paragrafen föreslås ett allmänt 
stadgande om marknadsföringen av ett an-

delslags sparkasseverksamhet Enligt stad
gandet får i den marknadsföring som gäller 
sparkasseverksamheten inte lämnas osanna 
eller vilseledande upplysningar och inte hel
ler annars användas något förfarande som är 
otillbörligt från medlemsplacerarens syn
punkt eller som strider mot god sed. Para
grafen skall tillämpas på all marknadsföring 
av ett andelslags sparkasseverksamhet, obe
roende av till vem marknadsföringen riktar 
sig. 

Till marknadsförin~en hänförs reklam samt 
andra säljfrämjande atgärder som direkt eller 
indirekt riktar sig till andelslagets medlem
splacerare och likaså annan motsvarande 
information om sparkassetjänster. T.ex. till 
marknadsföringen av olika kontoformer hän
förs bl.a. den reklam för kontovillkoren som 
förekommer i massmedierna och i andelsla
gets lokaliteter. Utgående från det allmänna 
stadgandet om marknadsföring prövas om en 
marknadsföringsåtgärd ger eventuella med
lemsplacerare en riktig bild av kontoformens 
villkor eller inte. 

Som exempel på olämplig marknadsföring 
nämns i stadgandet lämnande av osanna el
ler vilseledande upplysningar. Sådan mark
nadsföring, där en medlemsplacering kallas 
deposition skall alltid betraktas såsom o
lämpliglig. Utgångspunkten för tolkningen 
av stadgandet är att skydda medlemsplacera
ren. Marknadsföringen granskas utgående 
från en medlemsplacerare som håller på att 
fatta sitt beslut. Tillämpningen av stadgandet 
förutsätter inte att det kan visas att mark
nadsföringen har orsakat en medlemsplace
rare konkret skada. 

När det bedöms om marknadsföringen är 
tillbörlig skall också målgruppen beaktas. 
Strängare krav än normalt ställs bl.a. på så
dan marknadsföring som riktar sig till såda
na grupper av medlemsplacerare som har ett 
särskilt stort behov av skydd. En sådan 
grupp utgör t.ex. minderåriga medlemsplace
rare. 

Om verksamhet som strider mot stadgan
det orsakar skada är andelslaget skyldi~t att 
ersätta skadan enligt allmänna skadestands
rättsliga principer. 

För att det föreslagna förbudet mot otill
börlig marknadsföring enligt l mom. skall 
ha faktisk betydelse, bör lagstiftningen också 
innehålla tvångsmedel med hjälp av vilka ett 
andelslag kan åläggas att upphöra med otill
börlig marknadsföring. Enligt paragrafens 
2 mom. kan marknadsdomstolen förbjuda ett 
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andelslag som bedriver sparkasseverksamhet 
att fortsätta marknadsföring som strider mot 
l mom. Likaså kan marknadsdomstolen för
bjuda andelslaget att upprepa sådan eller 
därmed jämförbar marknadsföring. Förbudet 
kan också meddelas interimistiskt, om det 
med tanke på sakens omfattning, snabba 
verkningar eller av andra särskilda skäl är 
nödvändigt att snabbt förhindra att mark
nadsföringsåtgärden vidtas. Ett interimistiskt 
förbud gäller tills saken har avgjorts slutligt 
genom marknadsdomstolens beslut. Förbu
den kan förenas med vite. Om anhängiggör
ande av ansökan om förbud enligt detta 
stadgande vid marknadsdomstolen stadgas i 
lagen om marknadsdomstolen. 

16 f §. I paragrafen föreslås stadgat om 
hur kontovillkoren för de medlemsplace
ringskonton som används i sparkasseverk
samheten skall fastställas. Enligt paragrafens 
l mom. skall de allmänna villkoren för de 
medlemsplaceringskonton som används i 
sparkasseverksamheten godkännas av minis
teriet. Däremot skall ministeriet inte längre 
godkänna de kontoformer som används i 
sparkasseverksamheten, så som fallet är en
ligt 17 § l mom. i gällande lag. Ministeriet 
behöver inte heller längre inhämta utlåtande 
om kontovillkoren av finansinspektionen. 
Syftet med godkännandet av de allmänna 
kontovillkoren är att säkerställa att villkoren 
för medlemsplaceringskontona inte innehål
ler sådana för medlemsplacerarna oskäliga 
bestämmelser eller bestämmelser som sned
vrider konkurrensen mellan depositionsban
kerna och sparkassorna. 

De konton som får användas vid motta
gande av medlemsplaceringar knyts inte 
längre till de allmänna konton och kontovill
kor som används i bankverksamheten. Efter
som den sparkasseverksamhet som andelsla
gen bedriver i grunden avviker från bank
verksamheten, kan det i sparkasseverksam
heten finnas behov av att använda också 
andra kontoformer och kontovillkor än de 
som används inom bankverksamheten. Ett 
stadgande av ovan nämnt slag är dessutom 
ägnat att ge medlemsplacerarna i ett an
delslag en felaktig bild av att det i sparkas
severksamheten är fråga om bankverksamhet 
eller därmed jämförbar verksamhet. 

stadgandet i paragrafens 2 mom. om gott
görelse för en medlemsplacerin~ motsvarar 
gällande 17 § 2 mom. Det föreslas att i stad
gandet endast görs de ändringar som behövs 
för att stadgandet skall överensstämma med 

de begrepp som i övrigt används i lagen. 
16 g §.I paragrafen föreslås stadgat om de 

bevis som utfärdas över en medlemsplace
ring som gjorts i en sparkassa. Gällande 
17 a § förutsätter att en till viss person ställd 
motbok eller annat till viss person ställt de
positionsbevis alltid skall utges över en 
medlemsplacerin~. På grund av den utveck
ling som skett pa finans- och värdepappers
marknaden samt inom databehandlingssyste
men är ett sådant krav inte längre ändamåls
enUgt. 

A ven om det inte längre förutsätts att en 
till viss man ställd motbok eller annat till 
viss man ställt bevis skall utfärdas över en 
medlemsplacering, är det fortfarande helt 
förbjudet att utfärda ett till innehavaren ställt 
bevis över medlemsplaceringen. Enligt gäl
lande banklagstiftning är det inte heller till
åtet att utfärda ett till innehavaren ställt be
vis över bankdepositioner. Det bevis som 
utfärdats över en medlemsplacering skall 
också, på samma sätt som för närvarande, 
kunna transporteras endast på en namngiven 
person. Kravet baserar sig på att endast den 
som är medlem i andelslaget kan göra med
lemsplaceringar. Om beviset emellertid i 
strid med förbudet transporteras på inneha
varen, ger transporten inte bevisets inneha
vare fordringsrätt gentemot andelslaget 

I paragrafens 2 mom. föreslås ett stadgan
de om dödande av ett bevis som ett an
delslag som bedriver sparkasseverksamhet 
har utfärdat över en medlemsplacering. stad
gandet motsvarar i sak stadgandena i lagen 
om dödande av motbok och annat bevis, 
som av andelslag för deposition utfärdas, 
som föreslås bli upphävd. 

16 h §.Paragrafens stadganden om rätt för 
ett andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet att med sin motfordran kvitta sådana 
medel som finns på en enskild persons med
lemsplaceringskonto motsvarar 17 e § i gäl
lande lag. Det föreslås att i stadgandet en
dast görs de ändringar som behövs för att 
begreppen i stadgandet skall överensstämma 
med de begrepp som i övrigt används i la
gen. 

16 i §. I 95-97 §§ kreditinstitutslagen in
går stadganden om tvättning av pengar, vil
ka baserar sig på direktivet om tvättning av 
pengar. För att de stadganden om tvättning 
av pengar som gäller mottagande av medel 
som skall återbetalas skall vara tillräckligt 
täckande i Finland föreslås att stadganden 
om tvättning av pengar tas in också i lagen 



16 RP 10/1996 rd 

om andelslag. Direktivet om tvättning av 
pengar (artikel 12) förutsätter också att be
stämmelserna i direktivet utvidgas till att 
omfatta andra yrkesgrupper och före
tagskategorier än kreditinstitut, då den verk
samhet som bedrivs är särskilt ägnad att ut
nyttjas för tvättning av pengar. 

Ett andelslag skall alltid då det tar emot 
medlemsplaceringar konstatera den persons 
identitet som öppnar ett medlemsplacerings
konto samt i kontoregistret anteckna tillräck
liga uppgifter om den som öppnar medlems
placeringskontot, ägaren och dem som har 
rätt att använda kontot. Med medlemsplace
rare som regelbundet anlitar andelslaget av
ses i stadgandet en permanent medlemspla
cerare, dvs. en medlemsplacerare som regel
bundet använder medlemsplaceringskontot I 
mån av möjlighet bör man också försöka 
utsträcka identifieringen till att gälla de per
soner för vilkas räkning medlemsplaceraren 
handlar t.ex. med stöd av fullmakt. Om inte 
medlemsplacerarens eller hans huvudmans 
identitet kan konstateras på ett tillförlitligt 
sätt är det skäl för andelslaget att avhålla sig 
från att motta medlemsplaceringen. De i pa
ragrafen avsedda identifieringsuppgifterna 
skall för senare undersökningar förvaras på 
ett tillförlitligt sätt i minst fem års tid. För
varingstiden börjar löpa från den tidpunkt 
när medlemsplaceringsförhållandet upphör. 
Sina verifikat och sitt övriga bokföringsma
terial är andelslaget skyldigt att förvara med 
stöd av bokföringslagen och skattelagarna. 

Enligt 2 mom. gäller identifierings- och 
förvaringskravet även andra än .r.ermanenta 
medlemsplacerare. Kravet kan saledes gälla 
sådana placeringar av medel på ett medlem
splaceringskonto som någon annan än en 
medlemsplacerare gör. Enskilda medlem
splaceringar som understiger 85 000 mk om
fattas emellertid inte av kravet, såvida grän
sen inte nås genom flera åtgärder som upp
enbart ansluter sig till varandra. Markbelop
pet motsvarar 15 000 ecu, vilket överens
stämmer med direktivet om tvättnin$ av 
pengar. Gränsen i mark tillämpas likasa inte 
om andelslaget har anledning att betvivla att 
de medel som används vid en medlemspla
cering har ett lagligt ursprung. 

I 3 mom. åläggs andelslag som bedriver 
searkasseverksamhet en omsorgsplikt, enligt 
vtlken de skall reda ut sådana åtgärder som 
de enligt sina erfarenheter av vanlig sparkas
severksamhet har skäl att betrakta som osed
vanliga. Eftersom ett andelslag inte har möj-

lighet eller ens orsak att systematiskt under
söka alla åtgärder som de som anlitar spar
kassans tjänster företar sig, omfattar oro
sorgsplikten inte åtgärder som har en upp
enbar ekonomisk eller juridisk grund som 
hänför sig till medlemskapet i andelslaget 
Ministeriet meddelar enligt 5 mom. närmare 
föreskrifter om innehållet i denna omsorgs
plikt. 

Eftersom ett andelslag som bedriver spar
kasseverksamhet i praktiken har begränsade 
möjligheter att bedöma sambandet med med
lemskapet i andelslaget samt det ekonomiska 
syftet och lagenligheten i fråga om de åtgär
der personer som anlitar sparkassetjänster 
företar sig, har andelslaget fyllt sin i 3 mom. 
stadgade omsorgsplikt när det med till buds 
stående medel försökt försäkra sig om trans
aktionens bakgrund. A v ett andelslag kan 
inte krävas kännedom om brottsrekvisiten 
för de gärningar som är straffbara enligt 
strafflagen eller någon annan lag. När tvivel
aktiga transaktioner förekommer blir an
delslaget tvunget att överväga hur starka 
misstankarna är och ta hänsyn till att med
lemsplaceraren kan bli lidande om de är 
ogrundade. En misstanke som med stöd av 
4 mom. uppstått hos ett andelslag kan anses 
befogad om andelslaget anser att med åtgär
den förknippas sådant som enligt allmän 
erfarenhet av sparkasseverksamhet tydligt 
avviker från det sedvanliga. 

De alternativ ett andelslag som bedriver 
sparkasseverksamhet har till sitt förfogande 
när misstankar uppstår beror på hur starka 
misstankarna är. Om andelslaget t.ex. anser 
att medlemsplacerarens identitet eller den 
persons identitet som handlar för hans räk
ning inte med tillräcklig säkerhet kan fast
ställas, skall andelslaget i allmänhet vägra ta 
emot medlemsplaceringen. Till följd av avtal 
t.ex. om rätt att använda ett medlemsplace
ringskonto är det emellertid inte alltid möj
ligt för andelslaget att vägra ta emot med
lemsplaceringen. Andelslaget kan då kräva 
att medlemsplaceraren ytterligare reder ut 
syftet med medlemsplaceringen och grunder
na för den innan andelslaget fattar beslut om 
sin egen hållning. 

Har andelslaget alltjämt efter detta skäl att 
betvivla ursprunget för de medel som med
lemsplaceringen gäller, skall det underrätta 
förundersökningsmyndigheten om saken. Det 
är ändamålsenligast att närmare föreskrifter 
om hur anmälan skall göras meddelas i ett 
beslut av finansministeriet och om dess in-
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nehåll, eftersom det blir fråga om många 
sådana detaljer som det inte är skäl att stad
ga om i lagen. När föreskrifterna meddelas 
är det skäl att ta hänsyn till att det är fråga 
om brådskande åtgärder. Förundersök
ningsmyndigheten kan begära att för att 
misstanken skall kunna redas ut till anmälan 
skall fogas sådana uppgifter och handlingar 
som belyser saken. 

Eftersom det kan vara fråga om tvättning 
av pengar, skall den som är föremål för 
misstankarna inte underrättas om att anmä
lan gjorts till förundersökningsmyndigheten. 
Andelslag som bedriver sparkasseverksamhet 
skall enligt stadgandet göra anmälan om 
misstänkt tvättning av pengar direkt till för
undersökningsmyndigheterna. Förfarandet 
avviker till denna del från det förfarande om 
vilket stadgas i kreditinstitutslagen och en
ligt vilket anmälan görs till finansinspektio
nen, som är tillsynsmyndighet. Orsaken till 
detta är att enligt den föreslagna 18 § spar
kasseverksamhet skall inte övervakas av 
myndigheterna. 

Enligt 5 mom. har ministeriet rätt att med
dela de andelslag som bedriver sparkasse
verksamhet närmare föreskrifter om hur de i 
paragrafen stadgade omständigheterna i de
talj skall fullgöras och vilket innehåll de 
skall ha. 

I 32 kap. l § 2 mom. strafflagen har både 
tvättning av pengar som självständig gär
ning, dvs. häleribrott, och underlåtelse att 
anmäla tvättning av pengar belagts med 
straff. När ett andelslag som bedriver spar
kasseverksamhet gör en i paragrafen avsedd 
anmälan till förundersökningsmyndigheten 
undgår det de i strafflagen stadgade påfölj
derna för underlåten anmälan. Detta medför 
i sin tur att när ett andelslag följer kraven i 
lagen, kan det inte ställas till ansvar för att 
angivelsen vid närmare undersökningar visar 
sig vara ogrundad eller för att medlemspla
ceraren lider ränteförlust eller annan ekono
misk förlust till följd av försenad betalning. 

Enligt personregisterlagen (471/87) är den 
registeransvarige skyldig att ersätta den ska
da som tillfo~ats en registrerad genom att en 
oriktig uppgtft har använts eller lämnats ut 
eller genom att en uppgift används lagstri
digt. 

Därför föreslås det för tydlighetens skull 
att i 6 mom. intas ett stadgande om befrielse 
från skadeståndsskyldighet för andelslaget 
och dess personal beträffande åtgärder som i 
god tro vidtagits med stöd av paragrafen. 

3601001 

stadgandet behövs för att hindra att sådana 
konfliktsituationer uppstår där den ekono
miska skadeståndsskyldigheten gör det svå
rare för de anmälningsskyldiga att tillgripa 
sådana åtgärder som motiverade och väl
grundade misstankar påkallar och som lagen 
samtidigt förpliktar dem att vidta. 

16 j §. Det föreslås alltjämt att särskilda 
krav skall ställas på likviditeten i ett an
delslag som bedriver sparkasseverksamhet. 
Det föreslås dock att vissa ändringar som 
skall anses ändamålsenliga med tanke på 
medlemsplacerarskyddet görs i de stadgan
den i gällande 17 b § som gäller kassareser
ven. I förslaget har också beaktats de änd
ringar som skett i regleringen av kreditinsti
tutens kassareserv, till den del de är tilläm
pliga i andelslagens sparkasseverksamhet. 

