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N:o 408

Laki
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä
joulukuuta 2001 annetun lain (1501/2001) 23 § ja 24 §:n 2 momentti sekä
lisätään 18 §:n edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 18 a, 20 a ja 20 b §, 21 §:n edelle uusi
väliotsikko, 21 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 22 a §, uusi 23 a § ja sen edelle uusi
väliotsikko, uusi 23 b—23 e §, uusi 24 a § ja sen edelle uusi väliotsikko sekä uusi
24 b—24 k § seuraavasti:
6 luku
Selvitystila ja konkurssi
Selvitystilaa koskevat säännökset
18 a §
Luottolaitoksen on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle ennen kuin luottolaitos asetetaan selvitystilaan yhtiökokouksen päätöksellä. Mitä edellä säädetään yhtiökokouksen
päätöksestä, sovelletaan soveltuvin osin osa-

keyhtiölain 9 luvun 1 a §:ssä tarkoitettuun
osakkeenomistajien yksimieliseen päätökseen.
20 a §
Rekisteriviranomaisen, Rahoitustarkastuksen ja tuomioistuimen on valitessaan selvitysmiehen annettava hänelle todistus hänen
valitsemisestaan tehtävään. Ote tai jäljennös
yhtiökokouksen pöytäkirjasta on todistus siitä, että yhtiökokous on valinnut selvitysmiehen tehtäväänsä.
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20 b §
Luottolaitoksen selvitysmiehen on osakeyhtiölain 13 luvun 9 a §:n 2 momentissa
tarkoitetussa ilmoituksessa velkojille mainittava lisäksi:
1) mitä 24 §:n 2 momentissa säädetään
tallettajan ilmoittautumisesta pankille; sekä
2) onko velkojan ilmoitettava etuoikeutettu
saatava tai saatava, jonka vakuutena on
esineoikeus.
Ilmoitus on tehtävä ainakin suomeksi ja
ruotsiksi. Ilmoituksessa on oltava kaikkien
Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden (ETA-valtio) virallisilla kielillä otsikko
″Kehotus saatavan ilmoittamiseen tai huomautusten esittämiseen; noudatettavat määräajat″.
Konkurssia koskevat säännökset
21 §
— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitoksen on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle ennen kuin luottolaitos jättää
hakemuksen omaisuutensa luovuttamisesta
konkurssiin.
22 a §
Luottolaitoksen velkojille toimitettavassa
saatavien valvontaa koskevassa ilmoituksessa
on mainittava sen lisäksi, mitä muuten säädetään:
1) mitä 23 §:ssä säädetään tallettajan valvontavelvollisuudesta ja mitä 24 §:n 2 momentissa säädetään tallettajan ilmoittautumisesta pankille; sekä
2) onko velkojan ilmoitettava etuoikeutettu
saatava tai saatava, jonka vakuutena on
esineoikeus.
Luottolaitoksen velkojille toimitettava ilmoitus, joka koskee saatavien valvontaa tai
huomautusten esittämistä, on tehtävä ainakin
suomeksi ja ruotsiksi. Ilmoituksessa on oltava
kaikkien ETA-valtioiden virallisilla kielillä
otsikko ″Kehotus saatavan ilmoittamiseen;
noudatettavat määräajat″ tai vastaavasti ″Kehotus huomautusten esittämiseen; noudatettavat määräajat″.
23 §
Jos liikepankin omaisuus on luovutettu
konkurssiin, tallettajan ei tarvitse ilmoittaa

