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osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tätä lakia sovelletaan seuraaviin luottolai-

toksiin:
1) osuuskuntamuotoinen talletuspankki

(osuuspankki);
2) muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu osuus-

kuntamuotoinen luottolaitos.
Tätä lakia sovelletaan lisäksi osuuspankki-

osakeyhtiöihin niin kuin 5 luvussa säädetään.
Luottolaitokseen sovelletaan osuuskuntala-

kia (421/2013), jollei jäljempänä tässä laissa
tai luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(121/2007) toisin säädetä.

2 §
Vähintään yhdellä luottolaitoksen perusta-

jalla ja vähintään yhdellä hallituksen jäse-
nellä sekä toimitusjohtajalla on oltava asuin-
paikka, tai jos perustaja on oikeushenkilö,
kotipaikka Euroopan talousalueella, jollei Fi-
nanssivalvonta myönnä tästä poikkeusta.
Poikkeus voidaan myöntää, jos se ei vaa-
ranna luottolaitoksen tehokasta valvontaa
eikä luottolaitoksen hoitamista.

Luottolaitoksen hallituksessa on oltava vä-
hintään kolme jäsentä.

3 §
Luottolaitos voidaan muuttaa osakeyhtiö-

muotoiseksi luottolaitokseksi noudattaen,
mitä osuuskuntalain 22 luvussa säädetään.
Yritysmuodon muutokseen sovelletaan li-
säksi, mitä tämän lain 9 §:n 1 momentissa
säädetään sulautumisesta.

2 luku

Varojen käyttäminen ja sidottu oma
pääoma

4 §
Luottolaitoksen jakokelpoisen ylijäämän

rajoituksista säädetään osuuskuntalain 12 lu-
vun 1 §:ssä ja 16 luvun 2 ja 6 §:ssä. Tämän
lisäksi mainittuun ylijäämään sovelletaan,
mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain
88 §:ssä säädetään omien varojen vähimmäis-
määrästä johtuvasta rajoituksesta. Edellä tar-
koitettuja eriä ei myöskään lueta konsernita-
seen perusteella laskettavaan emo-osuuskun-
nan jaettavaan määrään.

Alennettaessa luottolaitoksen vararahastoa,
ylikurssirahastoa tai osakepääomaa taikka
jaettaessa vapaata omaa pääomaa siten, että
velkojilla on osuuskuntalain 18 luvun 2 §:n
mukaan oikeus vastustaa alentamista tai jaka-
mista, tallettajiin ei sovelleta, mitä osuuskun-
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talain 18 luvun 2—5 §:ssä säädetään velko-
jista.

Luottolaitokselle osuuksista tai osakkeista
suoritettua määrää ei saa palauttaa, jos palau-
tus johtaa omien varojen vähenemiseen alle
luottolaitostoiminnasta annetun lain 55 tai
86 §:n mukaisen vähimmäismäärän. Finans-
sivalvonta voi erityisestä syystä myöntää
määräajaksi poikkeuksen palautuskiellosta.

Omiin varoihin luettaviksi tarkoitettujen
oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden
on täytettävä luottolaitoslainsäädännössä ase-
tetut vaatimukset.

Luottolaitosten liikkeeseen laskemiin pää-
omalainoihin ei sovelleta osuuskuntalain
12 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohtaa eikä
2 §:n 2 momenttia.

3 luku

Sulautuminen

5 §
Luottolaitoksen sulautumissuunnitelmassa

on oltava, sen lisäksi, mitä osuuskuntalain
20 luvun 3 §:ssä säädetään, selvitys luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 45 §:n 1 momen-
tin 9 kohdan mukaisesti pääomalainoihin rin-
nastettavista sitoumuksista sekä viimeksi
mainitun lain 46 §:n 1 momentin 3 ja 4 koh-
dassa ja 47 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitetuista sitoumuksista, joiden velkojat voi-
vat vastustaa sulautumista osuuskuntalain 20
luvun 6 §:n 1 momentin mukaisesti.

6 §
Sulautumiseen osallistuvien luottolaitos-

ten, tai jos kyseessä on tytäryhteisösulautu-
minen, emoyrityksenä olevan luottolaitoksen,
on ilmoitettava sulautumisesta Finanssival-
vonnalle. Ilmoitus, johon on liitettävä sulau-
tumissuunnitelma ja osuuskuntalain 20 luvun
4 §:ssä tarkoitettu lausunto, on toimitettava
Finanssivalvonnalle ennen osuuskuntalain
20 luvun 6 §:ssä tarkoitetun kuulutuksen ha-
kemista. Finanssivalvonta voi ilmoituksen
saatuaan vaatia myös muita tarpeelliseksi kat-
somiaan tietoja.

Rekisteriviranomaisen on annettava osuus-
kuntalain 20 luvun 16 §:n 2 momentissa tar-

koitettu velkojan vastustusta koskeva ilmoi-
tus viivytyksettä tiedoksi Finanssivalvon-
nalle.

Finanssivalvonta voi osuuskuntalain 20 lu-
vun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tussa absorptiosulautumisessa vastustaa su-
lautumista ilmoittamalla siitä rekisteriviran-
omaiselle kuukauden kuluessa osuuskunta-
lain 20 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoite-
tusta määräpäivästä, jos sulautuminen toden-
näköisesti vaarantaa vastaanottavan
luottolaitoksen toimilupaedellytysten säily-
misen tai, jos sulautumiseen osallistuva luot-
tolaitos kuuluu keskusyhteisöön, sulautumi-
nen vaarantaisi yhteenliittymän vakavarai-
suuden. Vastustuksesta on viivytyksettä an-
nettava tieto sulautumiseen osallistuville
luottolaitoksille. Sulautumisen saa edellä
tässä momentissa tarkoitetussa tapauksessa
rekisteröidä vain, jos Finanssivalvonta ei vas-
tusta sitä edellä mainitussa ajassa.