Medlemsplaceringar som skall utbetalas på 
anfordran är förknippade med stora likvidi
tetsrisker och deras andel av medlemsplace
ringarna i ett andelslag som bedriver S,J?M
kasseverksamhet bör därför vara så ltten 
som möjligt. Till följd av den stora risken 
bör kassareserven för medlemsplaceringar 
som skall utbetalas på anfordran vara större 
än för andra medlemsplaceringar. En större 
kassareserv än för andra medlemsplaceringar 
gör också att andelslaget i sin sparkasse
verksamhet ser till att beloppet av medlems
placeringar som skall utbetalas på anfordran 
står i rätt förhållande till medlemsplacering
arnas totala belopp. Det föreslås att kassare
serven för medlemsplaceringar som skall 
utbetalas på anfordran skall uppgå till 25 %. 
Kassareserven för övriga medlemsplacering
ar kvarstår däremot oförändrad, dvs. den 
skall uppgå till l O % av beloppet av dessa 
medlemsplaceringar. 

Det föreslås också att stadgandena om de 
poster som skall hänföras till kassareserven i 
ett andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet ändras. Till kassareserven hör enligt 
2 mom. för det första andelslagets kassa. 
Till kassareserven hör dessutom enligt 
2 mom. 2 J?Unkten fordringar som förfaller 
inom en manad och fordringar med en må
nads uppsägningstid hos inhemska och med 
dem jämställbara utländska kreditinstitut 
samt centralaffårer för andelslag som bedri
ver sparkasseverksamhet 

Enligt 2 mom. 3 punkten hör också lätt 
marknadsförda fordnngsbevis till kassareser
ven. Sådana lätt marknadsförda fordringsbe
vis som stadgandet avser är fordringsbevis 
som enligt finansinspektionens föreskrifter 
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med stöd av 67 § 3 mom. 4 pun1<ten kredit
institutslagen är sådana fordringsbevis som 
kan hänföras till en depositionsbanks kassa
reserv. Till de fordringsbevis som avses i 
denna punkt hör t.ex. masskuldebrev, place
ringsbevis och andra motsvarande fordrings
bevis som noteras av Helsingfors Fondbörs 
samt masskuldebrev som finska staten emit
terar och garanterar. 

17, 17 a-17 d§§. De medlemsplaceringar 
som ett andelslag som bedriver sparkasse
verksamhet tar emot utgör ägarfinansiering, 
genom vilken andelslaget av sina medlem
mar skaffar medel för finansiering av sin 
rörelse och medlemmarna placerar sina me
del i det andelslag som de äger. Medlems
placeringarna, liksom också all annan ägar 
finansiering, är förknippad med en risk för 
att placeringen går förlorad. I lagens 
17-17 d§§ föreslås att ett andelslag som 
bedriver sparkasseverksamhet skall åläggas 
att informera medlemsplacerarna om sin 
ekonomiska situation, sa att medlemsplace
rarna skall kunna bilda sig en välgrundad 
uppfattning om andelslagets ekonomiska 
situation och de risker som är förknippade 
med medlemsplaceringarna. I 17 d § föreslås 
dessutom att de stagdanden som gäller ar
rangemang för ställande av säkerheter i ett 
andelslag som bedriver sparkasseverksamhet 
revideras. 

Med förslagets 17 § kompletteras den i 
16 e § standgad förbud mot vilseledande 
marknadsföring genom att förplikta andelsla
get som bedriver sparkasseverksamhet att 
hålla tillgängligt för medlemsplacerama till
räcklig information om de omständigheter 
som väsentligt påverkar medlemsplacering
ens värde. 

Med tillräcklig infamatian om de omstän
digheter som påverker medlemsplaceringens 
värde avses uppgifter som en vanlig med
lemsplacerare skall anse betydelsefulla och 
tillräckliga när han övervägar sitt placerings
beslut i medlemsplaceringen. 

Uppgifterna kan närmast gälla medlems
placeringen, säkerhets arrangemangen och 
själva andelslaget I vissa fall kan det vara 
nödvändigt att ge också andra uppgigfter, 
t.ex. om beskattningen av medlemspalce
ringen eller utvecklingen av andelslagets 
branchen. Den i paragrafen stadgad informa
tionsskyldigheten är uppfylld när informatio
nen hålls tillgängligt för medlemsplacerarna 
på alla de verksamhetsställen där medlem
splaceringar får tas emot enligt de stadgar 

som gäller sparkasseverksamheten. Det krävs 
dock inte att varje reklam på medlemsplace
ringar skall innehålla informationen som 
avses i stadganden. 

Enligt förslagets 17 a § l mom. skall ett 
andelslag som bedriver sparkasseverksamhet 
upprätta en delårsrapport. Enligt stadgandet 
skall andelslaget uppgöra en delårsrapport 
för varje räkenskapsperiod som är över sex 
månader lång. Rapporten skall uppgöras åt
minstone för räkenskapsperiodens sex första 
månader. Om andelslaget vill kan det också 
uppgöra två delårsrapporter, som då uppgörs 
för räkenskapsperiodens fyra respektive åtta 
första månader. Den till god bokföringssed 
enligt paragrafens 5 mom. hörande kontinui
tetsprincipen förutsätter att andelslaget inte 
utan motiverad anledning ändrar längden av 
de rapportperioder som det valt. En sådan 
anledmng kan t.ex. vara ett betydande före
tagsköp i en koncern, där andelslaget är mo
derföretag. 

Om räkenskapsperioden har förlängts skall 
andelslaget enligt 2 mom. upprätta en års
rapport för de 12 första månader av räken
skapsperioden. stadgandet behövs för att 
skydda medlemsplacerarna såtillvida, att of
fentliggörandet av årsresultatet inte upp
skjuts genom att räkenskapsperioden för
längs. På upprättandet och tillgängligt hål
landet av årsrapporten tillämpas de stadgan
den som gäller delårsrapporter. 

Enligt 17 a § 3 mom. är det andelslagets 
styrelse som skall ge delårsrapporten. A v
sikten med stadgandet är att klarlägga an
svarsfördelningen när det gäller upprättandet 
av delårsrapporten. Uppgiften kan således 
inte ombetros verkställande direktören eller 
direktören för sparkassan och ett eventuellt 
förvaltningsråd kan inte heller förbehålla sig 
den. 

Eventuella anmärkningar och erinringar av 
andelslagets revisorer skall fogas till delårs
rapporten, om den har granskats. Förslaget 
förutsätter således inte att rapporten gran
skas. Avsikten är att göra det möjligt att 
snabbt tillhandahålla medlemsplacerama rap
porten efter rapportperiodens utgång och att 
garantera att rapportema har upprättats i en
lighet med gällande stadganden. Om reviso
rerna granskar delårsrapporten skall de för
vissa sig om att rapporten är korrekt i sin 
helhet, således inte endast i fråga om siffer
materialet utan också textavsnitten. 

Paragrafens 5 mom. överensstämmer med 
9 § 2 mom. bokföringslagen. Genom att 
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iaktta god bokföringssed ger andelslaget en 
tillförlitlig bild av sitt resultat och sin eko
nomiska ställning, dvs. riktiga och tillräckli
ga uppgifter. För att medlemsplacerarna på 
det sätt som stadgandet förutsätter skall kun
na bilda sig en välgrundad uppfattning om 
andelslagets verksamhet och ekonomiska 
ställning samt om dess utveckling skall de 
uppgifter som ges i delårsrapporten vara 
jämförbara med uppgifterna för motsvarande 
rapportperiod under föregående räkenskaps
period. Om resultaträkningens eller balans
räkningens struktur har ändrats under ra.J?
portperioden, skall uppgifterna i den förega
ende delårsrapporten och bokslutet samman
ställas så att de är jämförbara med uppgifter
na för rapportperioden. Orsaken skall anges 
om uppgifterna till följd av ändringar i rörel
sen eller lagstiftningen inte är jämförbara. 

Delårsrapporten skall innehålla en redogö
relsedel och en tabelldeL I rapporten skall 
enligt 17 a § 6 mom. redogöras för ändring
ar i de omständigheter som inverkar på an
delslagets ekonomiska situation efter utgång
en av den föregående räkenskapsperioden. 
Till de uppgifter som skall ges hör atminsto
ne ändringar i andelslagets tillgångar, an
svarsförbindelser, ekonomiska ställning och 
resultat. I delårsrapporten skall också redo
göras för sådana under rapportperioden in
träffade exceptionella omständigheter som 
har påverkat andelslagets verksamhet eller 
resultat. 

I delårsrapporten skall, i den mån det är 
möjligt, redogöras för andelslagets sannolika 
utveckling under den löpande räkenskapspe
rioden. En redogörelse skall också ges för 
de antaganden som lagts till grund för be
dömningarna. Om andelslagets uppfattning 
om utvecklingen av räkenskapsperiodens 
resultat undergår en väsentlig förändring 
efter det att rapporten uppgjorts skall detta 
faktum offentliggöras med stöd av 17 c §. 
Som en väsentlig förändring skall anses t.ex. 
att en uppskattning av att resultatet blir bät
tre eller sämre än föregående räkenskapspe
riod förändras till det motsatta. Härvid skall 
de omständigheter uppges på grund av vilka 
uppskattningen av resultatet har ändrats. 

I 17 a § 7 mom. stadgas om tidpunkten 
för uppgörandet av delårsrapporten. I lag
rummet föreslås att rapporten skall hållas 
tillgängligt för medlems.J?lacerama utan obe
fogat dröjsmål efter utgangen av rapportpe
rioden. Rapporten skall i varje händelse hål
las tillgängligt för medlemsplacerarna inom 

tre månader efter utgången av rapportperio
den. Före utgången av denna tid skall de
lårsrapporten tillhandahållas medlemsplace
rarna enligt 7 mom. Detta innebär att be
handlingen av rapporten i andelslagets sty
relse och revisorernas eventuella granskning 
skall vara slutförda före utgången av den 
nämnda tiden. 

Enligt 17 b § l mom. skall ett andelslag 
som bedriver sparkasseverksamhet i sitt bok
slut lämna vissa tilläggsuppgifter om sådana 
omständigheter som förutsätts i lagen om 
andelslag och bokföringslagen. Enligt för
slaget skall andelslaget ge de uppgifter som 
är väsentliga för bestämmandet av med
lemsplaceringens värde. Förslaget komplette
rar 9 § 2 mom. bokföringslagen, enligt vil
ket bokslutet skall ge riktiga och tillräckliga 
uppgifter om resultatet av den bok
föringsskyldiges verksamhet och ekonomiska 
ställning. 

Andelslaget skall hålla bokslutet tillgäng
ligt för medlemsplacerarna på alla de verk
samhetsställen där medlemsplaceringar får 
mottas enligt de stadgar som gäller sparkas
severksamheten minst en vecka före ordina
rie andelsstämma. stadgandet motsvarar den 
tidsfrist som i värdepappersmarknadslagen 
stadgas för aktiebolag vilka emitterat aktier 
som är föremål för offentlig handel. Efter
som huvudpunktema i bokslutet enligt 
3 mom. skall offentliggöras omedelbart, för
utsätts inte att bokslutet hålls tillgängligt för 
medlemsplacerama förrän revisorerna och ett 
eventuellt förvaltningsråd har givit sitt ytt
rande om det. 

Vidare föreslås att en revisionsberättelse 
skall hållas tillgängligt för medlemsplacerar
na vid sidan av bokslutet. Dessutom nämns 
de exceptionella situationer då berättelsen 
skall hållas tillgän~ligt för medlemsplacerar
na omedelbart, saledes innan bokslutet är 
tillgängligt. En sådan situation är för handen 
om revisorerna inte har förordat ansvarsfri
het för styrelsen eller andra redovisnings
skyldiga eller om revisorerna i revisionsbe
rättelsen för respektive räkenskapsperiod 
anser att delårsrapporterna inte har upprättats 
i enlighet med de stadganden som gäller 
dem. Detsamma gäller den situationen att 
revisorn har gjort en anmärkning. 

Enligt 17 b § skall ett andelslag som be
driver sparkasseverksamhet utöver delårsrap
porten och bokslutet upprätta en bok
slutskommunike. Enligt 3 mom. skall 
kommuniken innehålla huvudpunktema i 
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bokslutet och den skall upprättas omedelbart 
efter det att bokslutet blivit klart. Bokslutet 
är klart när det har godkänts av andelslagets 
styrelse, även om samtliga styrelsemed
lemmars underskrifter inte fås pa boksluts
handlingarna. Ett eventuellt förvaltningsråds 
yttrande om bokslutet får inte uppskjuta 
upprättandet av bokslutskommuniken, om 
inte handläggningen sker omedelbart efter 
styrelsens sammanträde. Detsamma gäller 
revisorernas yttrande. 

Sedan andelslagets styrelse har upprättat 
delårsrapporten och bokslutskommuniken 
skall dessa hållas tillgängligt för medlems
placerarna enligt 17 a § 7 mom. och 17 b § 
4 mom. på alla de verksamhetsställen där 
medlemsplaceringar får tas emot enligt de 
stadgar som gäller sparkasseverksamheten. 
Enligt 17 a§ 7 mom. och 17 b§ 5 mom. 
har medlemsplacerama dessutom rätt att få 
delårsrapporten, bokslutet och bokslutskom
muDiken avgiftsfritt. I lagförslagets 16 b § 
föreslås dessutom att av de stadgar som gäl
ler ett andelslags sparkasseverksamhet skall 
framgå när och var delårsrapporten, bokslu
tet och bokslutskommuniken skall finnas 
tillgängliga för medlemsplacerama. Syftet 
med stadgandena är att säkerställa att med
lemsplacerarna har faktisk möjlighet att, om 
de sa vill, bekanta sig med delårsrapporten, 
bokslutet och bokslutskommuniken. 

För att lagen inte skall belastas med detal
jerade stadganden om innehållet i delårsrap
porten, bokslutet och bokslutskommuniken, 
föreslås enligt 17 a § 4 mom. och 17 b § 
l och 3 mom. att föreskrifter om dem skall 
meddelas genom ministeriets beslut. 

Enligt 17 a § 8 mom. kan ett andelslag på 
ansökan beviljas undantag från innehållet i 
och uppgörandet av delårsrapporten och en
Ii~ 17 b§ 6 mom. kan undantag beviljas 
från innehållet i bokslutet samt innehållet i 
och uppgörandet av bokslutskommuniken. 
Undantaget får inte äventyra medlemsplace
rarnas ställning t.ex. så att informationen om 
andelslagets ekonomiska situation till med
lemsplacerarna försvåras. Det förslås att om 
undantagsgrunderna i regel skall föreskrivas 
genom ministeriets beslut. Ministeriets be
slut kan också vara ägnade att öka öppen
heten och offentligheten när det gäller Ull

dantagsgrunderna och sålunda precisera 
tillståndssökandenas rättsliga ställmng. Un
dantag i fråga om innehållet i delårsrappor
ten, bokslutet och bokslutskommuniken be
viljas av bokföringsnämnden och undantag i 

fråga om skyldigheten att uppgöra delårsrap
porten och bokslutskommuniken av minis
teriet. För att en enhetlig undantagstillstånd
spraxis skall kunna säkerställas skall bok
färingsnämnden och ministeriet underrätta 
varandra om de undantag som beviljats. I 
delårsrapporten, bokslutet och bok
slutskommuniken skall anges att undantag 
beviljats. 

