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Laki
säästöpankkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan säästöpankkilain (1502/2001) 69 §:n 2 momentti, 104, 104 a ja 108 §,

114 §:n 3 momentti, 118 § ja 120 a §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 69 §:n 2 momentti laissa 1206/2014, 104 § osaksi laissa

590/2003, 104 a § ja 120 a §:n 1 momentti laissa 410/2004, 108 § laissa 614/2014 ja 118 §
laeissa 1206/2014 ja 871/2018, sekä
lisätään 120 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 410/2004, uusi 3 momentti seuraavas-

ti:

69 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta on käytävä ilmi, että jos tallettajan su-
lautumiseen osallisissa säästöpankeissa olevien talletusten yhteenlaskettu määrä ylittää ra-
hoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) 5 luvun 8 §:ssä säädetyn talletus-
suojan enimmäisrajan, talletussuojaan sovelletaan mainitun luvun 13 §:ää. Tallettajalla on
oikeus kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta irtisanoa alkuperäis-
ten sopimusehtojen estämättä sellainen talletus, joka mainitun 8 §:n nojalla jää kokonaan
tai osittain talletussuojan ulkopuolelle. Mitä tässä momentissa säädetään, ei sovelleta, jos
sulautuvia säästöpankkeja pidetään mainitun pykälän 5 momentissa tarkoitetulla tavalla
yhtenä talletuspankkina mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettua talletussuojan ylära-
jaa sovellettaessa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

104 §
Kun säästöpankki, Finanssivalvonta tai Rahoitusvakausvirasto tekee päätöksen selvi-

tystilasta, on samalla valittava yksi tai useampia selvitysmiehiä hallituksen, toimitusjoh-
tajan ja mahdollisen hallintoneuvoston tilalle. Mitä muualla laissa säädetään hallituksesta
ja sen jäsenistä, sovelletaan myös selvitysmiehiin, jollei tämän luvun säännöksistä muuta
johdu.

Jollei selvitystilassa olevalla säästöpankilla ole rekisteriin merkittyjä toimikelpoisia
selvitysmiehiä, rekisteriviranomaisen on määrättävä selvitysmiehet. Määräämistä voi ha-
kea Finanssivalvonta, Rahoitusvakausvirasto sekä se, jonka oikeus voi riippua siitä, että
luottolaitoksella on joku, joka voi sitä edustaa.

Selvitysmiesten on viipymättä sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on tehnyt päätöksen
toimiluvan peruuttamisesta, kutsuttava koolle säästöpankin isäntien kokous päättämään
toimenpiteistä säästöpankin sulautumisesta toiseen säästöpankkiin tai toimilupaedellytys-
ten korjaamisesta muulla tavalla taikka säästöpankin purkamisesta.
HE 171/2020
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104 a §
Rekisteriviranomaisen, Finanssivalvonnan tai Rahoitusvakausviraston on valitessaan

selvitysmiehen annettava hänelle todistus hänen valitsemisestaan tehtävään. Ote tai jäljen-
nös isäntien kokouksen pöytäkirjasta on todistus siitä, että isäntien kokous on valinnut sel-
vitysmiehen tehtäväänsä.

108 §
Kun isäntien kokous, Finanssivalvonta tai Rahoitusvakausvirasto on tehnyt päätöksen

säästöpankin asettamisesta selvitystilaan, selvitysmiesten on viivytyksettä tehtävä selvi-
tystilaa koskevasta päätöksestä ja selvitysmiesten valinnasta ilmoitus rekisteröimistä var-
ten. Ilmoitus on lisäksi tehtävä talletussuojarahastolle ja, jos päätöksen selvitystilaan aset-
tamisesta on tehnyt isäntien kokous, Finanssivalvonnalle. Ilmoitus on tehtävä myös va-
kuusrahastolle ja sijoittajien korvausrahastolle, jos säästöpankki on rahaston jäsen.

114 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Selvitysmiesten on annettava lopputilitys tiedoksi Finanssivalvonnalle sekä Rahoitus-
vakausvirastolle, jos se on päättänyt selvitystilaan asettamisesta.

118 §
Säästöpankin omaisuus voidaan luovuttaa konkurssiin hallituksen tai, kun säästöpankki

on selvitystilassa, selvitysmiesten päätöksen perusteella tai Rahoitusvakausviraston hake-
muksesta. Konkurssin aikana säästöpankkia edustavat konkurssivelallisena hallitus ja toi-
mitusjohtaja taikka ennen konkurssin alkamista valitut selvitysmiehet. Konkurssin aikana
voidaan kuitenkin valita uusia hallituksen jäseniä tai uusia selvitysmiehiä.

120 a §
Säästöpankin asettamisesta selvitystilaan ovat toimivaltaisia päättämään isäntien ko-

kous, Finanssivalvonta ja Rahoitusvakausvirasto noudattaen tätä lakia. Suomalaisen tuo-
mioistuimen toimivallasta asettaa säästöpankki konkurssiin säädetään erikseen. Edellä
säädetty menettely käsittää myös muissa ETA-valtioissa sijaitsevat säästöpankin sivu-
konttorit.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Rahoitusvakausviraston on määrättävä säästöpankki selvitystilaan tai haettava tuo-

mioistuimessa sen asettamista konkurssiin, jos luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten
kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) 4 luvun 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mu-
kaiset edellytykset säästöpankin asettamiselle kriisihallintoon täyttyisivät, mutta Rahoi-
tusvakausvirasto tekee päätöksen olla asettamatta säästöpankkia kriisihallintoon, koska
sitä ei pidetä mainitun momentin 3 kohdan mukaisesti tarpeellisena tärkeän yleisen edun
turvaamiseksi. Rahoitusvakausviraston on määrättävä säästöpankki selvitystilaan tai haet-
tava sen asettamista konkurssiin myös, jos yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen
menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinrat-
kaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puit-
teissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 42 artiklassa tarkoitettu kriisinratkaisuneuvos-
to ei mainitun asetuksen 18 artiklan 8 kohdan mukaisesti aseta säästöpankkia kriisihallin-
toon. Rahoitusvakausviraston on kuultava Finanssivalvontaa ennen selvitystilaan määrää-
mistä tai konkurssihakemuksen tekemistä. Selvitystila alkaa, kun Rahoitusvakausviraston
päätös on tehty.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021.
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