Tässä pykälässä tarkoitettua Finanssival-
vonnan päätöstä koskeva valitus on käsitel-
tävä kiireellisenä.

7 §
Jos velkoja on vastustanut sulautumista,

rekisteriviranomaisen on pyydettävä Finans-
sivalvonnalta lausunto siitä, miten sulautumi-
sen täytäntöönpano vaikuttaa velkojan ase-
maan ja siitä, onko sulautuminen tarpeen
panna täytäntöön viivytyksettä luottolaitosten
vakaan toiminnan turvaamiseksi. Rekisterivi-
ranomaisen on sen estämättä, mitä osuuskun-
talain 20 luvun 16 §:n 2 momentissa sääde-
tään rekisteröimisen edellytyksistä, rekiste-
röitävä sulautumisen täytäntöönpano velko-
jan vastustuksesta huolimatta, jos Finanssi-
valvonta katsoo lausunnossaan, että sulautu-
misen täytäntöönpano ei heikennä velkojan
taloudellista asemaa ja sulautumisen täytän-
töönpano viivytyksettä on tarpeen luottolai-
tosten vakaan toiminnan turvaamiseksi.

8 §
Suomalaisen luottolaitoksen tai yhteenliit-

tymän keskusyhteisön osallistumiseen rajat
ylittävään sulautumiseen Euroopan talousalu-
eella sovelletaan, mitä 5—7 §:ssä säädetään.

Jos sulautumisessa vastaanottava osuus-
kunta on rekisteröity tai rekisteröidään toiseen
valtioon, sulautumiseen ei kuitenkaan sovel-
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leta 6 §:n 3 ja 4 momenttia. Rekisteriviran-
omainen ei saa antaa tällaista sulautumista
koskevaa eurooppaosuuskuntalain (906/2006)
4 §:n 3 momentissa taikka osuuskuntalain 20
luvun 27 §:n 4 momentissa tarkoitettua todis-
tusta, jos Finanssivalvonta on ilmoittanut re-
kisteriviranomaiselle ennen eurooppaosuus-
kuntalain 4 §:n 2 momentissa tai osuuskunta-
lain 20 luvun 27 §:n 1 momentissa tarkoitetun
luvan myöntämistä, että luottolaitos ei ole
noudattanut sulautumista, Suomessa tapahtu-
van toiminnan jatkamista tai toiminnan lopet-
tamista koskevia säännöksiä. Luvan saa antaa
ennen kuin on kulunut kuukausi osuuskunta-
lain 20 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
määräpäivästä vain, jos Finanssivalvonta on
ilmoittanut, ettei se vastusta sulautumista tai
eurooppaosuuskunnan perustamiseen liittyvää
kotipaikan siirtoa.

Jos toiseen valtioon rekisteröitävä vastaan-
ottava luottolaitos aikoo sulautumisen jälkeen
jatkaa luottolaitostoimintaa Suomessa, siihen
sovelletaan, mitä ulkomaisen luottolaitoksen
toiminnasta Suomessa säädetään.

9 §
Mitä osuuskuntalain 20 luvun 6, 7 ja

16 §:ssä säädetään velkojasta, ei sovelleta tal-
lettajaan. Sulautuvan luottolaitoksen on kui-
tenkin ilmoitettava sulautumisesta tallettajalle
viimeistään kolme kuukautta ennen rekisteri-
viranomaisen osuuskuntalain 20 luvun 6 §:n
2 momentin nojalla muille velkojille asetta-
maa määräaikaa. Ilmoituksessa on mainittava
vastaanottavan luottolaitoksen toiminimi ja
osoite.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoi-
tuksesta on käytävä ilmi, että mikäli talletta-
jan sulautumiseen osallisissa luottolaitoksissa
olevien talletusten yhteenlaskettu määrä ylit-
tää luottolaitostoiminnasta annetun lain
105 §:ssä säädetyn talletussuojan enimmäis-
rajan, talletussuojaan sovelletaan, mitä maini-
tun lain 112 §:ssä säädetään. Tallettajalla on
oikeus kuuden kuukauden kuluessa ilmoituk-
sen vastaanottamisesta irtisanoa alkuperäisten
sopimusehtojen estämättä sellainen talletus,
joka luottolaitostoiminnasta annetun lain
105 §:n nojalla jää kokonaan tai osittain talle-
tussuojan ulkopuolelle. Mitä tässä pykälässä
säädetään, ei sovelleta, jos sulautuvia talle-
tuspankkeja pidetään luottolaitostoiminnasta

annetun lain 105 §:n 6 momentissa tarkoite-
tulla tavalla yhtenä talletuspankkina mainitun
pykälän 1 momentissa tarkoitettua talletus-
suojan ylärajaa sovellettaessa.

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään su-
lautuvan luottolaitoksen tallettajasta, sovelle-
taan myös vastaanottavan luottolaitoksen tal-
lettajaan, jos sulautuminen on osuuskuntalain
20 luvun 4 §:ssä tarkoitetun tilintarkastajan
lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan
vastaanottavan luottolaitoksen velkojen mak-
sun.