I 17 c § föreslås stadgat om kontinuerliga 
informationsskyldighet av andelslag som 
bedriver sparkasseverksamhet Enligt l 
mom. informationsskyldigheten gäller an
delslagets beslut och omständigheter rörande 
andelslagets verksamhet som är ägnade att 
påverka medlemsplaceringens värde. Beslut 
som avses är bl.a. andelsstämmans, fullmäk
tiges och styrelsens beslut, betydelsefulla 
arrangemang i fråga om andelslagets organi
sation och verksamhet, säkerhets arrange
manget, utnämningar, företagsköp och vikti
ga affärer. Beslutet skall offentliggöras så 
snart det har fattats. stadgandet förutsätter 
inte att beslut som är under beredning of
fentliggöras. Med tanke på bevarande av 
medlemsplaceramas förtroende för andelslag 
som bedriver sparkasseverksamhet är det 
dock önskvärt att andelslaget i ett så tidigt 
skede som möjligt informerar även om fakta 
som är under beredning. Andra fakta som 
påverkar ett andelslag kan vara t.ex. myn
dighetsbeslut i Finland eller utomlands rö
rande andelslaget, koncernbolags eller kom
panjoners ekonomiska svårigheter eller dom
stolsavgöranden som rör andelslaget 

En förutsättning för att informationsskyl
dighet skall inträda är att omständigheten är 
ägnad att väsentligt påverka medlemsplace
ringens värde. Varje obetydlig effekt utlöser 
inte informationsskyldighet 

Informationsskyldigheten fullgörs genom 
att fakta offentliggörs utan ogrundat dröjs
mål. Med offentliggörande avses i stadgan
det att fakta hålls tillgängligt för medlems
splacerarna på alla de verksamhetsställen där 
medlemsplaceringar får tas emot enligt de 
stadgar som gäller sparkasseverksamheten 
och att medlemsplacerama informeras 
genom massmedia. Detta förutsätter att in
formationen ges till de centrala massmedier
na såsom Finska Notisbyrån. Som befogat 
dröjsmål kan avses t.ex. att man före offent
liggörandet vill kontrollera uppgifterna eller 
att detaljerna kring den händelse som infor
mationen gäller, t.ex. företagsköp, ännu inte 
är klara. 
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Enligt 2 mom. andelslag som bedriver 
sparkasseverksamhet kan på ansökan få från 
ministeriet tillstånd att den inte behöver of
fentliggöra omständigheter som avses i 
l mom.. En förutsättning för beviljandet av 
tillstånd är att fullgörandet av informa
tionsskyldigheten skulle stida mot allmän 
fördel eller skulle kunnan inverka menligt på 
andelslagets legitima intressen. Fullgörandet 
av informationsskyldigheten kan väsentligt 
skada andelslag om den väsentligt kan även
tyra andelslagets möjligheter att bedriva sin 
normala affärsverksamhet. Offentliggörandet 
av en uppgift kan t.ex. äventyra andelslagets 
finansiella arrangemang eller utsätta den för 
osunda åtgärder från konkurrenternas sida. 
Det att offentliggörandet av en uppgift i sig 
skulle vara negativt för andelslaget berätti~ar 
däremot inte till undantag. En förutsättmng 
för undantag är också att medlemsplacerar
nas ställning inte äventyras av att undantag 
beviljas. 

När det gäller ett andelslag som bedriver 
sparkasseverksamhet är medlemsplaceringar
na andelslagets skuld till sina medlemmar. 
Andelslaget svarar för denna skuld med all 
sin egendom. Med tanke på en rättvis be
handlig av borgenärerna kan det inte anses 
lämpligt att andelslaget för tryggande av en 
borgenärsgrupps, medlemsplacerarnas, for
dringar enligt lag särskilt skall åläggas att 
ordna borgen eller annan säkerhet för tryg
gande av fordringarna. Det föreslås därför i 
17 d § att skyldigheten att ordna borgen el
ler annan säkerhet för tryggande av med
lemsplacerarnas fordringar, som ingår i gäl
lande 17 c §, slopas. Ställandet av säkerhet 
för tryggande av medlemsplacerings for
dringarna är beroende av andelslagets pröv
ning och andelslaget svarar också för de sä
kerheter som ställs. 

Om andelslaget har ordnat borgen eller 
annan säkerhet för tryggande av en med
lemsplacering, andelslaget kan inte ensidigt 
slopa borgen eller annan säkerhet utan sam
tycke av de medlemsplacerarna för tryggan
de av vilkas medlemsplaceringar borgen el
ler annan säkerhet har ordnats. Emellertid 
kan i kontovillkoren för medlemsplacerin~
arna tas en bestämmelse att andelslaget far 
ensidigt slopa borgen eller annan säkerhet. 
Medlemsplaceraren skulle då för sig ha rätt 
att säga upp medlemsplaceringen att förfalla 
till betalning fr.o.m. slopandet av borgen 
eller annan säkerhet. 

Om andelslaget ordnar borgen eller annan 

säkerhet för tryggande av en medlemsplace
rares fordran, skall detta nämnas i delårsrap
porten och bokslutskommuniken, så att med
lemsplacerarna kan bedöma de risker som är 
förknippade med medlemsplaceringen. A v 
samma orsak skall i delårsrapporten och 
bokslutskommuniken också nämnas att bor
gen eller annan säkerhet inte har ordnats. 

Det räcker dock inte att i delårsrapporten 
och bokslutskommuniken endast nämns att 
ett eventuellt arrangemang för ställande av 
säkerhet existerar. För att en medlemsplace
rare i verkligheten skall kunna bedöma ar
rangemangets betydelse med tanke på den 
risk som är förknippad med medlemsplace
ringen, måste andelslaget redogöra för arran
gemangets omfattning. Med arrangemangets 
omfattning avses bl.a. att grunderna för be
dömning av realsäkerheterna skall anges. 
När det gäller garanticirklar innebär omfatt
ningen av arrangemanget för ställande av 
säkerheter den ekonomiska bärkraft som de 
som är med i dem har när det gäller att sva
ra för sina förbindelser. I fråga om garanti
cirklar skall deras rättsliga art och betydelse 
också anges så att en vanlig medlemsplace
rare förstår vad det är fråga om. Om an
delslaget enligt kontovillkoren har rätt att 
ensidigt slopa borgen eller annan säkerhet, 
också detta skall nämns i delårsrapporten 
och bokslutskommuniken. 

Ä ven om ett andelslag som bedriver spar
kasseverksamhet inte längre har lagstadgad 
skyldighet att ordna säkerheter för de for
dringar som grundar sig på medlemsplace
ringar, torde skyldigheten att offentliggöra 
arrangemangen för ställande av säkerheter 
och i synnerhet skyldigheten att offentlig
göra att säkerheter inte har ställts i praktiken 
leda till att andelslaget ordnar säkerheter. 
Offentligheten när det gäller arrangemangen 
för ställande av säkerheter förbättrar också 
skyddet för medlemsplacerarna, eftersom 
dessa innan de gör medlemsplaceringen då 
får möjlighet att bättre bedöma den risk som 
ansluter sig till placeringen. Dessutom kan 
det förväntas att säkerheterna - om realsä
kerheter kommer i fråga - blir mera täckan
de än tidigare. 

Det föreslås att förfarandet enligt gällande 
lag, enligt vilket finansministeriet godkänner 
de säkerheter som ordnats för tryggande av 
medlemsplacerarnas fordringar, slopas. Ett 
godkännande från statsmyndigheternas sida 
av arrangemangen för ställande av säker
heter ökar inte säkerheternas värde. Ett god-
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kännande från myndighetemas sida är såle
des inte nödvändigt och inte heller motiverat 
med tanke på medlemsplacerarskyddet När 
det gäller arrangemangen för ställande av 
säkerheter kan ett godkännande från myn
dighetemas sida rent av vilseleda medlems
placerama genom att ge en bild av att dessa 
säkerheter intar en speciell ställning i fråga 
om det ekonomiska värdet. 

18 §. Det föreslås att de stadganden som 
gäller granskning och övervakning av spar
kasseverksamheten revideras. Ett andelslags 
sparkasseverksamhet granskas av en särskild 
sparkasseinspektör. Enligt l mom. skall an
delsstämman för ett andelslag som bedriver 
sparkasseverksamhet till sparkasseinspektör 
utse en av Centralhandelskammaren eller en 
handelskammare godkänd revisor eller revi
sionssammanslutning. Den föreslagna änd
ringen innebär att finansministeriet inte läng
re skall godkänna sparkasseinspektören sepa
rat. 

Om andelslaget har en centralaffär skall 
till sparkasseinspektör utses en revisor eller 
revisiOnssammanslutning som centralaffären 
utnämnt. En ändring jämfört med tidigare 
förhållanden är att centralaffären inte längre 
själv fungerar som sparkasseinspektör, efter
som revisionslagen (936/94) stadgar att en 
centralaffärs andelslagsinspektion inte längre 
kan fungera såsom revisor. 

Till sparkasseinspektör skall, om möJligt, 
utses andelslagets revisor. Genom ett sadant 
arrangemang kan korrektheten gällande in
nehållet i den information som i delårsrap
porten, bokslutet och bokslutskommuni!cen 
lämnas om andelslagets resultat och ekono
miska ställning bättre säkerställas än om 
man till sparkasseinspektör och revisor för 
andelslaget utser olika personer. Om spar
kasseinspektören även är revisor för an
delslaget finns det inte heller behov av två 
granskningsorganisationer som överlappar 
varandra. 

Till sparkasseinspektör kan enligt stadgan
den inte väljas en person som enligt revi
sionslagen vore jäv att fungera som an
delslagets revisor. 

Enligt paragrafens 2 mom. i fråga om skil
jande av sparkasseinspektör från hans upp
drag och sparkasseinspektörs avgång tilläm
pas revisionslagens stadganden om skiljande 
av revisor av hans uppdrag och revisors av
gång. 

Enligt paragrafens 3 mom. om sparkas
seinspektörens rättigheter och skyldigheter 

bestämms i de stadgar som gäller sparkasse
verksamheten. 

Enligt 4 mom. bestämms sparkasseinpek
törs rätt att närvara och yttra sig när an
delslagets organ sammanträder enligt 21 § 
revisionslagen. Andelslagets och dess dotter
företags organs skyldighet att biträda spar
kasseinspektör vid granskningen av sparkas
severksamheten bestämms enligt 22 § revi
sioslagen. 

Sparkasseinspektören har aktiv skyldighet 
att handla om han konstaterar att andelslaget 
i sin sparkasseverksamhet har gjort sig skyl
dig till en handling eller försummelse som 
kan medföra skadeståndsskyldighet eller till 
annan verksamhet som strider mot lag, de 
stadgar som gäller sparkasseverksamheten 
eller kontovillkoren. Enligt 5 mom. skall 
sparkasseinspektören inlämna andelslagets 
styrelse en skriflig anmälan om de handling
ar och försummelser som han observerar. 
styrelsen skall för sig offentliggöra sparkas
seinspektörens anmälan genom att hålla den 
tillgängligt för medlemsplacerama på alla de 
verksamhetsställen där medlemsplaceringar 
får tas emot samt på sättet som är stadgad 
för den kontinuerliga informationsskyldig
heten. 

För att ministeriet skall kunna utföra sitt 
uppdrag föreslås i 6 mom. att ministeriet 
skall ha rätt att av andelslaget och sparkas
seinspektören få de upplysningar som till
synen kräver och kopior av behövliga hand
lingar och andra dokumenter. 

18 a §. stadgandet om tystnadsplikt i 
l mom. motsvarar 17 d § l mom. i gällande 
lag. Det föreslås att i stadgandet endast görs 
de ändringar som behövs för att begreppen i 
stadgandet skall överensstämma med de be
grepp som i övrigt används i lagen. 

Enligt 2 mom. är andelslaget och sparkas
seinspektören skyldiga att lämna sådana 
upplysningar som är sekretessbelagda enligt 
l mom. till åklagar- och förundersök
ningsmyndigheterna för utredande av brott 
samt till andra myndigheter som enligt lag 
har rätt att få sådana upplysningar. stadgan
det avviker från 17 d § 2 mom. i gällande 
la~ i den mån att andelslaget och sparkas
semspektören för närvarande inte är skyldiga 
utan endast har rätt att lämna sådaQa upplys
ningar som avses i stadgandet. Andringen 
motsvarar den skyldighet att lämna upplys
ningar som kreditinstituten har enligt kredit
institutslagen. 

160 §. I paragrafen som gäller skades-
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tåndsskyldigheten av andelslagets ledning 
och företrädare föreslås att fogas sparkas
seinspektören. 

198 §. För uppgörandet av bokslut av an
delsla~ som bedriver sparkasseverksamhet 
föreslas att givas särbestämmelser i 17 b §. 
Straff för förseelser av den nämnda paragra
fens föreslås att stadgas i 199 och 200 §§. 
På grund av detta paragrafen föreslås att 
ändras på det sätt att den gäller förseelser av 
andra än i lagens 3 kap. avsedda stadganden 
om bokslut. 

199-200 §§. Det föreslås att till förteck
ningen över straffbelagda gärningar enligt 
199 §, som gäller sparkassebrott, fogas upp
såtligen eller av grov vårdslöshet bedriven 
verksamhet som strider mot de stadgar som 
gäller sparkasseverksamhet Punkten gäller 
t.ex. sådana situationer då sparkasseinspek
tören, med stöd av det bemyndigande som 
grundar sig på de stadgar som gäller spar
kasseverksamheten, har förutsatt att an
delslaget avbryter mottagandet av medlems
placeringar, men andelslaget trots förbudet 
fortsätter med sparkasseverksamheten. 

A v de ändringar som föreslås i lagens 
3 kap. är andelslagets skyldighet att infor
mera medlemsplacerama om omständigheter 
som påverkar medlemsplaceringens värde 
synnerligen viktig med tanke på medlem
splacerarna. På basis av uppgifterna i delårs
rapporten, bokslutet och bokslutskommuni
ken kan en medlemsplacerare bedöma de 
risker som hänför sig till medlemsplacering
en och besluta om han vill placera sina me
del i en medlemsplacering eller på något 
annat sätt. Om andelslaget lämnar medlem
splaceraren osanna eller vilseledande upplys
ningar om omständigheter som påverkar 
medlemsplaceringens värde, grundar sig 
medlemsplacerarens beslut på felaktiga an
taganden. Om andelslagets förfarande är 
uppsåtligt, skall förfarandet vara straffbelagt. 
Detsamma gäller om andelslaget borde ha 
vetat att det har lämnat osanna eller vilsele
dande upplysningar, eftersom andelslaget då 
har handlat av grov vårdslöshet och under
låtit att iaktta behörig omsorgsfullhet. 

Det föreslås att till 200 §, som gäller spar
kasseförseelser, fogas förseelser som är lin
drigare än de om vilka stadgas i 199 § och 
gäller överträdelser av de stadgar som gäller 
sparkasseverksamhet samt brott mot infor
mationsskyldigheten. Det föreslås dessutom 
att de ändringar av ordalydelsen som de i 
3 kap. föreslagna ändringarna förutsätter 

görs såväl i 199 som i 200 §. På grund av 
den ändring som föreslås i lagförslagets 18 § 
och som gäller tillsynen från myndighetemas 
sida föreslås att det nugällande 3 mom. i 
200 § skall utelämnas ur lagen. 

201 §. Det föreslås att de begreppsän
dringar som de i lagens 3 kap. föreslagna 
ändringarna förutsätter görs i paragrafens 
l mom. 

Det föreslås att som 2 mom. fogas en 
stadgande enligt vilken länstyrelsen kan 
ålagga andelslaget att avsluta att bedriva 
sparkasseverksamheten, om i sparkasseverk
samheten har i väsentlig mån avvikats från 
lag eller förordning, myndighetemas med 
stöd av dem meddelade föreskrifter eller de 
andelslagets stad~ar som gäller sparkasse
verksamheten. Pa samma sätt länstyrelsen 
kan ålägga att sparkasseverksamheten avslu
tas, om andelslaget inte längre uppfyller de 
krav som har standgats för verksamheten. 
En ansökan om avslutandet av sparkasse
verksamheten kan göra sparkasseinspektör
en, andelslagets medlem eller en registrerad 
förening som bevakar medlemsplaceramas 
intresse och av vars medlemmar minst hälf
ten är medlemsplacerare. 

Om länstyrelsen enligt 2 mom. har ålagt 
andelslaget att avsluta bedriva sparkasse
verksamheten, andelslaget får inte börja om 
igen med sparkasseverksamheten förrän mi
nisteriet har fastställt andelslaget nya stadgar 
som gäller sparkesseverksamheten. 

206 §. I paragrafen föreslås att det fortfa
rande i enlighet med gällande 18 a § skall 
vara tillåtet för sådana andelslag som bedri
ver sin verksamhet endast bland egna med
lemmar och i vilka endast den som hör till 
personalen vid en viss sammanslutning kan 
vara medlem att ta emot medel som skall 
återbetalas och som påminner om medlems
placeringarna i sparkassor. Dessa s.k. intres
sekontorsandelslag skall alltjämt inte omfat
tas av stadgandena i lagens 3 kap., med un
dantag av förslagets 16 g § 2 mom., i vilket 
stadgas om dödande av bevis som utfärdats 
över placerade medel. 

På grund av den ändring som föreslås i 
la~förslagets 18 § och som gäller tillsynen 
fran myndighetemas sida föreslås att de an
delslag som avses i paragrafen inte längre 
skall behöva tillställa ministeriet kopior av 
grundanmälan och ändringsanmälan som 
avses i handelsregisterlagen (129179) och 
inte heller kopior av bokslutet och revisorer
nas revisionsberättelse. 
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lkraftträdelsestadgande. De krav som före
slås i lagens 16 § l mom. innebär att en del 
av de andelslag som för närvarande bedriver 
St,Jarkasseverksamhet inte längre får bedriva 
sadan verksamhet när lagen har trätt i kraft, 
av den anledningen att deras andelskapital 
eller medlemsantal inte uppfyller de före
slagna kraven i 16 §.För att dessa andelslag 
skall kunna fortsätta sin sparkasseverksam
het föreslås i ikraftträdelsestadgandets 
2 mom. att de stadganden i 16 § l mom. 
som gäller andelskapital och medlemsantal 
inte skall tillämpas på dem. stadganden be
tyder också att de föreslagna stadganden i 
16 a § l och 2 mom. inte skall tillämpas på 
dessa andelslag därför att de har rätt att 
bedriva sparkasseverksamhet även om deras 
medlemsantal eller andelskapital skall under
skrida den i 16 § l mom. stadgad. 