eikä valvoa talletustilillä olevaa saatavaansa,
ellei 24 §:n 2 momentista muuta johdu. Mitä
tässä pykälässä säädetään tallettajasta, ei
sovelleta talletussuojarahastoon, jolle tallettajan oikeudet ovat siirtyneet luottolaitostoiminnasta annetun lain 65 j §:n 7 momentin
nojalla.
Selvitystilaa ja konkurssia koskevat yhteiset
säännökset
23 a §
Luottolaitoksen asettamisesta selvitystilaan
ovat toimivaltaisia päättämään luottolaitoksen
yhtiökokous, rekisteriviranomainen, Rahoitustarkastus ja suomalainen tuomioistuin siten
kuin siitä säädetään tässä laissa ja osakeyhtiölaissa. Luottolaitoksen asettamisesta konkurssiin on toimivaltainen päättämään suomalainen tuomioistuin siten kuin siitä erikseen säädetään. Edellä säädetty menettely
käsittää myös muissa ETA-valtioissa sijaitsevat luottolaitoksen sivukonttorit.
23 b §
Rahoitustarkastuksen on viipymättä ilmoitettava luottolaitoksen selvitystilaan tai konkurssiin asettamista koskevasta päätöksestä ja
menettelyn mahdollisista vaikutuksista niiden
muiden ETA-valtioiden valvontaviranomaisille, joissa luottolaitoksella on sivukonttori
tai joissa se tarjoaa luottolaitostoiminnasta
annetussa laissa tarkoitettuja palveluja.
Selvitystilassa selvitysmiehen ja konkurssissa pesänhoitajan on julkaistava päätöksestä
ote Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja
jokaisen 1 momentissa tarkoitetun ETAvaltion kahdessa valtakunnallisessa päivälehdessä. Ote on julkaistava ainakin suomeksi ja
ruotsiksi.
23 c §
Selvitysmiehen ja konkurssissa pesänhoitajan on pyydettävä, että selvitystila- tai
konkurssimenettelyn aloittamisesta on tehtävä merkintä toisessa ETA-valtiossa pidettävään kiinteistörekisteriin, kaupparekisteriin
tai muuhun julkiseen rekisteriin, jos rekisterimerkintä on kyseisen valtion lainsäädännön
mukaan tehtävä selvitystila- tai konkurssimenettelyn aloittamisesta.
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23 d §
Velkoja, jonka asuinpaikka, kotipaikka tai
sääntömääräinen kotipaikka on toisessa ETAvaltiossa, voi ilmoittaa tai valvoa saatavansa
tai esittää saataviin liittyviä huomautuksia
myös tämän toisen valtion virallisella kielellä.
Tässä tapauksessa saatavaa ilmoitettaessa,
valvottaessa tai saatavaan liittyviä huomautuksia esitettäessä otsikon ″Saatavan ilmoittaminen tai valvominen″ tai vastaavasti ″Saataviin liittyvien huomautusten esittäminen″
on kuitenkin oltava joko suomeksi tai ruotsiksi.
Luottolaitoksen selvitystilassa ja konkurssissa toisen ETA-valtion julkinen viranomainen rinnastetaan 1 momentissa tarkoitettuun
velkojaan.
23 e §
Selvitysmiehen ja konkurssissa pesänhoitajan on säännöllisesti tiedotettava velkojille
selvitystila- ja konkurssimenettelyn edistymisestä.
24 §
— — — — — — — — — — — — —
Kun liikepankki on asetettu selvitystilaan
tai konkurssiin, pankin on kehotettava julkisella kuulutuksella tallettajia, jotka eivät ole
kymmeneen vuoteen ennen selvitystilan tai
konkurssin alkamista käyttäneet pankissa olevaa tiliään, kahden vuoden kuluessa kuulutuksen antamisesta ilmoittautumaan pankille
uhalla, että tilinomistaja muutoin menettää
puhevaltansa luottolaitosta kohtaan. Kehotus
on lisäksi lähetettävä edellä tarkoitetuille
tallettajille kirjeitse pankin tiedossa olevalla
osoitteella. Tällöin noudatetaan vastaavasti,
mitä 20 b §:n 2 momentissa ja 22 a §:n 2
momentissa säädetään.
Euroopan talousalueella noudatettavat sovellettavan lain säännökset
24 a §
Luottolaitoksen selvitystilaan ja konkurssiin sekä menettelyn oikeusvaikutuksiin sovelletaan Suomen lakia, jollei jäljempänä
tässä luvussa toisin säädetä.
24 b §
Työsopimuksia ja työsuhteita koskevat oi-
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keusvaikutukset määräytyvät yksinomaan sen
ETA-valtion lain mukaan, jota sovelletaan
kyseiseen työsopimukseen tai työsuhteeseen.
24 c §
Kiinteän omaisuuden käyttö- tai luovutussopimuksia koskevat oikeusvaikutukset määräytyvät yksinomaan sen ETA-valtion lain
mukaan, jonka alueella kiinteä omaisuus
sijaitsee.
24 d §
Oikeusvaikutukset sellaisiin luottolaitoksen oikeuksiin, jotka koskevat kiinteää omaisuutta, alusta tai ilma-alusta ja jotka on
merkittävä julkiseen rekisteriin, määräytyvät
sen ETA-valtion lain mukaan, jossa rekisteriä
pidetään.
24 e §
Arvopapereihin ja johdannaissopimuksiin
kohdistuvat oikeudet, joiden syntymisestä tai
siirtämisestä on tehtävä kirjaus tilille, rekisteriin taikka keskitettyyn säilytysjärjestelmään, määräytyvät sen ETA-valtion lain
mukaan, jossa rekisteriä tai tiliä pidetään
taikka jossa säilytysjärjestelmä sijaitsee.
24 f §
Nettoutussopimusten
oikeusvaikutukset
määräytyvät yksinomaan kyseisiin sopimuksiin sovellettavan lain perusteella.
Takaisinostosopimusten oikeusvaikutukset
määräytyvät yksinomaan kyseisiin sopimuksiin sovellettavan lain perusteella, jollei 24 e
§:stä muuta johdu.
24 g §
Selvitystila- tai konkurssimenettelyn oikeusvaikutukset säännellyillä markkinoilla tehtyihin liiketoimiin määräytyvät yksinomaan
sen lain perusteella, jota näillä markkinoilla
tehtyihin liiketoimiin sovelletaan, jollei 24 e
§:stä muuta johdu.
24 h §
Selvitystilan tai konkurssin alkaminen ei
vaikuta velkojan tai sivullisen esineoikeuteen,
joka menettelyn alkaessa kohdistuu muussa
ETA-valtiossa kuin Suomessa sijaitsevaan
luottolaitoksen omaisuuteen. Sama koskee
omistuksenpidätysehtoon perustuvia oikeuk-
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sia, jos omaisuus toimenpiteen tai menettelyn
alkaessa sijaitsee muussa ETA-valtiossa kuin
Suomessa.
Selvitystilan tai konkurssin alkaminen ei
estä velkojaa käyttämästä saatavaansa luottolaitokselle olevan velkansa kuittaamiseen,
jos tällainen kuittaus on sallittu luottolaitoksen saatavaan sovellettavan lain mukaan.
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei estä
vetoamasta oikeustoimen mitättömyyteen tai
pätemättömyyteen eikä oikeustoimen peräyttämistä Suomen lain nojalla.
24 i §
Jos luottolaitos tekee selvitystilan tai konkurssin alkamisen jälkeen vastikkeellisen oikeustoimen, joka koskee kiinteää omaisuutta,
julkiseen rekisteriin merkittävää alusta tai
ilma-alusta taikka arvopaperia tai johdannaissopimusta, johon kohdistuvat oikeudet merkitään rekisteriin tai tilille tai jotka sijoitetaan
keskitettyyn säilytysjärjestelmään, tällaisen
oikeustoimen pätevyys määräytyy sen ETAvaltion lain mukaan, jonka alueella kiinteä
omaisuus sijaitsee tai jossa rekisteriä, tiliä tai
järjestelmää pidetään.