Mitä tässä pykälässä säädetään tallettajasta
ja tallettajan irtisanomisoikeudesta sulautu-
misen yhteydessä, koskee vastaavasti luotto-
laitoksen kotipaikan siirtoa Euroopan talous-
alueeseen kuuluvaan toiseen valtioon sekä
sellaista sulautumista, jossa vastaanottava
luottolaitos rekisteröidään toiseen valtioon.
Tallettajalla on irtisanomisoikeus, jos luotto-
laitostoiminnasta annetussa laissa säädetyn
talletussuojan piirissä oleva talletus kokonaan
tai osittain jää talletussuojan ulkopuolelle toi-
menpiteen jälkeen. Tallettajalle annettavassa
ilmoituksessa luottolaitoksen on selvitettävä
luottolaitostoiminnasta annetun lain 108 §:n
perusteella annettuihin tietoihin tulevat muu-
tokset.

Luottolaitoksen on 4 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa laadittava talletussuojasta
selvitys (talletussuojaselvitys), jossa seloste-
taan talletussuojaa koskevat järjestelyt ennen
toimenpidettä ja toimenpiteen jälkeen sekä
esitetään mahdolliset erot talletussuojan kat-
tavuudesta. Luottolaitoksen on pyydettävä
talletussuojaselvityksestä Finanssivalvonnan
lausunto. Lausuntopyyntöön on liitettävä Fi-
nanssivalvonnan määräämät lisäselvitykset.
Talletussuojaselvitys ja jäljennös Finanssival-
vonnan lausunnosta on liitettävä tallettajalle
annettavaan ilmoitukseen.

10 §
Jos luottolaitoksen kotipaikka siirretään

toiseen valtioon tai sulautumisessa vastaanot-
tava luottolaitos rekisteröidään toiseen val-
tioon ja toimenpiteen jälkeen talletus jää ko-
konaan tai osittain talletussuojan ulkopuo-
lelle, tallettajalla on oikeus irtisanoa talletus
myös siten, että luottolaitoksen on viipymättä
maksettava irtisanottu talletus tai annettava
sen maksamisesta turvaava vakuus. Irtisano-
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minen on tehtävä kirjallisesti ja viimeistään
luottolaitoksen velkojille annettavassa osuus-
kuntalain 20 luvun 6 §:ssä tarkoitetussa kuu-
lutuksessa mainittuna määräpäivänä. Edellä
9 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa on mainit-
tava tallettajan oikeudesta irtisanoa talletuk-
sensa tämän pykälän mukaisesti. Luottolai-
toksen on ilmoitettava irtisanomisesta Fi-
nanssivalvonnalle viipymättä tässä pykälässä
tarkoitetulle irtisanomiselle varatun ajan pää-
tyttyä.

11 §
Kombinaatiosulautumisessa perustettavalle

luottolaitokselle on haettava luottolaitostoi-
minnasta annetussa laissa tarkoitettu toimi-
lupa. Kombinaatiosulautumista ei saa rekiste-
röidä, ellei toimilupaa samalla rekisteröidä.

Jos sulautumiseen osallistuvien luottolai-
tosten yhteenlaskettu osuuspääoma on vä-
hemmän kuin luottolaitostoiminnasta annetun
lain 44 §:ssä säädetään, perustettavan luotto-
laitoksen perustamispääoman on oltava vä-
hintään sama kuin sulautumiseen osallistu-
vien luottolaitosten yhteenlaskettu osuuspää-
oma.

4 luku

Jakautuminen ja sidotun pääoman
alentaminen

12 §
Jakautuvan luottolaitoksen jakautumis-

suunnitelmaan, jakautumisen täytäntöönpa-
non rekisteröintiin sekä täytäntöönpanoa kos-
kevaan lupaan ja todistukseen sovelletaan
5—10 §:ää. Edellä 6 §:n 3 momenttia ei kui-
tenkaan sovelleta osuuskuntalain 21 luvun
2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun
kokonaisjakautumiseen, jos jakautuminen ta-
pahtuu perustettaviin osuuskuntiin, jotka ovat
yksinomaan luottolaitoksia.

Jakautumisessa perustettavaan luottolai-
tokseen sovelletaan 11 §:ää.

Mitä osuuskuntalain 21 luvun 17 §:n 6 mo-
mentissa säädetään jakautuvan osuuskunnan
velasta, ei sovelleta velkaan tai velan osaan,
joka voidaan korvata luottolaitostoiminnasta
annetun lain 7 luvussa tarkoitetusta talletus-
suojarahastosta taikka sijoituspalvelulain
(747/2012) 11 luvussa tarkoitetusta korvaus-
rahastosta.

13 §
Mitä osuuskuntalain 18 luvun 2—5 §:ssä

ja 21 luvun 6, 7 ja 16 §:ssä säädetään velko-
jasta, sovelletaan siihen, jonka hyväksi luot-
tolaitos on antanut takauksen tai muun siihen
rinnastettavan sitoumuksen tai jolle luottolai-
toksen kanssa tehdyn johdannaissopimuksen
perusteella voi syntyä rahamääräinen saatava,
jos sitoumus siirtyy muun kuin toisen luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 8 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun luottolaitoksen vastatta-
vaksi.

14 §
Alennettaessa luottolaitoksen osuuspää-

omaa, osakepääomaa, vararahastoa tai yli-
kurssirahastoa taikka jaettaessa vapaata omaa
pääomaa siten, että velkojilla on osuuskunta-
lain 18 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan oi-
keus vastustaa alentamista tai jakamista, tal-
lettajiin ei sovelleta, mitä osuuskuntalain
18 luvun 2—5 §:ssä säädetään velkojista.

