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säästöpankkilain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan säästöpankkilain (1502/2001) 69 §:n 2 momentti, 87 i §:n 6 momentti ja 118 §,
sellaisina kuin niistä ovat 69 §:n 2 momentti ja 87 i §:n 6 momentti laissa 614/2014

seuraavasti:

69 §
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoi-
tuksesta on lisäksi käytävä ilmi, että jos tal-
lettajan sulautumiseen osallisissa säästöpan-
keissa olevien talletusten yhteenlaskettu
määrä ylittää rahoitusvakausviranomaisesta
annetun lain (1195/2014) 5 luvun 8 §:ssä sää-
detyn talletussuojan enimmäisrajan, talletus-
suojaan sovelletaan mainitun luvun 13 §:ää.
Tallettajalla on oikeus kuuden kuukauden ku-
luessa ilmoituksen vastaanottamisesta irtisa-
noa alkuperäisten sopimusehtojen estämättä
sellainen talletus, joka mainitun 8 §:n nojalla
jää kokonaan tai osittain talletussuojan ulko-
puolelle. Mitä tässä momentissa säädetään, ei
sovelleta, jos sulautuvia säästöpankkeja pide-
tään mainitun 8 §:n 6 momentissa tarkoite-
tulla tavalla yhtenä talletuspankkina mainitun
pykälän 1 momentissa tarkoitettua talletus-
suojan ylärajaa sovellettaessa.
— — — — — — — — — — — — —

87 i §
— — — — — — — — — — — — —

Jakautumiseen osallistuvat säästöpankit
vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan
säästöpankin velasta, joka on syntynyt ennen
kuin jakautumisen täytäntöönpano on rekiste-
röity. Sellaisista jakautuvan säästöpankin ve-
loista, joista toinen säästöpankki vastaa ja-
kautumissuunnitelman mukaan, säästöpankin
vastuun kokonaismäärä on kuitenkin enintään
sille jäävän tai siirtyvän netto-omaisuuden
arvo. Jakautumissuunnitelmassa mainitusta
velasta velkoja voi vaatia suoritusta yhteis-
vastuun perusteella vasta, kun on todettu, et-
tei hän saa suoritusta velalliselta tai vakuu-
desta. Lunastushinnan maksamista koske-
vasta vastuusta säädetään 87 f §:n 5 momen-
tissa. Mitä edellä tässä momentissa säädetään
velasta, ei sovelleta velkaan tai velan osaan,
joka voidaan korvata rahoitusvakausviras-
tosta annetun lain 5 luvussa tarkoitetusta tal-
letussuojarahastosta tai sijoituspalvelulain
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(747/2012) 11 luvussa tarkoitetusta korvaus-
rahastosta.

118 §
Säästöpankin omaisuus voidaan luovuttaa

konkurssiin hallituksen tai, kun säästöpankki
on selvitystilassa, selvitysmiesten päätöksen
perusteella. Konkurssin aikana edustavat
säästöpankkia konkurssivelallisena hallitus ja
toimitusjohtaja taikka ennen konkurssin alka-
mista valitut selvitysmiehet. Konkurssin ai-
kana voidaan kuitenkin valita uusia hallituk-
sen jäseniä tai uusia selvitysmiehiä.

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

1) luonnollisten henkilöiden ja muiden
kuin tilintarkastuslain (459/2007) 5 §:n 2
kohdassa tarkoitetun raja-arvon ylittävien oi-
keushenkilöiden korvauskelpoisilla talletuk-
silla 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.
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