24 j §
Mitä 24 a §:ssä tai 24 h §:n 3 momentissa
säädetään, ei sovelleta oikeustoimen mitättömyyteen tai pätemättömyyteen eikä oikeustoimen peräyttämiseen, jos se, joka on saanut
etua velkojia vahingoittavasta toimesta, osoittaa, että oikeustoimeen sovelletaan muun
ETA-valtion kuin Suomen lakia ja että
oikeustointa ei tämän lain mukaan voida
riitauttaa kyseisessä tapauksessa.
24 k §
Jos selvitystilan tai konkurssin alkaessa on
vireillä oikeudenkäynti, joka koskee menettelyn piiriin kuuluvaa luottolaitoksen omaisuutta tai oikeutta, oikeudenkäyntiä koskevat
oikeusvaikutukset määräytyvät yksinomaan
sen ETA-valtion lain mukaan, jossa oikeudenkäynti on vireillä.
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä
toukokuuta 2004.
Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneeseen selvitystilaan ja konkurssiin sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Laki
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain
muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä
joulukuuta 2001 annetun lain (1504/2001) 37 §:n 2 momentti, 43 § ja 44 §:n 2 momentti, sekä
lisätään 37 §:n edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 37 a, 38 a ja 39 a §, 40 §:n edelle uusi
väliotsikko, 40 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 41 a §, uusi 43 a § ja sen edelle uusi
väliotsikko sekä uusi 43 b—43 d, 44 a ja 44 b § seuraavasti:
9 luku
Selvitystila ja konkurssi
Selvitystilaa koskevat säännökset
37 §
— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomaisen on osuuskuntalain
19 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun määräpäivään
mennessä pyydettävä Rahoitustarkastuksen
lausunto rekisteristä poistamisesta tai selvitystilaan määräämisestä.
— — — — — — — — — — — — —
37 a §
Luottolaitoksen on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle ennen kuin luottolaitos asetetaan selvitystilaan osuuskunnan kokouksen
päätöksellä. Mitä edellä säädetään osuuskunnan kokouksen päätöksestä, sovelletaan so-

veltuvin osin osuuskuntalain 4 luvun 2 §:ssä
tarkoitettuun kaikkien jäsenten yksimieliseen
päätökseen.
38 a §
Rekisteriviranomaisen ja Rahoitustarkastuksen on valitessaan selvitysmiehen annettava hänelle todistus hänen valitsemisestaan
tehtävään. Ote tai jäljennös osuuskunnan
kokouksen pöytäkirjasta on todistus siitä, että
osuuskunnan kokous on valinnut selvitysmiehen tehtäväänsä.
39 a §
Luottolaitoksen selvitysmiehen on osuuskuntalain 19 luvun 10 §:n 2 momentissa
tarkoitetussa ilmoituksessa velkojille mainittava lisäksi:
1) mitä 44 §:n 2 momentissa säädetään
tallettajan ilmoittautumisesta pankille; sekä
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2) onko velkojan ilmoitettava etuoikeutettu
saatava tai saatava, jonka vakuutena on
esineoikeus.
Ilmoitus on tehtävä ainakin suomeksi ja
ruotsiksi. Ilmoituksessa on oltava kaikkien
Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden (ETA-valtio) virallisilla kielillä otsikko
″Kehotus saatavan ilmoittamiseen tai huomautusten esittämiseen; noudatettavat määräajat″.
Konkurssia koskevat säännökset
40 §
— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitoksen on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle ennen kuin luottolaitos jättää
hakemuksen omaisuutensa luovuttamisesta
konkurssiin.
41 a §
Luottolaitoksen velkojille toimitettavassa
saatavien valvontaa koskevassa ilmoituksessa
on mainittava sen lisäksi, mitä muuten säädetään:
1) mitä 43 §:ssä säädetään tallettajan valvontavelvollisuudesta ja mitä 44 §:n 2 momentissa säädetään tallettajan ilmoittautumisesta pankille; sekä
2) onko velkojan ilmoitettava etuoikeutettu
saatava tai saatava, jonka vakuutena on
esineoikeus.
Luottolaitoksen velkojille toimitettava ilmoitus, joka koskee saatavien valvontaa tai
huomautusten esittämistä, on tehtävä ainakin
suomeksi ja ruotsiksi. Ilmoituksessa on oltava
kaikkien ETA-valtioiden virallisilla kielillä
otsikko ″Kehotus saatavan ilmoittamiseen;
noudatettavat määräajat″ tai vastaavasti ″Kehotus huomautusten esittämiseen; noudatettavat määräajat″.
43 §
Jos osuuspankin omaisuus on luovutettu
konkurssiin, tallettajan ei tarvitse ilmoittaa
eikä valvoa talletustilillä olevaa saatavaansa,
ellei 44 §:n 2 momentista muuta johdu. Mitä
tässä pykälässä säädetään tallettajasta, ei
sovelleta talletussuojarahastoon, jolle tallettajan oikeudet ovat siirtyneet luottolaitostoiminnasta annetun lain 65 j §:n 7 momentin
nojalla.