Lagens ikraftträdande förutsätter att de 
andelslag som bedriver sparkasseverksamhet 
ändrar sina stadgar samt uppgör och för 
godkännande tillställer ministeriet sina stad
gar om sparkasseverksamhet Eftersom an
delslagens förvaltningsorgan sammanträder 
relativt sällan och för att andelslagen inte 
skall behöva avbryta sparkasseverksamheten 
tills de nya stadgarna har fastställts föreslås i 
ikraftträdelsestadgandets 3 mom. att an
delslagens stadgar skall ändras och stadgarna 
om sparkasseverksamheten uppgöras inom 
ett år från lagens ikraftträdande. Under den
na övergångstid skall andelslaget i sin spar
kasseverksamhet iaktta de stadgar som gäll
de när lagen trädde i kraft till den del dessa 
inte strider mot lagen. Då andelslagens gäl
lande stadgar inte innehåller några bestäm
melser om skyldigheten att informera om de 
omständigheter som påverkar medlemsplace
ringarnas värde, blir de stadganden i lagen 
som gäller denna informationsskyldighet 
tillämpliga omedelbart när lagen träder i 
kraft. 

De stadganden som föreslås i 16 j § inne
bär att kraven på en kassareserv hos de an
delslag som bedriver sparkasseverksamhet 
skärps jämfört med dagens läge. Enligt för
slaget skall andelslagen uppfylla de krav 
som gäller kassareserven när lagen träder i 
kraft. Vissa andelslag kan dock ha svårig
heter att uppfylla lagens krav genast när la
gen träder i kraft. I ikraftträdelsestadgandets 
4 mom. föreslås därför att ministeriet skall 
ha rätt att på ansökan av andelslaget av sär
skilda skäl bevilja andelslaget tillstånd att 
uppfylla de krav som gäller kassareserven 

först efter en övergångsperiod. Övergångs
perioden kan omfatta högst ett år. 

1.2. Lagen om dödande av motbok och 
annat bevis, som av andelslag för 
deposition utfärdas 

Det föreslås att lagen om dödande av mot
bok och annat bevis, som av andelslag för 
deposition utfärdas upphävs och att stadgan
dena i lagen tas in i 3 kap. lagen om an
delslag, vilket gäller sparkasseverksamhet 

1.3. Lagen om marimadsdomstolen 

l §. Det föreslås att till paragrafen fogas 
ett omnämnande av marknadsdomstolens 
jurisdiktion i ärenden enligt lagen om an
delslag vilka ansluter sig till regleringen av 
marknadsföring. I marknadsdomstolens sam
mansättning föreslås inga ändringar på grund 
av detta. 

6 g §. Det föreslås att till lagen fogas en 
ny 6 g §, som skall gälla anhängiggörandet 
av ansökan enligt lagen om andelslag vid 
marknadsdomstolen. Sparkasseinspektören 
och en registrerad förening som bevakar 
medlemsplacerarnas intressen i en sparkassa 
och av vars medlemmar minst hälften är 
medlemsplacerare har rätt att anhängiggöra 
ärendet. Konsumentombudsmannen har rätt 
att anhängiggöra ett ärende vid mark
nadsdomstolen endast till den del talan gäl
ler en konsumtionsnytti~het enligt lagen om 
konsumentskydd och sadana konsumenters 
intressen som avses i lagen om konsuments
kydd. 

7 c §. Det föreslås också att till lagen fo
gas en ny 7 c §, enligt vilken marknadsdom
stolens ordförande skall delge sparkassein
spektören en ansökan som gjorts av med
lemsplacerarnas förening. 

1.4. Kreditinstitutslagen 

50 §. Deposition. Det föreslås att omnäm
nandet av en sparkassas rätt att ta emot de
positioner stryks i 2 mom. på grund av revi
deringen av 3 kap. lagen om andelslag. 

82 §. Marknadsföring. Det föreslås att till 
paragrafen fogas ett nytt 4 mom., enligt vil
ket endast en depositionsbank har rätt att i 
sin marknadsfönng använda benämningen 
deposition för medel som tas emot från all
mänheten och skall återbetalas. Då endast en 
depositionsbank har rätt att ta emot deposi-
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tioner enligt lagens 50 §, är det inte lämpligt 
att benämningen deposition vid marknadsfö
ringen används för andra medel som skall 
återbetalas, eftersom en sådan marknadsfö
ring är ägnad att vilseleda allmänheten och 
ge en bild av att det är fråga om en place
ring som kan jämställas med en bankdeposi
tion. 

99 §. Depositionsbanksbrott. Det föreslås 
att i pararafen fogas användning av benäm-

l. 

ningen deposition i strid med 82 § 4 mom. 
som en strafflagd gärning. 

2. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den l juli 
1996. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av lagen om andelslag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/54) 3 ka{>. 160 §, 198 § l mom. och 

199 - 201 §§, sådana de lyder, 3 kap. jämte ändringar, 160 § 1 lag av den 28 oktober 1994 
(939/94), 198 § i lag av den 24 augusti 1990 (808/90) och 199-201 §§ i lag av den 22 
december 1989 (1240/89), samt 

fogas till lagen en ny 206 § som följer: 

3 kap. 

Sprukasseverlcsamhet 

16 § 
Ett andelslag vars huvudsakliga verksam

hetsområde består av detaljhandel får för 
finansiering av sin verksamhet bedriva spar
kasseverksamhet genom att av sina medlem
mar på konton som uppfyller villkoren i 
16 f § ta emot sådana penningmedel i mark 
som skall återbetalas (medlemsplacering), 
om andelslaget har minst 500 medlemmar 
och det i pengar betalda andelskapitalet upp
går till minst 500 000 mark. 

Ett andelslag som är moder- eller dotter
företag i en koncern enligt bokföringslagen 
(655173) får ta emot medlemsplaceringar 
endast om koncernens huvudsakliga verk
samhetsområde består av detaljhandel. 

16 a§ 
Om medlemsantalet eller andelskapitalet 

av ett andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet faller under i 16 § l mom. stadgat, 
andelslaget skall avbryta att ta emot med
lemsplaceringar. Om medlemsantalet eller 
andelskapitalet inte återvänder till den i 16 § 

3601001 

l mom. stadgat inom sex månader, andelsla
get skall avsluta att bedriva sparkasseverk
samhet. Andelslaget skall då säga upp med
lemsplaceringsmedlen och därefter avsluta 
medlemskonton enligt kontovillkoren. 

Har andelslaget i enlighet med l mom. 
avslutat att bedriva sparkasseverksamhet, 
andelslaget får inte påbörja om igen att be
driva sparkasseverksamhet förrän dess med
lemsantal och andelskapital har varit i enlig
het med 16 § l mom. oavbruten minst ett 
år. 

Om ett andelslags som bedriver sparkasse
verksamhet eller när ett andelslag är moder
eller dotterbolag i en koncern enligt bok
färingslagen koncerns huvudsakliga verk
samhetsområde inte längre är detaljhendel, 
andelslaget skall avsluta att bedriva sparkas
severksamhet samt säga upp medlemsplace
ringsmedlen och därefter avsluta medlems
konton enligt kontovillkoren. 

Har andelslaget i enlighet med 3 mom. 
avslutat att bedriva sparkasseverksamhet, 
andelslaget får inte påbörja om igen att be
driva sparkasseverksamhet förrän dess eller 
koncerns huvudsakliga verksamhetsområde 
har varit under en hel räkenskapsperiod de
taljhandel. 
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En medlem som har gjort en medlemspla
cering har rätt att säga upp en tidsbunden 
medlemsplacering att förfalla omedelbart om 
andelslaget har avslutat att beriva sparkasse
verksamhet i enlighet med l eller 3 mom. 

16 b§ 
Ett andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet skall som en del av sina stadgar ha 
stadgar som gäller sparkasseverksamheten. 
Andelslaget skall för fastställande tillställa 
finansministeriet stadgarna om sparkasse
verksamhet och ändringar i dem. Andelsla
get får inte inleda sparkasseverksamhet för
rän ministeriet har fastställt de stadgar som 
gäller sparkasseverksamheten. De stadgar 
som ~äller sparkasseverksamheten får inte 
inneballa villkor som är oskäliga med hän
syn till andelslagets medlemmar. 

I de stadgar som gäller sparkasseverksam
het skall åtminstone nämnas 

l) av vem medlemsplaceringar får tas 
emot, 

2) var medlemsplaceringar kan tas emot, 
3) hur granskningen av sparkasseverksam

heten skall ordnas, särskilt om i 18 § avsed
da inspektörens rättigheter och skyldigheter, 

4) hur uppföljning, rapportering och över-
vaknig av kassareserven enligt 16 j § ord
nas, 

5) hur gränserna för medlemsplaceringarna 
fastställs, 

6) hur meddelanden som gäller medlems
placeringar skall tillställas de medlemmar 
som gjort en medlemsplacering samt 

7) när och var delårsrapporten enligt 
17 a § samt bokslutet och bokslutskommuni
keD enligt 17 b § är tillgängliga för de med
lemmar som gjort en medlemsplacering. 

I de stadgar som gäller sparkasseverksam
het skall dessutom ingå övriga föreskrifter 
som ministeriet anser nödvändiga. 

I de stadgar som gäller sparkasseverksam
het kan inte bestämmas att andelslaget skall 
ha särskilda sparkassekontor vid vilka inte 
bedrivs någon annan verksamhet. 

16 c§ 
Ett andelslag får ta emot medlemsplace

ringar endast av sina medlemmar och av 
medlemmarnas minderåriga barn (medlems
placerare) på de konton som dessa innehar. 

Upphör en medlemsplacerares medlemskap 
i andelslaget eller övergår en fordran som 
grundar sig på en medlemsplacering till en 
fysisk person eller en juridisk person som 

inte är medlem i andelslaget, skall andelsla
get säga upp medlemsplaceringsmedlen in
om ett år från det andelslaget fick kännedom 
om det skedda och därefter avsluta med
lemssplaceringskontot i enlighet med konto
villkoren. Så skall förfaras även då en i 
l mom. avsedd minderårig medlemsplace
rare blir myndig. En tidsbunden placering är 
dock i kraft till förfallodagen. 

16 d§ 
Ett andelslag kan ta emot medlemsplace

ringar vid andelslagets, dess dotterföretags 
och centralaffärs samt andelslags intressefö
retags av vilket andelslag som bedriver spar
kasseverksamhet äger majoriteten av röstetal 
och aktiekapital sådana verksamhetsställen i 
Finland där detta är tillåtet enligt de stadgar 
som gäller sparkasseverksamheten. 

16 e§ 
Andelslaget får inte i den marknadsföring 

som gäller sr.arkasseverksamheten lämna 
osanna eller vilseledande upplysningar eller 
annars använda något förfarande som är 
otillbörligt från medlemsplacerarens syn
punkt eller som strider mot god sed. 

Marknadsdomstolen kan förbjuda ett an
delslag att fortsätta marknadsföring som stri
der mot l mom. eller att upprepa sådan eller 
därmed jämförbar marknadsföring. Mark
nadsdomstolen kan också meddela förbudet 
interimistiskt, varvid förbudet gäller tills 
saken har avgjorts slutligt. Förbudet kan för
enas med vite. 

16 f§ 
De allmänna villkoren för de medlemspla

ceringskonton som används för mottagande 
av medlemsplaceringar godkänns av minis
teriet. Kontovillkoren får inte innehålla för 
medlemsplacerarna oskäliga bestämmelser 
eller bestämmelser som snedvrider konkur
rensen. 

Såsom gottgörelse för en medlemsplace
ring får andelslaget betala ränta endast enligt 
kontovillkoren. Beviljande av någon annan 
förmån som grundar sig på en medlemspla
cering i andelslaget är förbjudet. 

16 g§ 
Om ett särskilt bevis utfärdas över med

lemsplaceringen, skall det ställas till viss 
man. I beviset och i kontoregistret skall an
tecknas medlemsplacerarens eller hans för
älders medlemsnummer i andelslaget Med-
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lemsplaceringen kan transporteras endast på 
en namngiven person, vilket skall omnämnas 
i beviset. Till användningen av med
lemsplaceringskontot kan fogas ett villkor, 
med stöd av vilket kontot kan användas 
även av någon annan än medlemsplaceraren. 

Om ett bevis som ett andelslag som bedri
ver sparkasseverksamhet har utfärdat över en 
medlemsplacering och i vilket ett uttryckligt 
förbehåll ingår om att medel inte får lyftas 
utan att beviset återlämnas eller en anteck
ning om utbetalningen görs i det har för
kommit, skall handlingens ägare meddela 
andelslaget detta och samtidigt uppge när 
och hur handlingen har förkommit. An
delslaget skall tillkännage att beviset har 
förkommit genom en kungörelse, som på 
bekostnad av handlingens ägare skall publi
ceras en gång i den officiella tidningen. Om 
handlingen inte har kommit till rätta inom 
sex månader från det kungörelsen publice
ras, har bevisets ägare rätt att lyfta sitt till
godohavande enligt kontovillkoren och, det 
tidigare beviset medför inte längre rätt att 
föra talan mot andelslaget efter det att med
lemsplaceringsmedlen har utbetalts. 

16 h§ 
Ett andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet får inte med sin motfordran kvitta 
sådana medel som finns på en privatpersons 
medlemsplaceringskonto eller som har an
visats bli betalda till honom och som enligt 
lag inte får utmätas. Före kvittningen skall 
andelslaget reda ut om medlen kan utmätas. 
Medlemsplaceraren skall underrättas om ett 
kvittningsyrkande. En kvittning i strid med 
detta moment är ogiltig. 

Är det inte möjligt att utan oskäligt besvär 
reda ut om medlen kan utmätas, får an
delslaget dock kräva kvittning, om det i 
samband med kvittningsyrkandet skriftligen 
lämnar medlemsplaceraren meddelande om 
begränsningen av kvittningsrätten enligt 
l mom. och om en återgång av kvittningen 
enligt detta moment. Kvittningen återgår, om 
medlemsplaceraren inom 14 dagar från det 
han fick kännedom om kvittningsyrkandet 
lägger fram en utredning om att medlen inte 
får utmätas. Om inte någon annan utredning 
kan läggas fram om tidpunkten för delfåen
det av kvittningsyrkandet, skall medlemspla
ceraren anses ha fått del av yrkandet den 
sjunde dagen efter att meddelandet om yr
kandet avsändes. Om medlemsplaceraren 
inte ges den information som anges i detta 

moment, är kvittnin~en ogiltig. 
Vad som stadgas 1 l mom. gäller inte när 

medlemsplaceringskontot debiteras med stöd 
av medlemsplacerarens uttryckliga fullmakt. 
En sådan fullmakt kan medlemsplaceraren 
återkalla när som helst. Andra avtal som 
minskar medlemsplacerarens rättigheter en
ligt denna paragraf är ogiltiga. 

16 i§ 
Andelslaget skall konstatera medlemspla

cerarens identitet. Om det är sannolikt att 
medlemsplaceraren handlar för någon annan 
persons räkning, skall identifieringen ut
sträckas också till denne. Identifieringsupp
gifterna skall förvaras på ett tillförlitligt sätt 
under minst fem år fran det medlemsplace
ringsförhållandet upphörde. 

De krav som stadgas i l mom. gäller ock
så andra än medlemsplacerare som regelbun
det anlitar andelslaget, om medlemsplace
ringen ensam eller som en del av åtgärder 
som ansluter sig till varandra är minst ett 
markbelopp som motsvarar 15 000 ecu, 
dock alltid minst 85 000 mark eller om det 
finns anledning att betvivla att de medel 
som används vid en medlemsplacering har 
lagligt ursprung. 

Andelslaget skall med tillbörlig omsorg re
da ut ~runderna för och syftet med att spar
kassetJänsterna anlitas, om det observerar att 
tjänsterna till sin struktur och omfattning 
avviker från det sedvanliga med hänsyn till 
andelslagets storlek eller läget i fråga om det 
verksamhetsställe som tar emot medlems
splaceringar, att de inte har något uppenbart 
ekonomiskt syfte eller något syfte som hän
för sig till medlemskapet i andelslaget eller 
att de inte är förenliga med medlemsplacera
rens ekonomiska situation eller affärstrans
aktioner. 