5 luku

Liiketoiminnan luovutus

15 §
Luottolaitos (luovuttava luottolaitos) voi

luovuttaa varojaan ja velkojaan yhdelle tai
useammalle luottolaitokselle tai muulle yri-
tykselle (vastaanottava yritys) niin kuin tässä
luvussa säädetään.

Liiketoiminnan luovutus voidaan toteuttaa,
vaikka luovuttava luottolaitos on asetettu sel-
vitystilaan, jollei luottolaitoksen omaisuutta
ole ryhdytty jakamaan jäsenille ja muille
osuuden ja osakkeen omistajille.

16 §
Liiketoiminnan luovutuksesta päättää luo-

vuttavan luottolaitoksen osuuskunnan ko-
kous. Osuuskunnan kokouksen koolle kutsu-
miseen sovelletaan, mitä osuuskuntalain 5 lu-
vun 21 §:ssä säädetään ja päätös on tehtävä
mainitun luvun 29 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulla määräenemmistöllä.

Luovuttavan luottolaitoksen hallituksen on
laadittava luovutussuunnitelma, johon sovel-
letaan osuuskuntalain 21 luvun 3 §:ää. Luo-
vutussuunnitelmaan sovelletaan lisäksi tämän
lain 5 §:ää.
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Luottolaitoksen liiketoiminnan luovutuk-
seen sovelletaan lisäksi, mitä edellä 4 luvussa
säädetään jakautumisen täytäntöönpanosta.
Edellä tässä momentissa tarkoitettu velkojien
kuulemismenettely koskee ainoastaan luovu-
tettavia velkoja.

Luottolaitoksen liiketoiminnan luovutuk-
seen sovelletaan osuuskuntalain 21 luvun
17 §:n 6 momenttia ja tämän lain 12 §:n
3 momenttia.

Luovuttavan luottolaitoksen varat, velat,
varaukset ja sitoumukset siirtyvät luovutus-
suunnitelmassa määrätyllä tavalla vastaanot-
tavalle yritykselle, kun luovutus on rekiste-
röity.

Luovuttavan luottolaitoksen jäsenellä, joka
ei ole yhtynyt liiketoiminnan luovutusta kos-
kevaan päätökseen, on oikeus kaikkien varo-
jen ja velkojen luovutuksessa erota luottolai-
toksesta niin kuin osuuskuntalain 20 luvun 13
§:ssä säädetään. Tässä momentissa tarkoite-
tulle jäsenelle syntyy oikeus osuuden palau-
tukseen, kun liiketoiminnan luovutuksen täy-
täntöönpano on rekisteröity.

17 §
Jos luovuttavan luottolaitoksen kaikki va-

rat, velat ja sitoumukset sekä muut oikeudet
ja velvoitteet siirretään kirjanpitoarvoista yh-
delle luovuttavan luottolaitoksen toimintaa
jatkamaan perustettavalle osakeyhtiömuotoi-
selle luottolaitokselle ja vastikkeena makse-
taan yksinomaan vastaanottavan luottolaitok-
sen osakkeita, luovutukseen ei sovelleta
16 §:n 2—4 momenttia. Osuuskuntalain
22 lukua ei sovelleta luottolaitoksiin.

Edellä 1 momentin mukaisesti liiketoimin-
tansa luovuttavan luottolaitoksen on samalla
tehtävä päätös luottolaitoksen asettamisesta
selvitystilaan tai toimiluvasta luopumisesta.

Jos osuuskunnan kokous päättää luottolai-
toksen liiketoiminnan luovuttamisesta tämän
pykälän mukaisesti osakeyhtiömuotoiselle
luottolaitokselle osuuskunnan kokouksen on
hyväksyttävä luottolaitokselle luottolaitostoi-
minnasta annetun lain ja liikepankeista ja
muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitok-
sista annetun lain (1501/2001) mukainen yh-
tiöjärjestys, jollei jäljempänä toisin säädetä.
Tässä pykälässä tarkoitettuun osakeyhtiö-
muotoiseen luottolaitokseen sovelletaan,
jollei tässä luvussa ei toisin säädetä, liikepan-

keista ja muista osakeyhtiömuotoisista luotto-
laitoksista annettua lakia.

18 §
Osuuspankin toimintaa jatkamaan perustet-

tavan 17 §:ssä tarkoitetun luottolaitoksen yh-
tiöjärjestykseen voidaan ottaa määräys, jonka
mukaan luottolaitos on osuuspankkiosakeyh-
tiö. Osuuspankkiosakeyhtiön on käytettävä
pankin yhteisömuotoa osoittavan tunnuksen
lisäksi toiminimessään sanaa tai yhdysosaa
″osuuspankki″.

Jos luovuttava osuuspankki kuuluu jäse-
nenä talletuspankkien yhteenliittymästä anne-
tussa laissa (599/2010) tarkoitettuun keskus-
yhteisöön, myös osuuspankkiosakeyhtiön on
liityttävä keskusyhteisön jäseneksi.

Osuuspankkiosakeyhtiö voidaan muuttaa
liikepankiksi yhtiöjärjestystä muuttamalla.