Selvitystilaa ja konkurssia koskevat yhteiset
säännökset
43 a §
Luottolaitoksen asettamisesta selvitystilaan
ovat toimivaltaisia päättämään osuuskunnan
kokous, rekisteriviranomainen ja Rahoitustarkastus siten kuin siitä säädetään tässä laissa
ja osuuskuntalaissa. Luottolaitoksen asettamisesta konkurssiin on toimivaltainen päättämään suomalainen tuomioistuin siten kuin
siitä erikseen säädetään. Edellä säädetty menettely käsittää myös muissa ETA-valtioissa
sijaitsevat luottolaitoksen sivukonttorit.
43 b §
Rahoitustarkastuksen on viipymättä ilmoitettava luottolaitoksen selvitystilaan tai konkurssiin asettamista koskevasta päätöksestä ja
menettelyn mahdollisista vaikutuksista niiden
muiden ETA-valtioiden valvontaviranomaisille, joissa luottolaitoksella on sivukonttori
tai joissa se tarjoaa luottolaitostoiminnasta
annetussa laissa tarkoitettuja palveluja.
Selvitystilassa selvitysmiehen ja konkurssissa pesänhoitajan on julkaistava päätöksestä
ote Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja
jokaisen 1 momentissa tarkoitetun ETAvaltion kahdessa valtakunnallisessa päivälehdessä. Ote on julkaistava ainakin suomeksi ja
ruotsiksi.
43 c §
Selvitysmiehen ja konkurssissa pesänhoitajan on pyydettävä, että selvitystila- tai
konkurssimenettelyn aloittamisesta on tehtävä merkintä toisessa ETA-valtiossa pidettävään kiinteistörekisteriin, kaupparekisteriin
tai muuhun julkiseen rekisteriin, jos rekisterimerkintä on kyseisen valtion lainsäädännön
mukaan tehtävä selvitystila- tai konkurssimenettelyn aloittamisesta.
43 d §
Velkoja, jonka asuinpaikka, kotipaikka tai
sääntömääräinen kotipaikka on toisessa ETAvaltiossa, voi ilmoittaa tai valvoa saatavansa
tai esittää saataviin liittyviä huomautuksia
myös tämän toisen valtion virallisella kielellä.
Tässä tapauksessa saatavaa ilmoitettaessa,
valvottaessa tai saatavaan liittyviä huomautuksia esitettäessä otsikon ″Saatavan ilmoit-
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taminen tai valvominen″ tai vastaavasti ″Saataviin liittyvien huomautusten esittäminen″
on kuitenkin oltava joko suomeksi tai ruotsiksi.
Luottolaitoksen selvitystilassa ja konkurssissa toisen ETA-valtion julkinen viranomainen rinnastetaan 1 momentissa tarkoitettuun
velkojaan.
44 §
— — — — — — — — — — — — —
Kun osuuspankki on asetettu selvitystilaan
tai konkurssiin, pankin on kehotettava julkisella kuulutuksella tallettajia, jotka eivät ole
kymmeneen vuoteen ennen selvitystilan tai
konkurssin alkamista käyttäneet pankissa olevaa tiliään, kahden vuoden kuluessa kuulutuksen antamisesta ilmoittautumaan pankille
uhalla, että tilinomistaja muutoin menettää
puhevaltansa luottolaitosta kohtaan. Kehotus
on lisäksi lähetettävä edellä tarkoitetuille
tallettajille kirjeitse pankin tiedossa olevalla
osoitteella. Tällöin noudatetaan vastaavasti,
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mitä 39 a §:n 2 momentissa ja 41 a §:n 2
momentissa säädetään.
44 a §
Selvitysmiehen ja konkurssissa pesänhoitajan on säännöllisesti tiedotettava velkojille
selvitystila- ja konkurssimenettelyn edistymisestä.
44 b §
Luottolaitoksen selvitystilaan ja konkurssiin Euroopan talousalueella sovellettavasta
laista on voimassa, mitä liikepankeista ja
muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 24 a—24 k §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä
toukokuuta 2004.
Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneeseen selvitystilaan ja konkurssiin sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Laki
säästöpankkilain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun säästöpankkilain (1502/2001) 8 luvun
otsikko, 101 §, 109 §:n 1 momentti, 120 §:n 1 momentti ja 121 §:n 2 momentti, sellaisena kuin
niistä on 101 § osaksi laissa 590/2003, sekä
lisätään 101 §:n edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 104 a §, 109 §:ään uusi 3 ja 4 momentti,
118 §:n edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 118 a ja 119 a §, uusi 120 a § ja sen edelle uusi
väliotsikko sekä uusi 120 b—120 d, 121 a ja 121 b § seuraavasti:
8 luku
Selvitystila ja konkurssi
Selvitystilaa koskevat säännökset
101 §
Luottolaitoksen on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle ennen kuin säästöpankki asetetaan selvitystilaan isäntien kokouksen päätöksellä.
104 a §
Rekisteriviranomaisen ja Rahoitustarkastuksen on valitessaan selvitysmiehen annettava hänelle todistus hänen valitsemisestaan
tehtävään. Ote tai jäljennös isäntien kokouksen pöytäkirjasta on todistus siitä, että isäntien kokous on valinnut selvitysmiehen tehtäväänsä.

