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osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muutta-
misesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain

(423/2013) 9 §:n 2 ja 4 momentti, 12 §:n 3 momentti ja 30 §,
sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 2 ja 4 momentti sekä 12 §:n 3 momentti laissa 615/2014,

seuraavasti:

9 §
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoi-
tuksesta on käytävä ilmi, että mikäli talletta-
jan sulautumiseen osallisissa luottolaitoksissa
olevien talletusten yhteenlaskettu määrä ylit-
tää rahoitusvakausviranomaisesta annetun
lain (1195/2014) 5 luvun 8 §:ssä säädetyn
talletussuojan enimmäisrajan, talletussuojaan
sovelletaan mainitun lain 5 luvun 13 §:ää.
Tallettajalla on oikeus kuuden kuukauden ku-
luessa ilmoituksen saatuaan irtisanoa alkupe-
räisten sopimusehtojen estämättä sellainen
talletus, joka mainitun 8 §:n nojalla jää koko-
naan tai osittain talletussuojan ulkopuolelle.
Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta,
jos sulautuvia talletuspankkeja pidetään ra-
hoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5
luvun 8 §:n 6 momentissa tarkoitetulla tavalla
yhtenä talletuspankkina mainitun pykälän 1
momentissa tarkoitettua talletussuojan ylära-
jaa sovellettaessa.
— — — — — — — — — — — — —

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 rahoi-
tusvakausviranomaisesta annetussa laissa
säädetyn talletussuojan piirissä oleva talletus
kokonaan tai osittain jää talletussuojan ulko-
puolelle toimenpiteen jälkeen. Tallettajalle
annettavassa ilmoituksessa luottolaitoksen on
selvitettävä rahoitusvakausviranomaisesta an-
netun lain 5 luvun 18 §:n perusteella annet-
tuihin tietoihin tulevat muutokset.
— — — — — — — — — — — — —

12 §
— — — — — — — — — — — — —

Mitä osuuskuntalain 21 luvun 17 §:n 6 mo-
mentissa säädetään jakautuvan osuuskunnan
velasta, ei sovelleta velkaan tai velan osaan,
joka voidaan korvata rahoitusvakausviran-
omaisesta annetun lain 5 luvussa tarkoitetusta
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talletussuojarahastosta taikka sijoituspalvelu-
lain (747/2012) 11 luvussa tarkoitetusta kor-
vausrahastosta.

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.

Poiketen siitä, mitä velkojien maksunsaan-
tijärjestyksestä annetussa laissa (1578/1992)
säädetään, luottolaitoksen konkurssissa:

1) luonnollisten henkilöiden ja muiden
kuin tilintarkastuslain (459/2007) 5 §:n 2
kohdassa tarkoitetun raja-arvojen ylittävien
oikeushenkilöiden korvauskelpoisilla talle-
tuksilla on etusija suhteessa vakuudettomiin

ja etuoikeudettomiin velkoihin ja tämän mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitettuihin velkoihin;

2) sovellettaessa 1 kohtaa sillä osalla talle-
tusta, joka korvataan rahoitusvakausviran-
omaisesta annetun lain 5 luvun 8 §:n nojalla
kokonaan, on etusija suhteessa siihen osaan
talletusta, joka jää suojan ulkopuolelle;

3) luottolaitosten ja sijoituspalveluyritys-
ten kriisinratkaisusta annetun lain
(1194/2014) 7 luvun 2 §:n 3 momentissa tar-
koitetuilla korvauksilla on etusija suhteessa
vakuudettomiin ja etuoikeudettomiin velkoi-
hin.

Mitä tässä pykälässä säädetään korvatta-
vista talletuksista, sovelletaan myös rahoitus-
vakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun
15 §:ssä tarkoitettuun Rahoitusvakausviras-
ton takautumissaamiseen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri Antti Rinne

2 1205/2014

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