Om ett andelslag efter att ha uppfyllt sin 
omsorgsplikt enligt 3 mom. eller annars har 
anledning att betvivla att de medel som an
vänds vid en medlemsplacering har lagligt 
ursprung, skall det avbryta mottagandet av 
medlemsplaceringen för tilläggsutredningar 
eller vägra ta emot den samt alltid utan 
dröjsmål göra en anmälan om saken till för
undersökningsmyndigheten för undersök
ning. Andelslaget skall på begäran lämna 
förundersökningsmyndigheten alla de upp
lysningar och handlingar som kan vara av 
betydelse för utredningen av misstanken. 
Om det sannolikt blir svårare att reda ut 
vem som drar förmån av medlemsplacering-
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en om medlemsplaceringen förvägras eller 
mottagandet avbryts, kan medlemsplacering
en likväl tas emot, varefter en anmälan om 
saken ofördröjligen skall göras till förunder
sökningsmyndigheten. Att anmälan görs får 
inte röjas för den som misstanken gäller. 

Ministeriet meddelar närmare föreskrifter 
om omsorgsplikten och skyldigheten att göra 
anmälan enligt denna paragraf samt om hur 
dessa skall fullgöras. 

För andelslaget eller den som i god tro har 
vidtagit åtgärder på dess vägnar uppstår inte 
ansvar för ekonomiska skador som eventu
ellt vållas av någon åtgärd enligt denna pa
ragraf. 

16 j § 
Ett andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet skall ha en med beaktande av med
lemsplaceringarnas art och belopp tillräcklig 
kassareserv, som skall uppgå till minst 25 
procent av beloppet av de medlemsplace
ringar som skall utbetalas på anfordran och 
till minst 10 procent av beloppet av de övri
ga medlemsplaceringarna i andelslaget 

Till kassareserven i ett andelslag som be
driver sparkasseverksamhet hör 

l) andelslagets kassa, 
2) fordringar som förfaller inom en månad 

och fordringar med en månads uppsägnings
tid hos inhemska och med dem jämställbara 
utländska kreditinstitut samt centralaffärer 
för andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet samt 

3) fordringsbevis som är lätt att marknads
föra 

17 § 
Ett andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet är skyldig att på alla de verksam
hetsställen där medlemsplaceringar får tas 
emot enligt de av andelslagets stadgar som 
gäller sparkasseverksamheten tillhandahålla 
medlemsplacerama tillräcklig information 
om de omständigheter som väsentligt påver
kar medlemsplaceringens värde. 

17 a§ 
Ett andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet skall för varje räkenskapsperiod som 
är över sex månader lång upprätta en delårs
rapport för antingen de sex första eller för 
de fyra och åtta första månaderna. 

Om andelslagets räkenskapsperiod har för
längts skall andelslaget dessutom upprätta en 
årsrapport för de 12 första månaderna av 

räkenskapsperioden. Vad som stadgas om 
delårsrapport skall på motsvarande sätt till
lämpas pa årsrapporten. 

Delårsrapporten skall ges av andelslagets 
styrelse. Om andelslagets revisor har gran
skat rapporten, skall revisorns eventuella 
anmärkningar och erinringar fogas till rap
porten. 

Om andelslaget skall upprätta ett koncern
bokslut ges delårsrapporten som koncerns 
information. 

Delårsrapporten skall upprättas i enlighet 
med god bokföringssed och den skall ge 
riktiga och tillräckliga uppgifter för att med
lemsplacerarna skall bilda sig välgrundad 
uppfattning om andelslagets verksamhet och 
resultat samt om dess utveckling. 

I delårsrapporten skall redogöras för an
delslagets verksamhet, resultatutveckling och 
investeringar samt för ändringar i finansie
ringsläget och verksamhetsmiljön efter ut
gången av den föregående räkenskapsperio
den. Redogörelse skall ges för exceptionella 
omständigheter som har inverkat på verk
samheten och resultatet under den period 
som rapporten avser. Uppgifterna i delårs
rapporten skall vara jämförbara med uppgif
terna för motsvarande period under den 
föregående räkenskapsperioden. I delårsrap
porten skall också redogöras för sådana efter 
rapportsperioden inträffade händelser som är 
väsentliga för andelslaget verksamhet och 
resultat samt för andelslagets sannolika ut
veckling under den löpande räkenskapspe
rioden, i den mån detta är möjligt. Närmare 
föreskrifter om delårsrapportens innehåll och 
informationsförfarandet utfärdas genom mi
nisteriets beslut. 

Delårsrapporten skall hållas tillgängligt för 
medlemsplacerarna utan obefogat dröjsmål, 
dock senast tre månader efter utgången av 
rapportperioden. 

Delårsrapporten skall finnas tillgänglig för 
medlemsplacerarna på alla de verksamhets
ställen där medlemsplaceringar får tas emot 
enligt de av andelslagets stadgar som gäller 
sparkasseverksamhet Delårsrapporten skall 
dessutom på begäran tillställas med
lemsplacerarna avgiftsfritt. 

Ett andelslag kan på ansökan beviljas un
dantag från innehållet i och uppgörandet av 
delårsrapporten, om medlemsplacerarnas 
ställning inte äventyras av att undantag be
viljas. Om undantagsgrunderna föreskrivs 
närmare genom ministeriets beslut. Undan
tag i fråga om innehållet i delårsrapporten 
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beviljas av bokföringsnämnden och undan
tag i fråga om uppgörandet av rapporten av 
ministeriet. I rapporten skall anges att un
dantag har bevlljats. Ministeriet och bok
föringsnämnden skall ofördröjligen under
rätta varandra om att en ansökan om undan
tag har kommit in och avgjorts. 

17 b§ 
Ett andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet skall i sitt bokslut lämna riktiga och 
tillräckliga uppgifter om sådana omständig
heter som har en väsentlig inverkan på med
lemsplaceringens värde. Om bokslutets inne
håll och om informationsförfarandet före
skrivs närmare genom ministeriets beslut. 

Bokslutet skall senast en vecka före ordi
narie andelsstämma hållas tillgängligt för 
medlemsplacerarna på alla de verksamhets
ställen där medlemsplaceringar får tas emot 
enligt de av andelslagets stadgar som gäller 
sparkasseverksamhet Utöver bokslutet skall 
också revisionsberättelsen hållas tillgänglig 
för medlemsplacerarna. A v revisionsberättel
sen skall också framgå revisorernas uppfatt
ning om huruvida de delårsrapporter som 
har offentliggjorts under räkenskapsperioden 
har upprättats i enlighet med gällande stad
ganden. Andelslaget skall dock hålla revi
sionsberättelsen tillgänglig för medlemspla
cerarna omedelbart, om revisorerna 

l) har framställt en anmärkning med an
ledning av revisionen, 

2) inte förordar att balansräkningen och 
resultaträkningen fastställs eller att de redo
visningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet, 

3) inte har förenat sig om styrelsens för
slag om användning av överskott, ifall ett 
sådant beslut kan komma i fråga enligt 35 §, 
eller om åtgärder gällande förlust, eller 

4) anser att de delårsrapporter som hållits 
tillgängliga för medlemsplacerarna under 
räkenskapsperioden inte har upprättats i en
lighet med gällanden stadganden. 

Ett andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet skall omedelbart efter det att bok
slutet blivit klart upprätta en kommunike 
som innehåller huvudpunkterna i bokslutet 
(bokslutskommunike). Om andelslaget skall 
upprätta ett koncernbokslut skall bok
slutskommuniken ges såsom koncernens in
formation. Om innehållet i bokslutskommu
Diken och om sättet för framläggande av 
uppgifterna föreskrivs genom ministeriets 
beslut. 

Bokslutskommuniken skall hållas tillgäng-

lig för medlemsplacerarna på alla de verk
samhetsställen där medlemsplaceringar får 
tas emot enligt de av andelslagets stadgar 
som gäller sparkasseverksamhet 

Bokslutet och bokslutskommuniken skall 
på begäran tillställas medlemsplacerarna av
giftsfritt. 

Ett andelslag kan på ansökan beviljas un
dantag från innehållet i bokslutet samt inne
hållet i och uppgörandet av bokslutskommu
niken, om medlemsplacerarnas ställning inte 
äventyras av att undanta~ beviljas. Om un
dantagsgrunderna föreskrivs närmare genom 
ministeriets beslut. Undantag i fråga om in
nehållet i bokslutet och bokslutskommuni
keD beviljas av bokföringsnämnden och un
dantag i fråga om uppgörandet av bok
slutskommuniken av ministeriet. I bokslutet 
och bokslutskommuniken skall anges att 
undantag har beviljats. Ministeriet och bok
föringsnämnden skall utan dröjsmål under
rätta varandra om att en ansökan om undan
tag har kommit in och avgjorts. 

17 c§ 
Ett andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet skall utan obefogat dröjsmål offent
liggöra alla sådana beslut samt omständig
heter rörande andelslaget och dess verk
samhet, som är ägnade att väsentligt påverka 
medlemsplaceringens värde. 

Ministeriet kan på ansökan bevilja undan
tag från den skyldigheten som stadgas i 
l mom. som inte äventyrar medlemsplace
rarnas ställning. Ministeriet kan bevilJa un
dantag, om offentliggörandet av uppgifter 
skulle strida mot allmän fördel eller åsamka 
andelslaget väsentlig men. Om undantag 
skall ansökas omedelbart efter att skyldig
heten uppkommit. 

17 d§ 
Ett andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet kan ordna borgen eller annan säker
het för tryggande av en medlemssplacerares 
fordran. En redogörelse för säkerhets arran
gemanget och dess omfattning skall ingå i 
delårsrapporten och bokslutskommuniken. 
Om andelslaget inte har ordnat borgen eller 
annan säkerhet, skall också detta nämnas i 
delårsrapporten och bokslutskommuniken. 
Andelslaget skall dessutom offentliggöra 
väsentliga ändringar i säkerhets arrange
mangen och i säkerhetens värde enligt 
17 c§. 
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18 § 
Granskning av sparkasseverksamheten ut

övas av en sparkasseinspektör. Andelslaget 
skall till sparkasseinspektör välja en av Cen
tralhandelskammaren eller en handelskam
mare godkänd revisor eller revisionssam
manslutning. Om andelslaget har en centra
laffär skall till sparkasseinspektör väljas en 
godkänd revisor eller revisionssammanslut
ning som centralaffären har utsett. Till spar
kasseinspektör skall inte väljas en person 
som enligt 24 § revisionslagen (936/94) är 
jäv att fungera som andelslagets revisor. 

I fråga om skiljande av sparkasseinspektör 
från hans uppdrag och sparkasseinspektörs 
avgång tillämpas vad som i 26 § revisionsla
gen stadgas om skiljande av revisor av hans 
uppdrag och revisors avgång. 

Om sparkasseinspektörens rättigheter och 
skyldigheter samt om innehållet av gransk
ningen av sparkasseverksamheten bestämros 
i de stadgar som gäller sparkasseverksam
heten. 

Vad som i 21 och 22 §§ revisionslagen 
stadgas om revisor tillämpas på sparkassein
spektören vid utförandet av uppgifterna en
ligt denna paragraf. 

Om sparkasseinspektören konstaterar att 
andelslaget i sin sparkasseverksamhet har 
gjort sig skyldig till en handling eller för
summelse som kan medföra skadestånds
skyldighet eller till annan verksamhet som 
strider mot lag, de stadgar som gäller spar
kasseverksamheten eller kontovillkor, skall 
han utan dröjsmål inlämna en skriflig anmä
lan om detta till andelslagets styrelse. sty
relsen skall offentliggöra sparkasseinspektör
ens anmälan enligt 17 och 17 c §§. 

Ministeriet har rätt att av ett andelslag som 
bedriver sparkasseverksamhet och av spar
kasseinspektören få de upplysningar som 
ministenets i denna lag stadgade uppgifter 
kräver samt att av dem få kopior av de 
handlingar och andra dokumenter som mi
nisteriet anser nödvändiga med tanke på mi
nisteriets uppgifter. 

18 a§ 
En medlem och suppleant i förvaltnings

rådet och styrelsen för ett andelslag som 
bedriver sparkasseverksamhet och tjänste
man vid ett sådant andelslag samt en spar
kasseinspektör är skyldig att hemlighålla vad 
han i samband med uppdrag som ansluter 
sig till sparkasseverksamheten har fått veta 
om medlemsplaceringarna. 

Andelslaget och sparkasseinspektören är 
skyldiga att lämna i l mom. avsedda upp
lysningar till åklagar- och förundersök
ningsmyndigheterna för utredande av brott 
samt till andra myndigheter som enligt lag 
har rätt att få sådana upplysningar. 

160 § 
En medlem av styrelse och annan i 75 § 

avsedd företrädare för andelslag, den som 
enligt 80 § handhar ett andelslags förvalt
ning, en likvidator, en i 18 § avsedd spar
kasseinspektör samt en i l 06 § avsedd 
syssloman är skyldig att ersätta skada som 
han i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vård
löshet vållat andelslaget 

198 § 
Den som bryter mot vad denna lag oavsett 

3 kap. stadgar om uppgörande av bokslut 
skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff stadgas i någon annan lag, 
för aiulelslagsförseelse dömas till böter. 

199 § 
Den som 
l) tar emot medlemsplaceringar i strid 

med 16 eller 201 §, 
2) uppsåtligen eller av grov vårdslöshet tar 

emot medlemsplaceringar i strid med an
delslagets stadgar som gäller sparkasseverk
samheten, 

3) uppsåtligen eller av grov vårdslöshet 
innefattar en osann eller vilseledande upp
lysning i delårsrapporten enligt 17 a § eller i 
bokslutet eller bokslutskommuniken enligt 
17 b§, 

4) i egenskap av medlem eller suppleant i 
förvaltningsrådet eller styrelsen för ett an
delslag som bedriver sparkasseverksamhet 
eller för andelslagens centralaffär eller i 
e~enskap av revisor eller tjänsteman i ett 
sadant andelslag eller i en sådan centralaffär 
uppsåtligen lämnar en myndighet oriktiga 
eller vilseledande uppgifter om sparkasse
verksamheten eller en medlemsplacerare el
ler 

5) i egenskap av sparkasseinspektör upp
såtli~en lämnar oriktiga uppgifter eller un
derlater att göra anmälan som avses i 18 § 
om en brist eller något missbruk som han 
observerat 

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff stadgas i någon annan lag, 
för sparkassebrott dömas till böter eller 
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fängelse i högst sex månader. 

200 § 
Den som 
l) bryter mot 16 c eller 16 f §, 
2) bryter mot 17 a eller 17 b § på något 

annat sätt än det som nämns i 199 §, 
3) försummar den informationsskyldighet 

som 17 c eller 17 d § stadgar, 
4) bryter mot tystnadsplikten enligt 18 a § 

eller 
5) bryter mot andelslagets stadgar om 

sparkasseverksamheten på något annat sätt 
än det som nämns i 199 § 

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff stadgas i någon annan lag, 
för sparkasseförseelse dömas till böter. Till 
samma straff skall den dömas som bryter 
mot 206 §. 

Har genom en gärning som avses i 
l mom. 4 punkten endast enskild rätt blivit 
kränkt, får allmän åklagare väcka åtal endast 
om målsäganden har anmält gärningen för 
åtal. 

201 § 
Har en medlem eller suppleant i förvalt

ningsrådet eller styrelsen för ett andelslag 
som bedriver sparkasseverksamhet, en tjäns
teman i ett sådant andelslag eller en sparkas
seinspektör i sin verksamhet inte följt 
3 kap., bestämmelserna i andelslagets stad
gar eller i de stadgar som gäller sparkasse
verksamheten eller av myndigheterna på be
hörigt sätt meddelade föreskrifter, kan läns
styrelsen på framställning av finansminis
teriet eller sparkasseinspektören vid vite 
ålägga personen i fråga att fullgöra sin skyl
dighet. 

Har andelslaget som bedriver sparkasse
verksamhet i sin verksamhet i väsentlig mån 
avvikat från lag eller förordning, myndighe
ternas med stöd av dem meddelade före
skrifter eller de av andelslagets stadgar som 
gäller sparkasseverksamhet eller om an
delslaget inte längre uppfyller de krav som 
har standgat för sparkasseverksamheten, kan 
länstyrelsen på ansökan av sparkasseinspek
tör, andelslagets medlem eller en registrerad 

förening som bevakar medlemsplacerarnas 
intresse och av vars medlemmar minst hälf
ten är medlemsplacerare ålägga att sparkas
seversamheten avslutas. 

Om SJ?arkasseverksamheten har enli~t 
2 mom. ålagt att avslutas, andelslaget far 
inte börja om igen med sparkasseverksam
heten förrän ministeriet har fastställt an
delslaget nya stadgar som gäller sparkesse
verksamheten. 

206 § 
Utöver de andelslag som avses i 16 § har 

dessutom andelslag som bedriver sin verk
samhet endast bland egna medlemmar och i 
vilka endast den som hör till personalen vid 
en viss sammanslutning kan vara medlem 
rätt att av sina medlemmar ta emot andra än 
i l kap. 2 § värdepappersmarknadslagen 
(495/89) avsedda medel som skall återbeta
las. 