109 §
Selvitysmiesten on haettava julkinen haaste
säästöpankin velkojille. Julkisesta haasteesta
on voimassa, mitä julkisesta haasteesta annetussa laissa (729/2003) säädetään, jollei 2
momentin säännöksistä muuta johdu.
— — — — — — — — — — — — —
Säästöpankin selvitysmiehen on 2 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa velkojille
mainittava lisäksi:
1) mitä 121 §:n 2 momentissa säädetään
tallettajan ilmoittautumisesta pankille; sekä
2) onko velkojan ilmoitettava etuoikeutettu
saatava tai saatava, jonka vakuutena on
esineoikeus.
Ilmoitus on tehtävä ainakin suomeksi ja
ruotsiksi. Ilmoituksessa on oltava kaikkien
Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden (ETA-valtio) virallisilla kielillä otsikko
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N:o 410
″Kehotus saatavan ilmoittamiseen tai huomautusten esittämiseen; noudatettavat määräajat″.
Konkurssia koskevat säännökset
118 a §
Säästöpankin on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle ennen kuin säästöpankki jättää
hakemuksen omaisuutensa luovuttamisesta
konkurssiin.
119 a §
Säästöpankin velkojille toimitettavassa
saatavan valvontaa koskevassa ilmoituksessa
on mainittava sen lisäksi, mitä muuten säädetään:
1) mitä 120 §:n 1 momentissa säädetään
tallettajan valvontavelvollisuudesta ja mitä
121 §:n 2 momentissa säädetään tallettajan
ilmoittautumisesta pankille; sekä
2) onko velkojan ilmoitettava etuoikeutettu
saatava tai saatava, jonka vakuutena on
esineoikeus.
Säästöpankin velkojille toimitettava ilmoitus, joka koskee saatavien valvontaa tai
huomautusten esittämistä, on tehtävä ainakin
suomeksi ja ruotsiksi. Ilmoituksessa on oltava
kaikkien ETA-valtioiden virallisilla kielillä
otsikko ″Kehotus saatavan ilmoittamiseen;
noudatettavat määräajat″ tai vastaavasti ″Kehotus huomautusten esittämiseen; noudatettavat määräajat″.
120 §
Jos säästöpankin omaisuus on luovutettu
konkurssiin, tallettajan ei tarvitse ilmoittaa
eikä valvoa talletustilillä olevaa saatavaansa,
ellei 121 §:n 2 momentista muuta johdu. Mitä
tässä momentissa säädetään tallettajasta, ei
sovelleta talletussuojarahastoon, jolle tallettajan oikeudet ovat siirtyneet luottolaitostoiminnasta annetun lain 65 j §:n 7 momentin
nojalla.
— — — — — — — — — — — — —
Selvitystilaa ja konkurssia koskevat yhteiset
säännökset
120 a §
Säästöpankin asettamisesta selvitystilaan
ovat toimivaltaisia päättämään isäntien ko2
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kous ja Rahoitustarkastus siten kuin siitä
säädetään tässä laissa. Säästöpankin asettamisesta konkurssiin on toimivaltainen päättämään suomalainen tuomioistuin siten kuin
siitä erikseen säädetään. Edellä säädetty menettely käsittää myös muissa ETA-valtioissa
sijaitsevat säästöpankin sivukonttorit.
Säästöpankin purkamiseen ei sovelleta,
mitä kaupparekisterilain (129/1979) 24 §:ssä
säädetään.
120 b §
Rahoitustarkastuksen on viipymättä ilmoitettava säästöpankin selvitystilaan tai konkurssiin asettamista koskevasta päätöksestä ja
menettelyn mahdollisista vaikutuksista niiden
muiden ETA-valtioiden valvontaviranomaisille, joissa säästöpankilla on sivukonttori tai
joissa se tarjoaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettuja palveluja.
Selvitystilassa selvitysmiehen ja konkurssissa pesänhoitajan on julkaistava päätöksestä
ote Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja
jokaisen 1 momentissa tarkoitetun ETAvaltion kahdessa valtakunnallisessa päivälehdessä. Ote on julkaistava ainakin suomeksi ja
ruotsiksi.
120 c §
Selvitysmiehen ja konkurssissa pesänhoitajan on pyydettävä, että selvitystila- tai
konkurssimenettelyn aloittamisesta on tehtävä merkintä toisessa ETA-valtiossa pidettävään kiinteistörekisteriin, kaupparekisteriin
tai muuhun julkiseen rekisteriin, jos rekisterimerkintä on kyseisen valtion lainsäädännön
mukaan tehtävä selvitystila- tai konkurssimenettelyn aloittamisesta.
120 d §
Velkoja, jonka asuinpaikka, kotipaikka tai
sääntömääräinen kotipaikka on toisessa ETAvaltiossa, voi ilmoittaa tai valvoa saatavansa
tai esittää saataviin liittyviä huomautuksia
myös tämän toisen valtion virallisella kielellä.
Tässä tapauksessa saatavaa ilmoitettaessa,
valvottaessa tai saatavaan liittyviä huomautuksia esitettäessä otsikon ″Saatavan ilmoittaminen tai valvominen″ tai vastaavasti ″Saataviin liittyvien huomautusten esittäminen″
on kuitenkin oltava joko suomeksi tai ruotsiksi.
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Säästöpankin selvitystilassa ja konkurssissa toisen ETA-valtion julkinen viranomainen
rinnastetaan 1 momentissa tarkoitettuun velkojaan.
121 §
— — — — — — — — — — — — —
Kun säästöpankki on asetettu selvitystilaan
tai konkurssiin, pankin on kehotettava julkisella kuulutuksella tallettajia, jotka eivät ole
kymmeneen vuoteen ennen selvitystilan tai
konkurssin alkamista käyttäneet säästöpankissa olevaa tiliään, kahden vuoden kuluessa
kuulutuksen antamisesta ilmoittautumaan
uhalla, että tilinomistaja muutoin menettää
puhevaltansa pankkia kohtaan. Kehotus on
lisäksi lähetettävä edellä tarkoitetuille tallettajille kirjeitse pankin tiedossa olevalla osoitteella. Tällöin noudatetaan vastaavasti, mitä
109 §:n 4 momentissa ja 119 a §:n 2
momentissa säädetään.

121 a §
Selvitysmiehen ja konkurssissa pesänhoitajan on säännöllisesti tiedotettava velkojille
selvitystila- ja konkurssimenettelyn edistymisestä.
121 b §
Säästöpankin selvitystilaan ja konkurssiin
Euroopan talousalueella sovellettavasta laista
on voimassa, mitä liikepankeista ja muista
osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 24 a—24 k §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä
toukokuuta 2004.
Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneeseen selvitystilaan ja konkurssiin sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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N:o 411

Laki
luottolaitostoiminnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993)
12 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 588/2003, sekä
lisätään 12 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1500/2001 ja mainitussa laissa 588/2003,
uusi 8 momentti seuraavasti:
12 §
Toimiluvan peruuttaminen tai toiminnan
rajoittaminen
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksen on peruutettava toimilupa, kun luottolaitos on asetettu konkurssiin, määrätty selvitystilaan rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä taikka selvitysmiehet ovat antaneet selvitystilaa
koskevan lopputilityksen.
— — — — — — — — — — — — —

Kun luottolaitoksen toimilupa on peruutettu, luottolaitoksen toimintaa voidaan Rahoitustarkastuksen suostumuksella ja sen valvonnassa jatkaa siinä määrin kuin selvityksen
tarkoituksenmukainen toteuttaminen vaatii.
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä
toukokuuta 2004.
Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneeseen selvitystilaan ja konkurssiin sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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N:o 412

Laki
talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä 28 päivänä joulukuuta 2001
annettuun lakiin (1509/2001) uusi 1 a §, 4 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti
siirtyy 4 momentiksi, 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 593/2003, uusi 3 momentti,
14 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, sekä lakiin uusi
14 a ja 14 b § sekä 5 a luku seuraavasti:
1 a §

4§

Toimivaltaa ja sovellettavaa lakia koskevat
säännökset Euroopan talousalueella

Keskeytyspäätös

Pankin toiminnan keskeytyksestä on toimivaltainen päättämään valtiovarainministeriö siten kuin tässä laissa säädetään. Pankkia
koskevan saneerausmenettelyn aloittamisesta
on toimivaltainen päättämään suomalainen
tuomioistuin siten kuin siitä säädetään tässä
laissa ja yrityksen saneerauksesta annetussa
laissa (47/1993). Menettely käsittää myös
muissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa
valtioissa (ETA-valtio) sijaitsevat pankin sivukonttorit.
Pankin toiminnan keskeytykseen ja saneerausmenettelyyn Euroopan talousalueella sovellettavasta laista on vastaavasti voimassa,
mitä liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain
(1501/2001) 24 a—24 k §:ssä säädetään.