Osuuskunnaksi muuttuneen osuuspankin,
joka on luovuttanut liiketoimintansa osuus-
pankkiosakeyhtiölle, tarkoituksena on jäsen-
tensä taloudenpidon tai elinkeinon tukemi-
seksi harjoittaa omistamansa osuuspankki-
osakeyhtiön välityksellä pankkitoimintaa si-
ten, että osuuskunnan jäsenet osallistuvat
osuuskunnan harjoittamaan toimintaan käyt-
tämällä osuuspankkiosakeyhtiön palveluksia.
Osuuskunnan päätökseen osuuskunnan mer-
kitsemien osakkeiden luovuttamisesta sovel-
letaan osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ää ja
29 §:n 2 momenttia.

6 luku

Vapaaehtoinen toimiluvasta luopuminen

19 §
Finanssivalvonta voi tämän luvun mukai-

sesti luottolaitoksen hakemuksesta peruuttaa
sen toimiluvan ilman, että luottolaitos olisi
asetettava selvitystilaan.

Hakemuksen liitteenä on oltava:
1) jäljennös luottolaitoksen osuuskunnan

kokouksen päätöksestä, jolla luottolaitos on
päättänyt luopua toimiluvastaan;

2) selvitys siitä, että luottolaitoksella ei
enää ole talletuksia eikä se harjoita muuta-
kaan luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tai sijoituspalvelulaissa luvanvaraiseksi sää-
dettyä toimintaa;
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3) tilintarkastajan lausunto 2 kohdassa tar-
koitetusta selvityksestä;

4) rekisteriviranomaisen lupa toimiluvasta
luopumiseen.

Luottolaitoksen, joka luovuttaa koko liike-
toimintansa 17 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla, ei tarvitse liittää hakemukseen 2 mo-
mentissa tarkoitettuja selvityksiä.

20 §
Päätös toimiluvasta luopumisesta on teh-

tävä noudattaen, mitä osuuskuntalain 5 luvun
21 §:ssä ja 29 §:n 2 momentissa säädetään.

21 §
Toimiluvasta luopumiseen on saatava re-

kisteriviranomaisen lupa. Lupaan sovelletaan
osuuskuntalain 18 luvun 2—5 §:ää sekä tä-
män lain 13 §:ää. Luottolaitoksen jakautu-
mista tai liiketoiminnan luovutusta koskeva
kuulutus velkojille voidaan antaa yhteisesti
toimiluvasta luopumista koskevan kuulutuk-
sen kanssa, jos toimia haetaan samalla kertaa.

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei
sovelleta luottolaitokseen, joka on luovutta-
nut koko liiketoimintansa 17 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla.

22 §
Finanssivalvonnan on ilmoitettava 19 §:ssä

tarkoitettu päätös toimiluvan peruuttamisesta
rekisteröitäväksi. Toimiluvan peruuttaminen
tulee voimaan, kun päätös on rekisteröity.
Edellä 19 §:n 3 momentissa tarkoitetun luot-
tolaitoksen toimiluvan peruuttamispäätöstä ei
kuitenkaan saa rekisteröidä, ellei samalla re-
kisteröidä vastaanottavan luottolaitoksen toi-
milupaa.

7 luku

Selvitystila ja konkurssi

Selvitystilaa koskevat säännökset

23 §
Luottolaitoksen selvitystilaan sovelletaan

osuuskuntalakia, jollei jäljempänä tässä laissa
toisin säädetä.

Rekisteriviranomaisen on osuuskuntalain
23 luvun 5 §:ssä tarkoitettuun määräpäivään

mennessä pyydettävä Finanssivalvonnan lau-
sunto rekisteristä poistamisesta tai selvitysti-
laan määräämisestä.

Luottolaitoksen purkamiseen ei sovelleta
kaupparekisterilain (129/1979) 24 §:ää.

24 §
Luottolaitoksen on ilmoitettava Finanssi-

valvonnalle, ennen kuin luottolaitos asetetaan
selvitystilaan osuuskunnan kokouksen pää-
töksellä. Mitä edellä säädetään osuuskunnan
kokouksen päätöksestä, sovelletaan osuus-
kuntalain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettuun kaikkien jäsenten yksimieliseen pää-
tökseen.

25 §
Finanssivalvonnan on päättäessään toimi-

luvan peruuttamisesta samalla määrättävä
luottolaitos selvitystilaan, jollei 6 luvun sään-
nöksistä muuta johdu. Selvitystila alkaa, kun
toimiluvan peruuttamista ja selvitystilaan
määräämistä koskeva Finanssivalvonnan pää-
tös on tehty.

26 §
Finanssivalvonnan tehdessä päätöksen

luottolaitoksen asettamisesta selvitystilaan
sen on samalla valittava yksi tai useampi
selvitysmies. Selvitysmiehiin sovelletaan
muuten osuuskuntalain 23 luvun 9 §:ää.
Osuuskuntalain 23 luvun 9 §:n 3 momentissa
tarkoitettua määräystä voi hakea myös Fi-
nanssivalvonta sen lisäksi, mitä mainitussa
lainkohdassa säädetään.

Selvitysmiesten on tehtävä osuuskuntalain
23 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus talle-
tussuojarahastolle, vakuusrahastolle ja sijoit-
tajien korvausrahastolle, jos luottolaitos on
rahaston jäsen sekä, jos ilmoitus perustuu
muuhun kuin tämän lain 25 §:ssä tarkoitet-
tuun päätökseen, Finanssivalvonnalle.

Selvitysmiesten on viipymättä sen jälkeen,
kun Finanssivalvonta on tehnyt päätöksen
toimiluvan peruuttamisesta, kutsuttava koolle
luottolaitoksen ylin päättävä elin päättämään
toimenpiteistä luottolaitoksen sulautumisesta
toiseen luottolaitokseen tai toimilupaedelly-
tysten korjaamisesta muulla tavalla taikka
luottolaitoksen purkamisesta.