I fråga om dödande av ett bevis som ett 
andelslag som avses i l mom. har utfärdat 
över medel som det har mottagit till.~mpas 
vad som stadgas i 16 f § 2 mom. Ovriga 
stadganden i 3 kap. tillämpas inte på an
delslag som avses i l mom. 

Denna lag träder i kraft den . 
De krav enligt 16 § l mom. som gäller ett 

andelslags andelskapital och medlemsantal 
tillämpas inte på andelslag som bedriver 
sparkasseverksamhet när denna lag träder i 
kraft. 

Ett andelslag skall inom ett år från lagens 
ikraftträdande bringa sina stadgar i överens
stämmelse med 16 b §, om inte ministeriet 
på ansökan beviljar en längre tid. Tills de 
stadgar som gäller sparkasseverksamheten 
har fastställts skall andelslagens tidigare 
stadgar iakttas i tillämpliga delar, om de inte 
strider mot lagen. 

Ministeriet kan av särskilda skäl på an
sökan av ett andelslag som bedriver sparkas
severksamhet bevilja tillstånd till att 
andelslaget senast ett år efter lagens ikraft
trädande uppfyller de krav som gäller kassa
reserven enligt 16 j §. 



32 RP 10/1996 nl 

2. 
Lag 

om upphävande av lagen om dödande av motbok och annat 
bevis, som av andelslag för deposition utfärdas 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Genom denna· lag upphävs lagen den 

11 augusti 1922 om dödande av motbok och 
annat bevis, som av andelslag för deposition 
utfårdas (188122). 

3. 
Lag 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 

om ändring av lagen om marimadsdomstolen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 januari 1978 om marknadsdomstolen (41178) l §, sådan den lyder i 

lag av den 8 december 1994 (1149/94), samt 
fogas tilllagen nya 6 g och 7 c §§ som följer: 

l § 
Marknadsdomstolen handlägger och avgör 

i egenskap av specialdomstol de ärenden 
som faller under dess behörighet enligt kon
sumentskyddslagen (38178), lagen om kon
sumentombudsmannen (40178), värdepap
persmarknadslagen ( 495/89), kreditinstituts
lagen (1607/93), lagen om reglering av av
talsvillkor mellan näringsidkare (1062/93) 
och lagen om andelslag (247/54) och som 
ansluter sig till regleringen av marknadsfö
ring och avtalsvillkor samt de ärenden för 
vilka den enligt lagen om otillbörligt förfa
rande i näringsverksamhet (1061178), lagen 
om åtgärder för inskränkande av tobaksrök
ning (693176) och alkohollagen (1143/94) är 
behörig. 

6g§ 
Ett ärende som skall behandlas enligt 

lagen om andelslag blir anhängigt vid mark
nadsdomstolen på ansökan. Ansökan kan 
göras av 

l) en sparkasseinspektör som avses i 18 § 
lagen om andelslag eller 

2) en registrerad förening som bevakar 
medlemsplaceramas intressen och av vars 
medlemmar minst hälften är medlemsplace
rare. 

7 c§ 
Marknadsdomstolens ordförande skall 

omedelbart delge sparkasseinspektören en 
ansökan som en förening som avses i 6 g § 
2 punkten har gjort med stöd av samma pa
ragraf. 

Denna lag träder i kraft den 
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4. 
Lag 

om ändring av kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/93) 50 § 2 mom. och 99 § 

samt 
fogas till 82 § ett nytt 4 mom. som följer: 

50§ 

Deposition 

Endast en depositionsbank har rätt att ta 
emot depositioner. Denna lag begränsar inte 
Finlands Banks rätt att ta emot depositioner. 

82 § 

Marknadsföring 

Endast en depositionsbank har rätt att i sin 
marknadsföring använda benämningen depo
sition för medel som tas emot från allmän
heten och skall återbetalas. 

Helsingfors den 15 mars 1996 

99 § 

Depositionsbanksbrott 

Den som i strid med 50 § tar emot medel 
från allmänheten eller i strid med 8 § i sin 
firma eller annars använder benämningen 
"bank" för att ange sin versamhet eller i 
strid med 82 § 4 m om. använder i mark
nadsföring benämningen deposition, skall för 
depositionsbanksbrott dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader, om inte gär
ningen är ringa eller strängare straff för gär
ningen stadgas i någon annan lag. 

Denna lag träder i kraft den 

Republikens President 

MARTII AHTISAARI 

Minister A rja A lho 

3601001 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändringar av lagen om andelslag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras lagen den 28 maj 1954 om andelslag 3 kap., 160 §, 198 § l mom. och 

199-201 §§ sådana de lyder, 3 kap. jämte ändringar, 160 § i lag av den 28 oktober 1994 
(939/94), 198 § l mom. i lag av den 24 augusti 1990 (808/90) och 199-201 § i lag av den 
22 december 1989 (1240/89), samt 

fogas till lagen en ny 206 § som följer: 

Gällande lydelse 

3 kap. 

Andelslag som bedriver fånerörelse 

Föreslagen lydelse 

3 kap. 

Sparkasseverksamhet 

16 § 
Ett andelslag vars huvudsakliga verksam

hetsområde består av detaljhandel får för 
finansiering av sin verksamhet bedriva spar
kasseverksamhet genom att av sina med
lemmar på konton som uppfyller villkoren i 
16 f § ta emot sådana penningmedel i mark 
som skall återbetalas (medlemsplacering), 
om andelslaget har minst 500 medlemmar 
och det i pengar betalda andelskapitalet upp
går till minst 500 000 mark. 

Ett andelslag som är moder- eller dotter
företag i en koncern enligt bokföringslagen 
(655173) får ta emot medlemsplaceringar 
endast om koncernens huvudsakliga verk
samhetsområde består av detaljhandel. 

16 a§ 
Om medlemsantalet eller andelskapitalet 

av ett andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet faller under i 16 § l mom. stadgat, 
andelslaget skall avbryta att ta emot med
lemsplaceringar. Om medlemsantalet eller 
andelskapitalet inte återvänder till den i 16 § 
l mom. stadgat inom sex månader, andelsla
get skall avsluta att bedriva sparkasseverk
samhet. Andelslaget skall då säga upp med
lemsplaceringsmedlen och därefter avsluta 
medlemskonton enligt kontovillkoren. 
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Gällande lydelse 

16 § 
Omfattar verksamhetsområdet för andels

lag som idkar handelsrörelse mottagande av 
sparkassedepositioner, skall andelslaget till
ställa sina stadgar och ändringar i dem fi
nansministeriet för granskning. 

Föreslagen lydelse 

Har andelslaget i enlighet med l mom. av
slutat att bedriva sparkasseverksamhet, an
delslaget får inte påbörja om igen att bedriva 
sparkasseverksamhet förrän dess med
lemsantal och andelskapital har varit i enli~
het med 16 §l mom. oavbruten minst ett ar. 

Om ett andelslag som bedriver sparkasse
verksamhet eller när ett andelslag är moder
eller dotterbolag i en koncern enligt bok
föringslagen koncerns huvudsakliga verk
samhetsområde inte längre är detaljhendel, 
andelslaget skall avsluta att bedriva sparkas
severksamhet samt säga upp medlemsplace
ringsmedlen och därefter avsluta medlems
konton enligt kontovillkoren. 

Har andelslaget i enlighet med 3 m om. av
slutat att bedriva sparkasseverksamhet, an
delslaget får inte påbörja om igen att bedriva 
sparkasseverksamhet förrän dess eller kon
cerns huvudsakliga verksamhetsområde har 
varit under en hel räkenskapsperiod detalj
handel. 

En medlem som har gjon en medlemspla
cering har rätt att säga upp en tidsbunden 
medlemsplacering att föifalla ornedelban om 
andelslaget har avslutat att beriva sparkasse
verksamhet i enlighet med l eller 3 mom. 

16 b§ 
Ett andelslag som bedriver sparkasse

verksamhet skall som en del av sina stadgar 
ha stadgar som gäller sparkasseverksamhe
ten. Andelslaget skall för fastställande till
ställa ministeriet stadgama om sparkasse
verksamhet och ändringar i dem. A n
dels laget får inte inleda sparkasseverksamhet 
förrän ministeriet har fastställt de stadgar 
som gäller sparkasseverksamheten. De stad
gar som gäller sparkasseverksamheten får 
inte innehålla föreskrifter som är oskäliga 
med hänsyn till andelslagets medlemmar. 

l de stadgar som gäller sparkasseverk
samhet skall åtminstone nämnas: 

l) av vem medlemsplaceringar får tas 
emot, 

2) var medlemsplaceringar kan tas emot, 
3) hur granskningen av sparkasseverksam

heten skall ordnas, särskilt om i 18 § avsed
da inspektörens rättigheter och skyldigheter, 

4) hur uppföljning, rappanering och över-
vaknig av kassareserven enligt 16 j § ord
nas, 
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Gällande lydelse 

Andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet skall i sina stadgar upptaga de be
stämmelser som finansministeriet finner på
kallade. 

Om andelslag som bedriver bankverk
samhet är stadgat särskilt. 

16 a§ 
Andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet får mottaga depositioner endast av 
andelslagets medlemmar och av medlem
mamas minderåriga barn. 

Upphör räkningshavares medlemskap i 
andelslag eller övergår fordran, som grundar 
sig på deposition, till person eller samman
slutning, som inte är medlem i andelslaget, 
skall andelslaget uppsäga de deponerade 
medlen inom ett år efter det skedda kommit 
till andelslagets kännedom och därefter av
sluta räkningen i enlighet med villkoren för 
denna. Så skall förfaras även då i l mom. 
avsedd minderårig räkningshavare blir myn
dig. Tidsbunden deposition är likväl i kraft 
till förfallodagen. 

16 b§ 
Sparkasseverksamheten kan bedrivas vid 

andelslags huvud- och filialkontor och kom
mersiella driftställen samt andra sådana ser
vicepunkter, där sådan verksamhet enligt 
andelslagets stadgar är tillåten. 

Föreslagen lydelse 

5) hur gränserna för medlemsplaceringarna 
fastställs, 

6) hur meddelanden som gäller medlems
placeringar skall tillställas de medlemmar 
som gjort en medlemsplacering samt 

7) när och var delårsrapporten enligt 
17 a § samt bokslutet och bokslutskommuni
ken enligt 17 b § är tillgängliga för de med
lemmar som gjort en medlemsplacering. 

I de stadgar som gäller sparkasseverk
samhet skall dessutom ingå övriga före
skrifter som ministeriet anser nödvändiga. 

I de stadgar som gäller sparkasseverk
samhet kan inte bestämmas att andelslaget 
skall ha särskilda sparkassekontor vid vilka 
inte bedrivs någon annan verksamhet. 

16 c§ 
Ett andelslag får ta emot medlemsplace

ringar endast av sina medlemmar och av 
medlemmamas minderåriga barn (medlems
placerare) på de konton som dessa äger. 

Upphör en medlemsplacerares medlemskap 
i andelslaget eller övergår en fordran som 
grundar sig på en medlemsplacering till en 
fysisk person eller en juridisk person som 
inte är medlem i andelslaget, skall andelsla
get säga upp medlemsplaceringsmedlen in
om ett år fran det andelslaget fick kännedom 
om det skedda och därefter avsluta med
lemsplaceringskontot i enlighet med konto
villkoren. Så skall förfaras även då en i l 
mom. avskedd minderårig medlemsplacerare 
blir myndig. En tidsbunden placering är 
dock i kraft till förfallodagen. 

16 d§ 
Ett andelslag kan ta emot medlemsplace

ringar vid andelslagets, dess dotteiföretagets 
och centraläffars samt andelslags intressefö
retags av vilket andelslag som bedriver spar
kasseverksamhet äger majoriteten av röstetal 
och aktiekapital sådana verksamhetsställen i 
Finland där detta är tillåtet enligt de stadgar 
som gäller sparkasseverksamheten. 

16 e§ 
Andelslaget får inte i den marknadsföring 

som gäller sparkasseverksamheten lämna 
osanna eller vilseledande upplysningar eller 
annars använda något föifarande som är 
otillbörligt från medlemsplacerarens syn
punkt eller som strider mot god sett. 
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Gällande lydelse 

17 § 
För mottagande av sparkassedepositioner 

får användas sådana räkningar som i bank
verksamheten allmänt användas för motta
gande av depositaner från allmänheten. Fi
nansministeriet godkänner de räkningar, som 
används för mottagande av depositioner, och 
villkoren för dem efter att ha inhämtat utlå
tande av bankinspektionen. 

Såsom gottgörelse för sparkassedeposition 
får andelslag erlägga ränta endast enligt vill
koren för räkningen. Beviljande av annan 
förmån, som grundar sig på deposition i an
delslags sparkassa, är förbjudet. 

17 a§ 
Över sparkassedeposition skall utgivas till 

viss person ställd motbok eller annat till viss 
person ställt bevis; i motboken eller beviset 
samt i registret över räkningar skall anteck
nas räkningshavarens eller dennes förälders 
medlemsnummer i andelslaget Motbok eller 
depositionsbevis kan transporteras endast på 
viss person, vilket skall vara omnämnt i 
motboken eller i depositionsbeviset. Om be
gagnandet av räkning kan göras förbehåll, 
med stöd av vilket räkningen kan begagnas 
även av annan än räkninghavaren. 

Om dödande av motbok eller annat över 
sparkassedeposition utgivet bevis är stadgat 
särskilt. 

Föreslagen lydelse 

Marknadsdomstolen kan förbjuda ett an
delslag att fortsätta marknadsföring som stri
der mot l mom. eller att upprepa sådan eller 
därmed jämförbar marknadsföring. M ark
nadsdomstolen kan också meddela förbjudet 
interimistisk, varvid förbjudet gäller tills sa
ken har av gjorts slutligt. Förbjudet kan före
nas med vite. 

16 e§ 
De allmänna villkoren för de medlemspla

ceringskonton som används för mottagande 
av medlemsplaceringar godkänns av minis
teriet. Kontovillkoren får inte innehålla för 
medlemsplacerarna oskäliga bestämmelser 
eller bestämmelser som snedvrider konkur
rensen. 

Såsom gottgörelse för en medlemsplace
ring får andelslaget betala ränta endast enligt 
kontovillkoren. Beviljande av någon annan 
förmån som grundar sig på en medlemspla
cering i andelslaget är förbjudet. 

16 g§ 
Om ett särskilt bevis utfärdas över med

lemsplaceringen, skall det ställas till viss 
man. I beviset och i kontoregistret skall an
tecknas medlemsplacerarens eller hans för
älders medlemsnummer i andels laget. M ed
lemsplaceringen kan transporteras endast på 
en namngiven person, vilket skall omnämnas 
i beviset. Till användningen av med
lemsplaceringskontot kan fogas ett villkor, 
med stöd av vilket kontot kan användas 
även av någon annan än medlemsplaceraren. 

Om ett bevis som ett andelslag som be
driver sparkasseverksamhet har utfärdat över 
en medlemsP.lacering och i vilket ett uttryck
ligt förbehåll ingår om att medel inte får 
lyftas utan att beviset återlämnas eller en 
anteckning om utbetalningen görs i det har 
förkommit, skall handlingens ägare meddela 
andelslaget detta och samtidigt uppge när 
och hur handlingen har förkommit. A n
delslaget skall tillkännage att beviset har 
förkommit genom en kungörelse, som på 
bekostnad av handlingens ägare skall publi
ceras en gång i den officiella tidningen. Om 
handlingen inte har kommit till rätta inom 
sex månader från det kungörelsen publicera
des, har bevisets ägare rätt att lyfta sitt till
godohavande enligt kontovillkoren och det 
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Gällande lydelse 

17 e§ 
Ett andelslag som bedriver sparkasse

verksamhet får inte med sin motfordran kvit
ta sådana medel som finns på en pri
vatpersons konto eller som har anvisats bli 
betalda till honom och som enligt lag inte 
får utmätas. Före kvittningen skall an
delslaget reda ut om medlen kan utmätas. 
Kontoinnehavaren skall underrättas om ett 
kvittningsyrkande. En kvittning i strid med 
detta moment är ogiltig. 

Ar det inte möjligt att utan oskäligt besvär 
reda ut om medlen kan utmätas, får an
delslaget dock kräva kvittning, om det i 
samband med kvittningsyrkandet skriftligen 
lämnar kontoinnehavaren meddelande om 
begränsningen av kvittningsrätten enligt l 
mom. och om en återgång av kvittningen 
enligt detta moment. Kvittningen återgår, om 
kontoinnehavaren inom 14 dagar från det 
han fick kännedom om kvittningsyrkandet 
lägger fram utredning om att medlen inte får 
utmätas. Om inte någon annan utredning kan 
läggas fram om tidpunkten för delfåendet av 
kvittningsyrkandet, skall kontoinnehavaren 
anses ha fått del av yrkandet den sjunde da
gen efter att meddelandet om yrkandet av
sändes. Om kontoinnehavaren inte ges den 
information som anges i detta moment, är 
kvittningen ogiltig. 