— — — — — — — — — — — — —
Valtiovarainministeriön tekemään keskeytyspäätökseen saadaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30
päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
5§
Asiamiehen asettaminen pankkiin
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksen on annettava asiamiehelle todistus hänen asettamisestaan tehtävään.
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4 luku

5 a luku

Toiminnan tervehdyttäminen

Päätöksestä ilmoittaminen Euroopan talousalueella

14 §
Yrityssaneeraukseen sovellettavat erityiset
säännökset
— — — — — — — — — — — — —
Tuomioistuimen on annettava selvittäjälle
todistus hänen määräämisestään tehtävään.
— — — — — — — — — — — — —

14 a §
Velkojille ilmoittaminen
Yrityssaneerauslain 10 luvussa tarkoitetuissa tiedonannoissa velkojille on mainittava
sen lisäksi, mitä yrityssaneerauslaissa säädetään, onko velkojan ilmoitettava etuoikeutettu
saatava tai saatava, jonka vakuutena on
esineoikeus.
Tiedoksianto on tehtävä ainakin suomeksi
ja ruotsiksi. Tiedonannossa on oltava kaikkien ETA-valtioiden virallisilla kielillä otsikko ″Kehotus saatavan ilmoittamiseen; noudatettavat määräajat″ tai vastaavasti ″Kehotus
huomautusten esittämiseen; noudatettavat
määräajat″.
14 b §
Saatavan ilmoittaminen
Velkoja, jonka asuinpaikka, kotipaikka tai
sääntömääräinen kotipaikka on muussa ETAvaltiossa kuin Suomessa, voi saneerausmenettelyssä ilmoittaa saatavansa tai esittää
saatavaan liittyviä huomautuksia myös tämän
toisen ETA-valtion virallisella kielellä. Tässä
tapauksessa saatavaa ilmoitettaessa tai saatavaan liittyviä huomautuksia esitettäessä otsikon ″Saatavan ilmoittaminen″ tai vastaavasti
″Saataviin liittyvien huomautusten esittäminen″ on kuitenkin oltava joko suomeksi tai
ruotsiksi.
Pankin yrityssaneerausmenettelyssä toisen
ETA-valtion julkinen viranomainen rinnastetaan 1 momentissa tarkoitettuun velkojaan.

16 a §
Ilmoitus muiden ETA-valtioiden valvontaviranomaisille
Valtiovarainministeriön on viipymättä ilmoitettava pankin toiminnan keskeytyksestä
ja saneerausmenettelyn aloittamisesta sekä
menettelyn mahdollisista vaikutuksista niiden
muiden ETA-valtioiden valvontaviranomaisille, joissa pankilla on sivukonttori tai joissa
se tarjoaa luottolaitostoiminnasta annetussa
laissa tarkoitettuja palveluja.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on
vastaavasti tehtävä toiminnan keskeytyksen ja
saneerausmenettelyn lakkaamisesta.

16 b §
Päätöksen julkaiseminen Euroopan talousalueella
Asiamiehen on viipymättä ilmoitettava
pankin toiminnan keskeytyksestä Euroopan
unionin virallisessa lehdessä sekä kahdessa
valtakunnallisessa päivälehdessä asianomaisten valtioiden virallisella kielellä niissä ETAvaltioissa, joissa pankilla on sivukonttori tai
joissa pankki tarjoaa luottolaitostoiminnasta
annetussa laissa tarkoitettuja palveluja. Ilmoitus on vastaavasti tehtävä keskeytyksen lakkaamisesta muun syyn kuin keskeytyspäätöksessä mainitun määräajan päättymisen johdosta. Sama koskee selvittäjän velvollisuutta
ilmoittaa saneerausmenettelyn aloittamisesta
ja lakkaamisesta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa
on samalla mainittava menettelyn tarkoitus,
sovellettava lainsäädäntö, muutoksenhakuaika ja toimivaltainen muutoksenhakuviranomainen.
Toiminnan keskeytys ja saneerausmenettely ovat voimassa siitä riippumatta, onko 1
momentissa tarkoitettu ilmoitus julkaistu.
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16 c §

Merkintä muissa ETA-valtioissa pidettäviin
rekistereihin
Asiamiehen on pyydettävä, että pankin
toiminnan keskeytyksestä tehdään merkintä
toisessa ETA-valtiossa pidettävään kiinteistörekisteriin, kaupparekisteriin tai muuhun
julkiseen rekisteriin, jos rekisterimerkintä on
kyseisen valtion lainsäädännön mukaan teh-

tävä tällaisen menettelyn aloittamisesta. Selvittäjän on vastaavasti pyydettävä merkinnän
tekemistä saneerausmenettelyn aloittamisesta.
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä
toukokuuta 2004.
Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneeseen toiminnan keskeytykseen ja saneerausmenettelyyn sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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N:o 413

Laki
ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 30 päivänä
joulukuuta 1993 annetun lain (1608/1993) 21 ja 25 §, sellaisena kuin niistä on 25 § osaksi laissa
592/2003,
muutetaan 2 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 74/2003, sekä
lisätään lakiin uusi 6 a—6 c ja 9 c §, 10 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa
592/2003, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 10 a—10 c § seuraavasti:
2§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) luottolaitoksella pankkia tai muuta yhteisöä, joka liiketoimintanaan vastaanottaa
talletuksia tai muita takaisin maksettavia
varoja yleisöltä ja myöntää luottoja omaan
lukuunsa;
2) rahoituslaitoksella muuta sellaista yhteisöä kuin luottolaitosta, joka pääasiallisena
toimintanaan tarjoaa luottolaitostoiminnasta
annetun lain (1607/1993) 2 b §:n 2 momentin
3—11 kohdassa tarkoitettuja palveluja tai
hankkii omistusosuuksia;
3) kotivaltiolla valtiota, jossa luottolaitos
on saanut toimiluvan ja jossa rahoituslaitoksella on sääntömääräinen kotipaikka;
4) tervehdyttämistoimenpiteellä viranomaisen päätökseen perustuvaa toimenpidettä, jonka tarkoituksena on turvata tai palauttaa
ennalleen luottolaitoksen taloudellinen tilanne ja joka voi vaikuttaa kolmannen henkilön
oikeuksiin luottolaitosta kohtaan;