Selvitysmiesten on haettava Finanssival-
vonnalta toimiluvan peruuttamista viivytyk-
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settä sen jälkeen, kun toimiluvan edellytyksiä
ei enää ole tai selvityksen tarkoituksenmukai-
nen jatkaminen ei enää edellytä toimilupaa.

Selvitysmiesten on annettava lopputilitys
sekä osuuskuntalain 23 luvun 17 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu ilmoitus tiedoksi Finans-
sivalvonnalle.

27 §
Rekisteriviranomaisen ja Finanssivalvon-

nan on valitessaan selvitysmiehen annettava
hänelle siitä todistus. Ote tai jäljennös osuus-
kunnan kokouksen pöytäkirjasta on todistus
siitä, että osuuskunnan kokous on valinnut
selvitysmiehen.

28 §
Kun luottolaitoksen selvitystilassa toimite-

taan tieto velkojille annetusta kuulutuksesta
osuuskuntalain 23 luvun 14 §:ssä ja julkisesta
haasteesta annetun lain (729/2003) 4 §:n
3 momentissa tarkoitetulla tavalla, ilmoituk-
sessa mainittava lisäksi:

1) mitä tämän lain 38 §:n 2 momentissa
säädetään tallettajan velvollisuudesta ilmoit-
tautua pankille;

2) onko velkojan ilmoitettava etuoikeutettu
saatava tai saatava, jonka vakuutena on esine-
oikeus.

Ilmoitus on tehtävä ainakin suomeksi ja
ruotsiksi. Ilmoituksessa on oltava kaikkien
Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioi-
den (ETA-valtio) virallisilla kielillä otsikko
″Kehotus saatavan ilmoittamiseen tai huo-
mautusten esittämiseen; noudatettavat määrä-
ajat″.

Konkurssia koskevat säännökset

29 §
Luottolaitos voidaan asettaa konkurssiin

luottolaitoksen tai sen velkojan hakemuksesta
noudattaen, mitä konkurssilaissa (120/2004)
ja jäljempänä tässä luvussa säädetään.

Luottolaitoksen on ilmoitettava Finanssi-
valvonnalle, ennen kuin luottolaitos jättää ha-
kemuksen omaisuutensa luovuttamisesta
konkurssiin.

30 §
Velkojan hakiessa luottolaitosta konkurs-

siin tuomioistuimen on viipymättä ilmoitet-

tava hakemuksesta Finanssivalvonnalle. Tuo-
mioistuimen on lykättävä asian käsittelyä
enintään kuukaudella, jos Finanssivalvonta
esittää tätä koskevan pyynnön viikon kulu-
essa tässä pykälässä tarkoitetun ilmoituksen
vastaanottamisesta.

Velkoja, jonka saatava on yksinomaan tal-
letussuojarahastosta täysimääräisesti korvat-
tava, ei voi hakea luottolaitosta konkurssiin
tällaisen saatavan perusteella.

31 §
Luottolaitoksen velkojille toimitettavassa

saatavien valvontaa koskevassa ilmoituksessa
on mainittava sen lisäksi, mitä muuten sääde-
tään:

1) mitä 32 §:ssä säädetään tallettajan val-
vontavelvollisuudesta ja mitä 38 §:n 2 mo-
mentissa säädetään tallettajan ilmoittautumi-
sesta pankille; sekä

2) onko velkojan ilmoitettava etuoikeutettu
saatava tai saatava, jonka vakuutena on esine-
oikeus.

Luottolaitoksen velkojille toimitettava il-
moitus, joka koskee saatavien valvontaa tai
huomautusten esittämistä, on tehtävä ainakin
suomeksi ja ruotsiksi. Saatavien valvontaa
koskevassa ilmoituksessa on oltava kaikkien
ETA-valtioiden virallisilla kielillä otsikko
″Kehotus saatavan ilmoittamiseen; noudatet-
tavat määräajat″ ja vastaavasti huomautusten
esittämistä koskevassa ilmoituksessa ″Keho-
tus huomautusten esittämiseen; noudatettavat
määräajat″.

32 §
Jos osuuspankin omaisuus on luovutettu

konkurssiin, tallettajan ei tarvitse ilmoittaa
eikä valvoa talletustilillä olevaa saatavaansa,
ellei 38 §:n 2 momentista muuta johdu. Mitä
tässä pykälässä säädetään tallettajasta, ei so-
velleta talletussuojarahastoon, jolle tallettajan
oikeudet ovat siirtyneet luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 105 §:n 7 momentin no-
jalla.

Selvitystilaa ja konkurssia koskevat yhteiset
säännökset

33 §
Luottolaitoksen asettamisesta selvitystilaan

ovat toimivaltaisia päättämään osuuskunnan
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kokous, rekisteriviranomainen, Finanssival-
vonta ja suomalainen tuomioistuin siten kuin
siitä säädetään tässä laissa ja osuuskunta-
laissa. Luottolaitoksen asettamisesta konkurs-
siin on toimivaltainen päättämään suomalai-
nen tuomioistuin siten kuin siitä erikseen sää-
detään. Edellä säädetty menettely käsittää
myös muissa ETA-valtioissa sijaitsevat luot-
tolaitoksen sivukonttorit.