Vad som stadgas i l mom. gäller inte när 
kontoinnehavarens konto debiteras med stöd 
av hans uttryckliga fullmakt. En sådan full
makt kan kontoinnehavaren återkalla när 
som helst. Andra avtal som minskar kon
toinnehavarens rättigheter enligt denna para
graf är ogiltiga. 
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tidigare beviset medför inte längre rätt att 
föra talan mot andelslaget efter det att med
lemsplaceringsmedlen har utbetalts. 

16 h§ 
Ett andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet får inte med sin motfordran kvitta 
sådana medel som finns på en privatpersons 
medlemsplaceringkonto eller som har anvi
sats bli betalda till honom och som enligt 
lag inte får utmätas. Före kvittningen skall 
andelslaget reda ut om medlen kan utmätas. 
Medlemsplaceraren skall underrättas om ett 
kvittningsyrkande. En kvittning i strid med 
det.ta moment är ogiltig. 

Ar det inte möjligt att utan oskäligt besvär 
reda ut om medlen kan utmätas, får an
delslaget dock kräva kvittning, om det i 
samband med kvittningsyrkandet skriftligen 
lämnar medlemsplaceraren meddelande om 
begränsningen av kvittningsrätten enligt 
l mom. och om en återgång av kvittningen 
enligt detta moment. K vittningen återgår, om 
medlemsplaceraren inom 14 dagar från det 
han fick kännedom om kvittningsyrkandet 
lägger fram en utredning om att medlen inte 
får utmätas. Om inte någon annan utredning 
kan läggas fram om tidpunkten för delfåen
det av kvittningsyrkandet, skall medlemspla
ceraren anses ha fått del av yrkandet den 
sjunde dagen efter att meddelandet om yr
kandet avsändes. Om medlemsplaceraren 
inte ges den information som anges i detta 
moment, är kvittnin~en ogiltig. 

Vad som stadgas 1 l mom. gäller inte när 
medlemsplaceringskontot debiteras med stöd 
av medlemsplacerarens uttryckliga fullmakt. 
En sådan fullmakt kan medlemsplaceraren 
återkalla när som helst. Andra avtal som 
minskar medlemsplacerarens rättigheter en
ligt denna paragraf är ogiltiga. 

16 i § 
Andelslaget skall konstatera medlemspla

cerarens identitet. Om det är sannolikt att 
medlemsplaceraren handlar för någon annan 
persons räkning, skall identifieringen ut
sträckas också till denne. Identifieringsupp
gifterna skall förvaras på ett tillförlitligt sätt 
under minst fem år från det medlemsplace
ringsförhållandet upphörde. 

De krav som stadgas i l mom. gäller ock
så andra än medlemsplacerare som regelbun-
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det anlitar andelslaget, om medlemsplace
ringen ensam eller som en del av åtgärder 
som ansluter sig till varandra är minst ett 
markbelopp som motsvarar 15 000 ecu, 
dock alltid minst 85 000 mark eller om det 
finns anledning att betvivla att de medel 
som användas vid en medlemsplacering har 
lagligt ursprung. 

Andelslaget skall med tillbörlig omsorg 
reda ut grunderna för och syftet med att 
sparkassetjänsterna anlitas, om det obsetve
rar att tjänsterna till sin struktur och omfatt
ning avviker från det sedvanliga med hänsyn 
till andelslagets storlek eller läget i fråga om 
det verksamhetsställe som tar emot med
lemsplaceringar, att de inte har något upp
enbalt ekonomiskt syfte eller något syfte 
som hänför sig till medlemskapet i andelsla
get ellet att de inte är förenliga med med
lemsplacerarens ekonomiska situation eller 
affärstransaktioner. 

Om ett andelslag efter att ha uppfyllt sin 
omsorgsplikt enligt 3 mom. eller annars här 
anledning att betvivla att de medel som an
vänds vid en medlemsplacering har lagligt 
ursprung, skall det avbryta mottagandet av 
medlemsplaceringen för tilläggsutredningar 
eller vägra ta emot den samt alltid utan 
dröjsmål göra en anmälan om saken till för
undersökningsmyndigheten för undersök
ning. Andelslaget skall på begäran lämna 
förundersökningsmyndigheten alla de upp
lysningar och handlingar som kan vara av 
betydelse för utrednin~en av misstanken. Om 
det sannolikt blir svarare att reda ut vem 
som drar förmån av medlemsplaceringen om 
medlemsplaceringen fätvägras eller motta
gandet avbryts, kan medlemsplaceringen 
likväl tas emot, varefter en anmälan om sa
ken ofördröjligen skall göras till förunder
sökningsmyndigheten. Att anmälan görs får 
inte röjas för den som misstanken gäller. 

Ministeriet meddelar nännare föreskrifter 
om omsorgsplikten och skyldigheten att göra 
anmälan enligt denna paragraf samt om hur 
dessa skall fullgöras. 

För andelslaget eller den som i god tro har 
vidtagit åtgärder på dess vägnar uppstår inte 
ansvar för ekonomiska skador som eventu
ellt vållad av någon åtgärder enligt denna 
paragraf. 
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17 b§ 
Andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet skall hålla en med beaktande av 
sparkasseverksamhetens art och omfång till
räcklig kassareserv. Kassareserven skall upp
gå till minst tio procent av sparkassedeposi
tionernas totalbelopp. 

Till kassareserven får hänföras fordringar 
med högst sex månaders uppsäjningstid hos 
inhemska banker och centralaffärer för an
delslag som bedriver sparkasseverksamhet, 
statens, kommuners, kommunalförbunds och 
församlingars egna eller av dem garanterade 
obligationer samt av finansministeriet för 
ändamålet godkända kreditinrättningars obli
gationer ävensom ovan nämnda centralaffä
rers obligationer. 
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16 j § 
Ett andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet skall ha en med beaktande av med
lemsplaceringarnas art och belopp tillräcklig 
kassareserv, som skall uppgå till minst 25 
procent av beloppet av de medlemsplace
ringar som skall utbetalas på anfordran och 
till minst JO procent av beloppet av de öv
riga medlemsplaceringarna i andelslaget. 

Till kassareserven i ett andelslag som be
driver sparkasseverksamhet hör: 

l) andelslagets kassa, 
2) fordringar som följaller inom en månad 

och fordringar med en månads uppsäjnings
tid hos inhemska och med dem jämställbara 
utländska kreditinstitut samt centralaffärer 
för andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet samt 

3) fordringsbevis som är lätt att marknads
föra. 

17 § 
Ett andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet är skyldig att på alla de verksam
hetsställen där medlemsplaceringar får tas 
emot enligt de av andelslagets stadgar som 
gäller sparkasseverksamheten tillhandahålla 
medlemsplacerama tillräcklig information 
om de omständigheter som väsentiligt påver
kar medlemsplaceringens värde. 

17 a§ 
Ett andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet skall för vaJje räkenskapsperlod som 
är över sex månader lång upprätta en del
årsrapport för antingen de sex första eller för 
de fyra och åtta första månaderna. 

Om andelslagets räkenskapsperiod har för
längts skall andelslaget dessutom upprätta en 
årsrapport för de 12 första månaderna av 
räkenskapsperioden. V ad som stadgas om 
delårsrapport skall på motsvarande sätt till
lämpas på årsrapporten. 

Delårsrapporten skall ges av andelslagets 
styrelse. Om andelslagets revisor har gran
skat rapporten, skall revisorns eventuella 
anmärkningar och erinringar fogas till rap
porten. 

Om andelslaget skall upprätta ett koncern
bokslut ges delårsrapporten som koncerns 
information. 

Delårsrapporten skall upprättas i enlifhet 
med god bokföringssed och den skal ge 



Gällande lydelse 

3601001 

RP 10/1996 rd 41 

Föreslagen lydelse 

riktiga och tillräckliga uppgifter för att med
lemsplacerarna skall bilda sig välgrundad 
uppfattning om andelslagets verksamhet och 
resultat samt om dess utveckling. 

l delårsrapporlen skall redogöras för an
delslagets verksamhet, resultatutveckling och 
investeringar samt för ändringar i finansie
ringsläget och verksamhetsmiljön efter ut
gången av den föregående räkenskapsperio
den. Redogörelse skall ges för exceptionella 
omständigheter som har inverkat på verk
samheten och resultatet under den period 
som rapporlen avser. Uppgifterna i delårs
rapporlen skall vara jämförbara med uppgif
ternaför motsvarande period under denför
egående räkenskapsperioden. l delårsrappor
ten skall också redogöras för sådana efter 
rapporlsperioden inträffade händelser som är 
väsentliga för andelslaget verksamhet och 
resultat samt för andelslagets sannolika ut
veckling under den löpande räkenskapspe
rioden, i den mån detta är möjligt. N ärmare 
föreskrifter om delårsrapporlens innehåll och 
infonnationsföifarandet utfärdas genom mi
nisteriets beslut. 

Delårsrapporlen skall hållas tillgängligt för 
medlemsplacerarna utan obefogat dröjsmål, 
dock senast tre månader efter utgången av 
rapporlperioden. 

Delårsrapporlen skall finnas tillgänglig för 
medlemsplacerarna på alla de verksamhets
ställen där medlemsplaceringar får tas emot 
enligt de av andelslagets stadgar som gäller 
sparkasseverksamhet. Delårsrapporlen skall 
dessutom på begäran tillställas med
lemsplacerarna avgiftsfritt. 

Ett andelslag kan på ansökan becviljas 
undantag från innehållet i och uppgörandet 
av delårsrapporlen, om medlemsplacerarnas 
ställning inte äventyras av att undantag be
viljas. Om undantagsgrunderna föreskrivs 
närmare genom ministeriets beslut. Undan
tag i fråga om innehållet i delårsrapporlen 
beviljas av bokföringsnämnden och undantag 
i fråga om uppgörandet av rapporlen av mi
nisteriet. l rapporlen skall anges att undantag 
har beviljats. Ministeriet och bokförings
nämnden skall ofördröjligen underrätta var
andra om att en ansökan om undantag har 
kommit in och avgjorls. 
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17 b§ 
Ett andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet skall i sitt bokslut lämna riktiga och 
tillräckliga uppgifter om sådana omständig
heter som har en väsentlig inverkan på med
lemsplaceringens värde. Om bokslutets inne
håll och om informationsförfarandet före
skrivs närmare genom ministeriets beslut. 

Bokslutet skall senast en veckaföre ordi
narie andelsstämman hållas tillgängligt för 
medlemsplacerarna på alla de verksamhets
ställen där medlemsplaceringar får tas emot 
enligt de av andelslagets stadgar som gäller 
sparkasseverksamhet. Utöver bokslutet skall 
också revisionsberättelsen hållas tillgänglig 
för medlemsplacerarna A v rev i
sionsberättelsen skall också framgå reviso
rernas uppfattning om huruvida de de lårsrap
porler som har offentliggjons under räken
skapsperioden har upprättats i enlighet med 
gällande stadganden. Andelslaget skall dock 
hålla revisionsberättelsen tillgänglig för 
medlemsplacerarna omedelban, om reviso
rerna 

l) har framställt en anmärkning med an
ledning av revisionen, 

2) inte förordar att balansräkningen och 
resultaträkningen fastställs eller att de redo
visningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet, 

3) inte har förenat sig om styrelsens för
slag om användning av överskott, ifal ett 
sådant beslut kan komma i fråga enligt 35 §, 
eller om åtgärder gällande förlust, eller 

4) anser att de delårsrapponer som hållits 
tillgängliga för medlemsplacerarna under 
räkenskapsperioden inte har upprättats i en
lighet med gällande stadganden. 

Ett andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet skall ornedelban efter det att bok
slutet blivit klan upprätta en kommunike 
som innehåller huvudpunktema i bokslutet 
(bokslutskommunike). Om andelslaget skall 
upprätta ett koncernbokslut skall bok
slutskommuniken ges såsom koncernens in
formation. Om innehållet i bokslutskommu
niken och om sätter för framläggande av 
uppgifterna föreskrivs genom ministeriets 
beslut. 

Bokslutskommuniken skall hållas tillgäng
lig för medlemsplacerarna på alla de verk
samhetsställen där medlemsplaceringar får 
tas emot enligt de av andelslagets staagar 
som gäller sparkasseverksamhet. 
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17 c§ 
Andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet skall för tryggande av räkningshava
res fordran ordna av finansministeriet god
känd borgen eller annan motsvarande säker
het. 

Föreslagen lydelse 

Bokslutet och bokslutskommuniken skall 
på begäran tillställas medlemsplacerama av
giftsfritt. 

Ett andelslag kan på ansökan beviljas un
dantag från innehållet i bokslutet samt inne
hållet i och uppgörandet av bokslutskommu
niken, om medlemsplaceramas ställning inte 
äventyras av att undantag beviljas. Om un
dantagsgrundemaföreskrivs närmare genom 
ministeriets beslut. Undantag i fråga om in
nehållet i bokslutet och bokslutskommuni
ken beviljas av bokföringsnämnden och un
dantag i fråga om uppgörandet av bok
slutskommuniken av ministeriet. I bokslutet 
och bokslutskommuniken skall anges att 
undantag har beviljats. Ministeriet och bok
föringsnämnden skall utan dröjsmål under
rätta varandra om att en ansökan om undan
tag har kommit in och avgjorls. 

17 c 
Ett andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet skall utan obefogat dröjsmål offent
liggöra alla sådana beslut samt omständig
heter rörande andelslaget och dess verksam
het, som är ägnade att väsentligt påverka 
medlemsplaceringens värde. 

Ministeriet kan på ansökan bevilja undan
tag från den skyldigheten som stadgas i 
l mom. som inte äventyrar medlemsplace
ramas ställning. Ministeriet kan bevilja un
dantag, om offentliggörandet av uppgifter 
skulle strida mot allmän fördel eller asamka 
andelslaget väsentlig men. Om undantag 
skall ansökas ornedelban efter att skyldig
heten uppkommit. 

17 d§ 
Ett andelslag som bedriver sparkasseverk

samhet kan ordna borgen eller annan säker
het för tryggande av en medlemssplacerares 
fordran. En redogörelse för säkerhets arran
gemanget och dess omfattning skall ingå i 
delårsrapporlen och bokslutskommuniken. 
Om andelslaget inte har ordnat borgen eller 
annan säkerhet, skall också detta nämnas i 
delårsrapporlen och bokslutskommuniken. 
Andelslaget skall dessutom offentliggöra 
väsentliga ändringar i säkerhets arrange
mangen och i säkerhetens värde enligt 
17 c§. 
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18 § 
Tillsyn över sparkasseverksamheten utövas 

av vederbörande centralaffär för andelslag. 
Saknar andelslag centralaffär, utövas tillsyn 
över sparkasseverksamheten av en av Cen
tralhandelskammaren eller handelskammare 
godkänd revisionssammanslutning som fi
nansministeriet har godkänt på framställning 
av andelslaget Tillsynen styrs och överva
kas av finansministeriet 

A v finansministeriet tillsatta inspektörer 
har även rätt att förrätta inspektioner av 
sparkassor. 

Centralaffärs, revisionssammanslutning 
och andelslag som bedriver sparkasseverk
samhet är skyldiga att för finansministeriet 
förete de för inspektionen och övervakning
en av sparkassorna erforderliga handlingama 
samt att lämna finansministeriet de upplys
ningar och utredningar som ministeriet be
höver för ändamålet. 

Centralaffär och sådan sammanslutning 
som har utsetts att utöva tillsyn skall med
dela finansministeriet vem som är huvudan
svarig för tillsynen. Den huvudansvarige 
skall vara av Centralhandelskammaren eller 
handelskammare godkänd revisor. 

Andelslag som bedriver sparkasseverksam
het skall årligen för täckande av de kostna
der, som föranleds av övervakningen av 
sparkasseverksamheten, till finansministeriet 
erlägga en av ministeriet bestämd avgift. 
Vid fördelningen av dessa kostnader mellan 
andelslagen skall antalet sparkasseservice
punkter och depositionsstockens storlek be
aktas. 