5) likvidaatiomenettelyllä kaikkia velkojia
koskevaa viranomaisen päätökseen perustuvaa menettelyä, jonka tarkoituksena on luottolaitoksen omaisuuden muuttaminen rahaksi
viranomaisen valvonnassa; likvidaatiomenettelyllä tarkoitetaan myös menettelyä, joka
päätetään akordiin tai muuhun vastaavaan
toimenpiteeseen;
6) hallinnonhoitajalla viranomaisen nimeämää henkilöä tai elintä, jonka tehtävänä
on huolehtia tervehdyttämistoimenpiteestä;
sekä
7) selvittäjällä viranomaisen nimeämää
henkilöä tai elintä, jonka tehtävänä on huolehtia likvidaatiomenettelystä.
6 a §
Tervehdyttämistoimenpiteen ja likvidaatiomenettelyn tunnustaminen
Edellä 3 §:ssä tarkoitetun luottolaitoksen
kotivaltion lainsäädännön mukaisesti tehty
päätös aloittaa luottolaitosta koskeva tervehdyttämistoimenpide tai likvidaatiomenettely
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tulee Suomessa voimaan ilman eri muodollisuuksia samanaikaisesti, kun päätös tulee
voimaan luottolaitoksen kotivaltiossa.
Jos valtiovarainministeriö, Suomen Pankki
tai Rahoitustarkastus katsoo, että luottolaitoksen sivukonttoria koskeva tervehdyttämistoimenpide tulisi aloittaa, niiden on ilmoitettava siitä luottolaitoksen kotivaltion valvontaviranomaiselle. Ilmoituksen antaa tiedoksi
Rahoitustarkastus.
6 b §
Hallinnonhoitaja ja selvittäjä
Luottolaitoksen hallinnonhoitajan ja selvittäjän nimeäminen osoitetaan esittämällä oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäisestä nimeämispäätöksestä tai jollakin muulla luottolaitoksen kotivaltion viranomaisen antamalla todistuksella. Päätöksestä tai todistuksesta
voidaan vaatia laillisesti pätevä suomen- tai
ruotsinkielinen käännös.
Hallinnonhoitajalla ja selvittäjällä on oikeus käyttää Suomessa kaikkia niitä toimivaltuuksia, joita heillä on oikeus käyttää
luottolaitoksen kotivaltiossa. Hallinnonhoitajalla ja selvittäjällä on oikeus käyttää Suomessa avustajaa, joka on nimitetty luottolaitoksen kotivaltion lainsäädännön mukaisesti.
Suomessa toimiessaan hallinnonhoitajan ja
selvittäjän on noudatettava Suomen lakia
erityisesti muuttaessaan omaisuutta rahaksi ja
tiedottaessaan menettelystä työntekijöille.
6 c §
Rekisteriin merkitseminen
Jos tervehdyttämistoimenpiteen tai likvidaatiomenettelyn aloittamisesta tehdään Suomen lain nojalla merkintä rekisteriin, rekisterinpitäjän on hallinnonhoitajan, selvittäjän
tai muun luottolaitoksen kotivaltion asianomaisen viranomaisen tai henkilön pyynnöstä
tehtävä merkintä rekisteriin luottolaitosta koskevan tervehdyttämistoimenpiteen tai likvidaatiomenettelyn aloittamisesta.
9 c §
Hakemus konkurssiin asettamisesta
Edellä 8 §:ssä tarkoitetun luottolaitoksen
omaisuus voidaan luovuttaa Suomessa kon-

kurssiin sivukonttorin johtajan päätöksellä.
Ennen hakemuksen jättämistä luottolaitoksen
on ilmoitettava asiasta Rahoitustarkastukselle.
Velkojan hakiessa luottolaitosta konkurssiin tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava hakemuksesta Rahoitustarkastukselle.
Tuomioistuimen on lykättävä asian käsittelyä
enintään kuukaudella, jos Rahoitustarkastus
esittää tätä koskevan pyynnön viikon kuluessa
tässä momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta.
10 §
Toimiluvan peruuttaminen ja rajoittaminen
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksen on peruutettava sivukonttorin toimilupa, kun luottolaitos on asetettu Suomessa konkurssiin.
10 a §
Toimiluvan peruuttamisen vaikutukset
Jos 8 §:ssä tarkoitetun luottolaitoksen kotivaltion viranomainen peruuttaa luottolaitoksen toimiluvan, sivukonttorin toiminta on
lopetettava Rahoitustarkastuksen valvonnassa
sen määräämällä tavalla.
Edellä 1 momentissa säädettyä menettelyä
on noudatettava myös silloin, kun Rahoitustarkastus peruuttaa sivukonttorin toimiluvan
tai kieltää luottolaitosta jatkamasta toimintaansa Suomessa.
10 b §
Konkurssista ja toimiluvan peruuttamisesta
ilmoittaminen Euroopan talousalueella
Rahoitustarkastuksen on viipymättä ilmoitettava 9 c §:ssä tarkoitetun konkurssin
aloittamista koskevasta päätöksestä ja konkurssin vaikutuksista sekä toimiluvan peruuttamista koskevasta päätöksestä niiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien muiden valtioiden valvontaviranomaisille, joihin luottolaitos on perustanut sivukonttorin tai joissa se
tarjoaa palveluja.
Rahoitustarkastuksen ja pesänhoitajan on
toimittava riittävässä yhteistyössä niiden mui-