34 §
Sellaisen luottolaitoksen, jolla on sivu-

konttori toisessa ETA-valtiossa, selvitysti-
lassa selvitysmiehen ja konkurssissa pesän-
hoitajan on julkaistava selvitystilaan tai kon-
kurssiin asettamista koskevasta päätöksestä
ote Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja
jokaisen tässä pykälässä tarkoitetun ETA-val-
tion kahdessa valtakunnallisessa päiväleh-
dessä. Ote on julkaistava ainakin suomeksi ja
ruotsiksi.

35 §
Selvitysmiehen ja konkurssissa pesänhoi-

tajan on pyydettävä, että selvitystila- tai kon-
kurssimenettelyn aloittamisesta on tehtävä
merkintä toisessa ETA-valtiossa pidettävään
kiinteistörekisteriin, kaupparekisteriin tai
muuhun julkiseen rekisteriin, jos rekisteri-
merkintä on kyseisen valtion lainsäädännön
mukaan tehtävä selvitystila- tai konkurssime-
nettelyn aloittamisesta.

36 §
Velkoja, jonka asuinpaikka, kotipaikka tai

sääntömääräinen kotipaikka on toisessa ETA-
valtiossa, voi ilmoittaa tai valvoa saatavansa
tai esittää saataviin liittyviä huomautuksia
myös tämän toisen valtion virallisella kie-
lellä. Tässä tapauksessa saatavaa ilmoitetta-
essa, valvottaessa tai saatavaan liittyviä huo-
mautuksia esitettäessä otsikon ″Saatavan il-
moittaminen tai valvominen″ tai vastaavasti
″Saataviin liittyvien huomautusten esittämi-
nen″ on kuitenkin oltava joko suomeksi tai
ruotsiksi.

Luottolaitoksen selvitystilassa ja konkurs-
sissa toisen ETA-valtion julkinen viranomai-
nen rinnastetaan 1 momentissa tarkoitettuun
velkojaan.

37 §
Selvitysmiehen ja konkurssissa pesänhoi-

tajan on säännöllisesti tiedotettava velkojille
selvitystila- ja konkurssimenettelyn edistymi-
sestä.

38 §
Luottolaitoksen velkoja on, jollei sopimus-

ehdoista muuta johdu, velvollinen vastaanot-
tamaan maksun myös erääntymättömästä ve-
lasta sen jälkeen, kun luottolaitos on asetettu
selvitystilaan tai konkurssiin. Velkoja on täl-
löin oikeutettu saamaan korvauksen vahin-
gosta, joka aiheutuu sovitun koron ja sitä
alhaisemman markkinakoron erotuksesta.
Mitä tässä momentissa säädetään, ei sovelleta
sellaisiin vakuudellisiin joukkovelkakirja-
lainoihin, jotka ovat kiinnitysluottopankkitoi-
minnasta annetun lain (688/2010) 2 §:n 2
kohdassa tarkoitettuja kiinteistövakuudellisia
luottoja.

Kun osuuspankki on asetettu selvitystilaan
tai konkurssiin, pankin on kehotettava julki-
sella kuulutuksella tallettajia, jotka eivät ole
kymmeneen vuoteen ennen selvitystilan tai
konkurssin alkamista käyttäneet pankissa ole-
vaa tiliään, kahden vuoden kuluessa kuulu-
tuksen antamisesta ilmoittautumaan pankille
uhalla, että tilinomistaja muutoin menettää
puhevaltansa luottolaitosta kohtaan. Kehotus
on lisäksi lähetettävä edellä tarkoitetuille tal-
lettajille kirjeitse pankin tiedossa olevalla
osoitteella. Tällöin noudatetaan vastaavasti,
mitä 28 §:n 2 momentissa ja 31 §:n 2 mo-
mentissa säädetään.

Euroopan talousalueella noudatettavat
sovellettavan lain säännökset

39 §
Luottolaitoksen selvitystilaan ja konkurs-

siin sekä menettelyn oikeusvaikutuksiin so-
velletaan Suomen lakia, jollei jäljempänä
tässä luvussa toisin säädetä.

40 §
Työsopimuksia ja työsuhteita koskevat oi-

keusvaikutukset määräytyvät yksinomaan sen
ETA-valtion lain mukaan, jota sovelletaan
kyseiseen työsopimukseen tai työsuhteeseen.
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41 §
Kiinteän omaisuuden käyttö- tai luovutus-

sopimuksia koskevat oikeusvaikutukset mää-
räytyvät yksinomaan sen ETA-valtion lain
mukaan, jonka alueella kiinteä omaisuus si-
jaitsee.

42 §
Oikeusvaikutukset sellaisiin luottolaitok-

sen oikeuksiin, jotka koskevat kiinteää omai-
suutta, alusta tai ilma-alusta ja jotka on mer-
kittävä julkiseen rekisteriin, määräytyvät sen
ETA-valtion lain mukaan, jossa rekisteriä pi-
detään.

43 §
Arvopapereihin ja johdannaissopimuksiin

kohdistuvat oikeudet, joiden syntymisestä tai
siirtämisestä on tehtävä kirjaus tilille, rekiste-
riin taikka keskitettyyn säilytysjärjestelmään,
määräytyvät sen ETA-valtion lain mukaan,
jossa rekisteriä tai tiliä pidetään taikka jossa
säilytysjärjestelmä sijaitsee.

44 §
Nettoutussopimusten oikeusvaikutukset

määräytyvät yksinomaan kyseisiin sopimuk-
siin sovellettavan lain perusteella.

Takaisinostosopimusten oikeusvaikutukset
määräytyvät yksinomaan kyseisiin sopimuk-
siin sovellettavan lain perusteella, jollei
43 §:stä muuta johdu.