17 d§ 
Medlem och suppleant i förvaltningsrådet 

och styrelsen för andelslag som bedriver 
sparkasseverksamhet ävensom revisor och 
funktionär i sådant andelslag samt av cen
tralaffär för andelslag eller av finansminis-
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18 § 
Granskning av sparkasseverksamheten ut

övas av en sparkasseinspektör. Andelslaget 
skall till sparkasseinspektör välja en av Cen
tralhandelskammaren eller en handelskam
mare godkänd revisor eller revisionssam
manslutning. Om andelslaget har en centra
laffär skall till sparkasseinspektör väljas en 
godkänd revisor eller revisionssammanslut
ning som centralaffären har utsett. Till spar
kasseinspektör skall inte väljas en person 
som enligt 24 § revisionslagen (936/94) är 
jäv att fungera som andelslagets revisor. 

I fråga om skiljande av sparkasseinspektör 
från hans uppdrag och sparkasseinspektörs 
avgång tillämpas vad som i 26 § revisionsla
gen stadgas om skiljande av revisor av hans 
uppdrag och revisors avgång. 

Om sparkasseinspektörens rättigheter och 
skyldigheter samt om innehållet av gransk
ningen av sparkasseverksamheten bestämms 
i de stadgar som gäller sparkasseverksam
heten. 

V ad som i 21 och 22 §§ revisionslagen 
stadgas om revisor tillämpas på sparkassein
spektören vid utförandet av uppgifterna en
ligt denna paragraf. 

Om sparkasseinspektören konstaterar att 
andelslaget i sin sparkasseverksamhet har 
gjorl sig skyldig till en handling eller för
summelse som kan medföra skadestånds
skyldighet eller till annan verksamhet som 
strider mot lag, de stadgar som gäller spar
kasseverksamheten eller kontovillkor, skall 
han utan dröjsmål inlämna en skriflig anmä
lan om detta till andelslagets styrelse. Styrel
sen skall offentliggöra sparkasseinspektörens 
anmälan enligt 17 och 17 c § §. 

Ministeriet har rätt att av ett andelslag som 
bedriver sparkasseverksamhet och av spar
kasseinspektören få de upplysningar som 
ministeriets i denna lag stadgade uppgifter 
kräver samt att av dem få kopior av de 
handlingar och andra dokumenter som mi
nisteriet anser nödvändiga med tanke på mi
nisteriets uppgifter. 

18 a§ 
En medlem och suppleant i förvaltnings

rådet och styrelsen för ett andelslag som 
bedriver sparkasseverksamhet och tjänste
man vid ett sådant andelslag samt en spar
kasseinspektör är skyldiga att hemlighålla 
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teriet tillsatt inspektör är skyldiga att hem
lighålla vad de i uppdrag som ansluter sig 
till sparkasseverksamheten erfarit om räk
ningshavares depositioner. 

Andelslag och av centralaffär för andelslag 
eller av finansministeriet tillsatt inspektör är 
berättigade att lämna i l mom. avsedda upp
lysningar endast till åklagar- och polismyn
digheter för utredande av brott samt till an
nan myndighet, som enligt lag är berättigad 
att erhålla dylika upplysningar. 

160 § 
En medlem av styrelse och annan i 75 § 

avsedd företrädare för andelslag, den som 
enligt 80 § handhar ett andelslags förvalt
ning, en likvidator samt en i l 06 § avsedd 
syssloman är skyldig att ersätta skada som 
han i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vård
löshet vållat andelslaget 

198 § 
Den som bryter mot vad denna lag stadgar 

om uppgörande av bokslut skall, om inte 
gärningen är ringa eller strängare straff stad
gas i någon annan lag, för andelslagsförseel
se dömas till böter. 

199 § 
Den som 

l) i egenskap av medlem eller suppleant i 
förvaltningsrådet eller styrelsen för ett an
delslag som idkar handelsrörelse eller för en 
centralaffär för andelslag eller i egenskap av 
revisor eller tjänsteman i ett sådant andelslag 
eller i en sådan centralaffär uppsåtligen läm
nar en myndighet oriktiga eller vilseledande 
uppgifter om en sparkassa eller deponent, 
eller 

2) i egenskap av sparkasseinspektör, som 
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vad de i samband med uppdrag som ansluter 
sig till sparkasseverksamheten har fått erfara 
om medlemsplaceringarna 

Andelslaget och sparkasseinspektören är 
skyldiga att lämna i l mom. avsedda upp
lysningar till åklagar- och förnndersök
ningsmyndighetema för utredande av brott 
samt till andra myndigheter som enligt lag 
har rätt att få sådana upplysningar. 

160 § 
En medlem av styrelse och annan i 75 § 

avsedd företrädare för andelslag, den som 
enligt 80 § handhar ett andelslags förvalt
ning, en likvidator, en i 18 § avsedd spar
kasseinspektör samt en i 106 § avsedd 
syssloman är skyldig att ersätta skada som 
han i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vård
löshet vållat andelslaget 

198 § 
Den som bryter mot vad denna lag oavsett 

3 kap. stadgar om uppgörande av bokslut 
skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff stadgas i någon annan lag, 
för andelslagsförseelse dömas till böter. 

199 § 
Den som 
l) tar emot medlemsplaceringar i strid 

med 16 eller 201 §, 
2) uppsåtligen eller av grov vårdslöshet tar 

emot medlemsplaceringar i strid med an
delslagets stadgar som gäller sparkasseverk
samheten, 

3) uppsåtligen eller av grov vårdslöshet 
innefattar en osann eller vilseledande upp
lysning i delårsrapporten enligt 17 a§ eller i 
bokslutet eller bokslutskommuniken enligt 
17 b§, 

4) i egenskap av medlem eller suppleant i 
förvaltningsrådet eller styrelsen för ett an
delslag som bedriver sparkasseverksamhet 
eller för andelslagens centralaffär eller i 
e~enskap av revisor eller tjänsteman i ett 
sadant andelslag eller i en sådan centralaffär 
uppsåtligen lämnar en myndighet oriktiga 
eller vilseledande uppgifter om sparkasse
verksamheten eller en medlemsplacerare el
ler 
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tillsatts av en centralaffär för andels lag, upp
såtligen lämnar oriktiga uppgifter eller unde
rlåter att göra anmärkning om en brist eller 
något missbruk som han observerat, 

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff stadgas i någon annan lag, 
för sparkassebrott dömas till böter eller 
fångelse i högst sex månader. 

200 § 
Den som 
l) bryter mot 16 a eller 17 § eller 
2) i egenskap av medlem eller suppleant i 

förvaltningsrådet eller styrelsen för ett an
delslag som idkar handelsrörelse, i egenskap 
av revisor eller tjänsteman i ett sådant an
delslag eller i egenskap av inspektör, som 
tillsatts av en centralaffär för andelslag eller 
finansministeriet, olovligen röjer vad han 
erfarit om en räkningshavares depositon i 
sparkassan 

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff stadgas i någon annan lag, 
för sparkasseförseelse dömas till böter. Till 
samma straff skall dömas den som bryter 
mot 18 a§. 

Har genom en gärning som avses i l 
mom. 2 punkten endast enskild rätt blivit 
kränkt, får allmän åklagare väcka åtal endast 
om målsäganden har anmält gärningen för 
åtal. 

I övrigt får allmän åklagare väcka åtal för 
en gärning som är straffbar enligt l mom. 
endast om finansministeriet har anmält den 
för åtal. 

201 § 
Har enmedlem eller suppleant i fövalt

ningsrådet eller styrelsen för ett andelslag 
som idkar handelsrörelse, en revisor eller 
tjänsteman i ett sådant andelslag eller en 
sparkasseinspektör i sin verksamhet inte följt 
3 kap. eller bestämmelser som ingår i stad
garna för en sparkassa eller av finansminis
teriet behörigen meddelade föreskrifter, kan 
länsstyrelsen på främställning av fi
nansministeriet eller av den centralaffär som 
tillsatt sparkasseinspektören vid vite ålägga 
honom att fullgöra sin skyldighet. 

Föreslagen lydelse 

5) i egenskap av sparkasseinspektör upp
såtli~en lämnar oriktiga uppgifter eller un
derlater att göra anmälan som avses i 18 § 
om en brist eller något missbruk som han 
observerat 

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff stadgas i någon annan lag, 
för sparkassebrott dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader. 

200 § 
Den som 
l) bryter mot 16 c eller 16 f§, 
2) bryter mot 17 a eller 17 b § på något 

annat sätt än det som nämns i 199 §, 
3) försummar den informationsskyldighet 

som 17 c eller 17 d § stadgar, 
4) bryter mot tystnadsplikten enligt 18 a § 

eller 
5) bryter mot andelslagets stadgar om 

sparkasseverksamheten på något annat sätt 
än det som nämns i 199 § 

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff stadgas i någon annan lag, 
för sparkasseförseelse dömas till böter. Till 
samma straff skall dömas den som bryter 
mot 206 §. 

Har genom en gärning som avses i 
l mom. 4 punkten endast enskild rätt blivit 
kränkt, får allmänna åklagare väcka åtal en
dast om målsäganden har anmält gärningen 
för åtal. 

201 § 
Har en medlem eller suppleant i förvalt

ningsrådet eller styrelsen för ett andelslag 
som bedriver sparkasseverksamhet, en tjäns
teman i ett sådant andelslag eller en sparkas
seinspektör i sin verksamhet inte följt 
3 kap., bestämmelserna i andelslagets stad
gar eller i de stadgar som gäller sparkasse
verksamheten eller av myndigheterna på be
hörigt sätt meddelade föreskrifter, kan läns
styrelsen på ansökan av sparkasseinspektör
en eller andelslagets medlem vid vite ålägga 
personen i fråga att fullgöra sin skyldighet. 

Har andelslaget som bedriver sparkasse
verksamhet i sin verksamhet i väsentlig mån 
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18 a§ 
Lånerörelse får bedrivas, förutom av an

delslag som avses i 16 §, endast av an
delslag, som bedriver sin verksamhet blott 
bland egna medlemmar och vari endast den 
som hör till personalen vid viss samman
slutning kan vara medlem. 

Ovan i l mom. avsett andelslag skall, in
nan det inleder sin verksamhet, tillställa fi
nansministeriet kopia av sådan grundanmä
lan och sådan ändringsanmälan som avses i 
handelsregisterlagen (129179) samt inom sex 
månader från räkenskapsperiodens utgång 
tillställa ministeriet kopia av sitt bokslut och 
av revisorernas däröver avgivna revi
sionsberättelse. 

Föreslagen lydelse 

avvikat från lag eller förordning, myndighe
temas med stöd av dem meddelade före
skrifter eller de av andelslagets stadgar som 
gäller sparkasseverksamhet eller om an
delslaget inte längre uppfyller de krav som 
har standgal för sparkasseverksamheten, kan 
länstyrelsen på ansökan av sparkasseinspek
tör, andelslagets medlem eller en registrerad 
förening som bevakar medlemsplaceramas 
intresse och av vars medlemmar minst hälf
ten är medlemsplacerare ålägga att sparkas
seversamheten avslutas. 

Om sparkasseverksamheten har enligt 
2 mom. ålagt att avslutas, andelslaget får 
inte börja om igen med sparkasseverksam
heten förrän ministeriet har fastställt an
delslaget nya stadgar som gäller sparkesse
verksamheten. 

206 § 
Utöver de andelslag som avses i 16 § har 

dessutom andelslag som bedriver sin verk
samhet endast bland egna medlemmar och i 
vilka endast den som hör till personalen vid 
en viss sammanslutning kan vara medlem 
rätt att av sina medlemmar ta emot andra än 
i l kap. 2 § värdepapeprsmarknadslagen 
(495189) avsedda medel som skall återbeta
las. 

l fråga om dödande av ett bevis som ett 
andelslag som anses i l mom. har utfärdat 
över medel som det har mottagit tillqmpas 
vad som stadgas i 16 g§ 2 mom. Ovriga 
stadganden i 3 kap. tillämpas inte på an
delslag som avses i l mom. 

Denna lag träder i krqft den . 
De krav enligt 16 § l mom. som gäller ett 

andelslags andelskapital och medlemsantal 
tillämpas inte på andelslag som bedriver 
sparkasseverksamhet när denna lag träder i 
krqft. 

Ett andelslag skall inom ett år från lagens 
ikrqftträdande bringa sina stadgar i överens
stämmelse med 16 b §, om inte ministeriet 
på ansökan beviljar en längre tid. Tills de 
stadgar som gäller sparkasseverksamheten 
har fastställts skall andelslagens tidigare 
stadgar iakttas i tillämpliga delar, om de inte 
strider mot lagen. 

Ministeriet kan av särskilda skäl på an
sökan av ett andelslag som bedriver sparkas
severksamhet bevilja tillstånd till att an-
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3. 

Föreslagen lydelse 

delslaget senast ett år efter lagens ikraftträ
dande uppfyller de krav som gäller kassare
serven en[{gt 16 j §. 

Lag 
om ändring av lagen om marlrnadsdomstolen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 januari 1978 om marknadsdomstolen (41/78) l §, sådan den lyder i 

lag av den 8 december 1994 (1149/94), samt 
fogas tilllagen nya 6 g och 7 c §§ som följer: 

Gällande lydelse 

l § 
Marknadsdomstolen handlägger och avgör 

i egenskap av specialdomstol de ärenden 
som faller under dess behörighet enligt kon
sumentskyddslagen (38/78), lagen om kon
sumentombudsmannen ( 40/78), värdepap
persmarknadslagen ( 495/89), kreditinstituts
lagen (1607/93) och lagen om reglering av 
avtalsvillkor mellan näringsidkare (1062/93) 
och som ansluter sig till regleringen av 
marknadsföring och avtalsvillkor samt de 
ärenden för vilka den enligt lagen om otill
börligt förfarande i näringsverksamhet 
(1061/78), lagen om åtgärder för inskrän
kande av tobaksrökning (693/76) och alko
hollagen (1143/94) är behörig. 

Föreslagen lydelse 

l § 
Marknadsdomstolen handlägger och avgör 

i egenskap av specialdomstol de ärenden 
som faller under dess behörighet enligt kon
sumentskyddslagen (38/78), lagen om kon
sumentombudsmannen (40/78), värdepap
persmarknadslagen ( 495/89), kreditinstituts
lagen (1607/93), lagen om reglering av av
talsvillkor mellan näringsidkare (1062/93) 
och lagen om andelslag (247154) och som 
ansluter sig till regleringen av marknadsfö
ring och avtalsvillkor samt de ärenden för 
vilka den enligt lagen om otillbörligt förfa
rande i näringsverksamhet (1061/78), lagen 
om åtgärder för inskränkande av tobaksrök
ning (693/76) och alkohollagen (1143/94) är 
behörig. 

6 g§ 
Ett ärende som skall behandlas enligt lag

en om andelslag blir anhängigt vid mark
nadsdomstolen på ansökan. Ansökan kan 
göras av 

l) en sparkasseinspektör som avses i 18 § 
lagen om andelslag eller 

2) en registrerad förening som bevakar 
medlemsplacerarnas intressen och av vars 
medlemmar minst hälften är medlemsplace
rare. 

7 c§ 
Marknadsdomstolens ordförande skall 

omedelbart delge sparkasseinspektören en 



RP 10/1996 rd 49 

Gällande lydelse 
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ansökan som en förening som avses i 6 g§ 
2 punkten har gjort med stöd av samma pa
ragrqf. 

Denna lag träder i kraft den 

Lag 
om ändring av kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/93) 50 § 2 mom. och 99 § 

samt 
fogas till 82 § ett nytt 4 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

50§ 

Deposition 

Endast en depositionsbank har rätt att ta 
emot depositioner. Om sparkassors rätt att ta 
emot depositioner stadgas särskilt. Denna 
lag begränsar inte Finlands Banks rätt att ta 
emot depositioner. 

99 § 

Depositionsbanksbrott 

Den som i strid med 50 § tar emot medel 
från allmänheten eller i strid med 8 § i sin 
firma eller annars använder benämningen 
"bank" för att ange sin versamhet, skall för 
depositionsbanksbrott dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader, om inte gär-

3601001 

Föreslagen lydelse 

50§ 

Deposition 

Endast en depositionsbank har rätt att ta 
emot depositioner. Denna lag begränsar inte 
Finlands Banks rätt att ta emot depositioner. 

82 § 

Marknadsföring 

Endast en depositionsbank har rätt att i sin 
marknadsföring använda benämningen depo
sition för medel som tas emot från allmän
heten och skall återbetalas. 

99 § 

Depositionsbanksbrott 

Den som i strid med 50 § tar emot medel 
från allmänheten eller i strid med 8 § i sin 
firma eller annars använder benämningen 
"bank" för att ange sin versamhet eller i 
strid med 82 § 4 mom. använder i mark
nadsföring benämningen deposition, skall för 
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ningen är ringa eller strängare straff för gär
ningen stadgas i någon annan lag. 

Föreslagen lydelse 

depositionsbanksbrott dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader, om inte gär
ningen är ringa eller strängare straff för gär
ningen stadgas i någon annan lag. 

Denna lag träder i kraft den 