N:o 413
den Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden asianomaisten viranomaisten ja selvittäjien kanssa, joihin luottolaitos on perustanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä
vuosittain julkaistavassa luettelossa mainitun
sivukonttorin.
10 c §
Konkurssia koskevat lainvalintasäännökset
Euroopan talousalueella
Edellä 9 c §:ssä tarkoitettuun konkurssiin
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Euroopan talousalueella sovellettavasta laista
on soveltuvin osin voimassa, mitä liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1501/2001) 24 a—
24 k §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä
toukokuuta 2004.
Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneeseen tervehdyttämistoimenpiteeseen ja likvidaatiomenettelyyn sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

3

440201/64
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista
vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin
mukaista vastuunjakoa varten 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1176/2000) liite 2, sellaisena kuin se on asetuksissa 96/2003, 752/2003 ja
1077/2003, seuraavasti:
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä

toukokuuta 2004, ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoteen 2004 kohdistuvien
kustannusten jakamisessa.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2004
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja Harri Isokorpi

N:o 414
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LIITE 2
PERUSTEKERTOIMET
1. VAKUUTUSTEKNISTEN SUUREIDEN ERIKOISVAKIOT

Laskuperustekorko

(b1) = 0,0450

1.1.2004 -

Kuolevuus
- miesten vanhuuseläke,
yksilöllisenä varhaiseläkkeenä myönnetty
työkyvyttömyyseläke ja
työttömyyseläke

- naisten vanhuuseläke,
yksilöllisenä varhaiseläkkeenä myönnetty
työkyvyttömyyseläke ja
työttömyyseläke

− 6, kun v − x < 1940
− 7, kun 1940 ≤ v − x

− 8, kun 1950 ≤ v − x
(b2) = 
− 9, kun 1960 ≤ v − x
− 10, kun 1970 ≤ v − x

− 11, kun v − x ≥ 1980

< 1950
< 1960
< 1970
< 1980

− 13, kun v − x < 1940
− 14, kun 1940 ≤ v − x

− 15, kun 1950 ≤ v − x
(b2) = 
− 16, kun 1960 ≤ v − x
− 17, kun 1970 ≤ v − x

− 18, kun v − x ≥ 1980

<
<
<
<

1950
1960
1970
1980

missä v-x on työntekijän syntymävuosi
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Työkyvyttömyys

(b3) =

1

(b4) =

1

(b5) =

1

(b6) =

1

(b7) =

1

(b8) =

1

Rahanarvon muuttuvuus

(b15) = 0,0150

Rahastokorko

i0 = (b1) - (b15)

1.1.2004 -

N:o 414
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2. VAKUUTUSTEKNISIIN SUUREISIIN LIITTYVÄT KERTOIMET
2.1. Alennettuun eläkeikään liittyviä kertoimia

Kerroin k määritellään kaavalla

k=

1
( 21,6 + k w' ) .
21,6

Kertoimien k iw , k uw , k w ja k w' lukuarvot ovat seuraavat:
eläkeikä
w
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

kiw

0,51
0,58
0,67
0,77
0,88
1,00

k uw

kw

k w′

0,00
0,16
0,34
0,54
0,77
1,00

1,581
1,527
1,474
1,421
1,369
1,316
1,238
1,168
1,106
1,050
1,000

1,75
1,57
1,07
0,63
0,27
0,00

Laskettaessa kerrointa k w kuukauden tarkkuudella käytetään suoraviivaista väliarvolaskumenettelyä. Kertoimien arvot pyöristetään kolmen desimaalin tarkkuuteen.
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2.2. Alkaneiden työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden vastuun ja vuosimaksun
tasausosan laskemiseen liittyviä kertoimia

bv

=

0,01235

bv (v − 1)

=

0,0021

cv

=

0,0080

cv (v − 1)

=

0,0090

cv (v − 2)

=

0,0077

cv (v − 3)

=

0,0060

cv (v − 4)

=

0,0036

PvI

=

0,013

PvU

=

0,008

PvM

=

0,0005

PvH

=

0,00779

y vp

=

0,216

2.3. Rahastoitua vanhuuseläkettä koskevat kertoimet
1

i2004

2

i2004

=

arvo annetaan myöhemmin

=

arvo annetaan myöhemmin

N:o 414
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2.4. Tasauskertoimet u xs

100 uxs
x
-18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Miehet
15,98
15,98
15,96
15,94
15,91
14,87
15,25
15,42
15,50
15,59
15,66
15,76
15,83
15,93
15,99
16,06
16,12
16,27
16,33
16,39
16,43
16,49
16,51
16,54
16,55
16,58
16,59
16,74
16,69
16,64
16,57
16,47
16,31
16,13
15,84
15,64
15,30
13,39

100 uxs
Naiset
15,98
15,98
15,96
15,94
15,91
14,63
14,76
14,91
14,97
15,05
15,11
15,19
15,24
15,32
15,37
15,42
15,46
15,58
15,61
15,66
15,68
15,71
15,72
15,72
15,71
15,71
15,70
15,81
15,73
15,66
15,56
15,44
15,25
15,04
14,72
14,49
14,13
13,39

x
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Miehet
11,00
9,62
10,59
13,57
17,67
17,87
17,92
19,10
20,92
22,34

Naiset
11,00
9,62
10,59
13,57
17,67
17,87
17,92
19,10
20,92
22,34
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SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

N:o 415

Ulkoasiainministeriön ilmoitus
rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta uusista Liberiaa
koskevista rajoittavista toimenpiteistä
Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden
Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967)
2 a §:n 2 momentin nojalla, että rangaistus
seuraavan Liberiaa koskevan asetuksen rikkomisesta säädetään rikoslain 46 luvun
1—3 §:ssä: neuvoston asetus (EY) N:o

872/2004, uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä; EYVL N:o L 162,
30.4.2004, s. 32. Menettämisseuraamuksista
säädetään rikoslain 10 luvussa.
Neuvoston asetus on tullut voimaan sinä
päivänä, jona se on julkaistu Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Lainsäädäntösihteeri Anna Sotaniemi
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