45 §
Selvitystila- tai konkurssimenettelyn oike-

usvaikutukset säännellyillä markkinoilla teh-
tyihin liiketoimiin määräytyvät yksinomaan
sen lain perusteella, jota näillä markkinoilla
tehtyihin liiketoimiin sovelletaan, jollei
43 §:stä muuta johdu.

46 §
Selvitystilan tai konkurssin alkaminen ei

vaikuta velkojan tai sivullisen esineoikeu-
teen, joka menettelyn alkaessa kohdistuu
muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa sijait-
sevaan luottolaitoksen omaisuuteen. Sama
koskee omistuksenpidätysehtoon perustuvia
oikeuksia, jos omaisuus toimenpiteen tai me-
nettelyn alkaessa sijaitsee muussa ETA-val-
tiossa kuin Suomessa.

Selvitystilan tai konkurssin alkaminen ei

estä velkojaa käyttämästä saatavaansa luotto-
laitokselle 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 peräyt-
tämistä Suomen lain nojalla.

47 §
Jos luottolaitos tekee selvitystilan tai kon-

kurssin alkamisen jälkeen vastikkeellisen oi-
keustoimen, joka koskee kiinteää omaisuutta,
julkiseen rekisteriin merkittävää alusta tai
ilma-alusta taikka arvopaperia tai johdannais-
sopimusta, johon kohdistuvat oikeudet mer-
kitään rekisteriin tai tilille tai jotka sijoitetaan
keskitettyyn säilytysjärjestelmään, tällaisen
oikeustoimen pätevyys määräytyy sen ETA-
valtion lain mukaan, jonka alueella kiinteä
omaisuus sijaitsee tai jossa rekisteriä, tiliä tai
järjestelmää pidetään.

48 §
Mitä 39 §:ssä tai 46 §:n 3 momentissa sää-

detään, ei sovelleta oikeustoimen mitättö-
myyteen tai pätemättömyyteen eikä oikeus-
toimen peräyttämiseen, jos se, joka on saanut
etua velkojia vahingoittavasta toimesta, osoit-
taa, että oikeustoimeen sovelletaan muun
ETA-valtion kuin Suomen lakia ja että oi-
keustointa ei tämän lain mukaan voida rii-
tauttaa kyseisessä tapauksessa.

49 §
Jos selvitystilan tai konkurssin alkaessa on

vireillä oikeudenkäynti, joka koskee menette-
lyn piiriin kuuluvaa luottolaitoksen omai-
suutta tai oikeutta, oikeudenkäyntiä koskevat
oikeusvaikutukset määräytyvät yksinomaan
sen ETA-valtion lain mukaan, jossa oikeu-
denkäynti on vireillä.

8 luku

Vahingonkorvausvelvollisuus

50 §
Luottolaitoksen jäsenen ja edustajiston jä-

senen, hallintoneuvoston ja hallituksen jäse-
nen sekä toimitusjohtajan vahingonkorvaus-
velvollisuudesta, joka perustuu tämän lain
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rikkomiseen, säädetään luottolaitostoimin-
nasta annetussa laissa. Edellä tarkoitettuun
korvausvelvollisuuteen perustuvan vahingon-
korvauskanteen nostamiseen luottolaitoksen
lukuun sovelletaan osuuskuntalain 25 luvun
6—8 §:ää. Tilintarkastajan vahingonkorvaus-
velvollisuudesta säädetään tilintarkastuslaissa
(459/2007). Toiminnantarkastajan vahingon-
korvausvelvollisuudesta säädetään osuuskun-
talaissa.

Finanssivalvonnalla on osuuskuntalain
25 luvun 6 ja 7 §:n estämättä oikeus nostaa
vahingonkorvauskanne luottolaitoksen lu-
kuun luottolaitostoiminnasta annetun lain
167 §:ssä mainittua henkilöä tai yhteisöä vas-
taan, jos se katsoo tallettajien tai sijoitusosuu-
den omistajien edun sitä vaativan.

9 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

51 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2014.
Tällä lailla kumotaan osuuspankeista ja

muista osuuskuntamuotoisista luottolaitok-
sista annettu laki (1504/2001), jäljempänä
vanha laki.

Tämän lain estämättä ennen 1 päivää hei-
näkuuta 2010 toimintansa aloittaneeseen
osuuspankkien yhteenliittymään sovelletaan
vanhan lain muuttamisesta annetulla lailla
(601/2010) kumottua vanhan lain
(1504/2001) 3 §:n 2 momentin 3 kohtaa ja
mainitun pykälän 4 ja 6 momenttia, sellaisina
kuin ne ovat laissa 124/2007, sekä tällaiseen
yhteenliittymään kuuluvaan jäsenosuuspank-
kiin mainitulla lailla kumottua vanhan lain
59 §:ää.

52 §
Luottolaitoksen sääntöihin sisältyvien tä-

män lain vastaisten määräysten sijasta nouda-
tetaan tämän lain säännöksiä. Lain vastaisten
sääntöjen muutos on ilmoitettava rekisteröitä-
väksi samalla, kun muu sääntöjen muutos
ilmoitetaan rekisteröitäväksi, ja viimeistään
kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Jos lupaa osuuspankin sijoitusosuuspää-
oman alentamiseen tai sulautumiseen on
haettu valtiovarainministeriöltä ennen tämän
lain voimaantuloa, menettelyyn sovelletaan
vanhaa lakia.

Edellä 38 §:n 1 momenttia ei sovelleta en-
nen lain voimaantuloa syntyneisiin velkoihin.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Tasavallan Presidentti
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