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Laki
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun

lain (423/2013) 51 §:n 3 momentti sekä
muutetaan 9 §:n 2 momentti, 26 §:n 1 ja 5 momentti, 27 §, 29 §:n 1 momentti ja 33 §,

sellaisena kuin niistä on 9 §:n 2 momentti laissa 1205/2014, seuraavasti:

9 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta on käytävä ilmi, että jos tallettajan su-
lautumiseen osallisissa luottolaitoksissa olevien talletusten yhteenlaskettu määrä ylittää
rahoitusvakausviranomaisesta 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 saatuaan irtisanoa alkuperäisten sopimus-
ehtojen estämättä sellainen talletus, joka mainitun 8 §:n nojalla jää kokonaan tai osittain
talletussuojan ulkopuolelle. Mitä tässä momentissa säädetään, ei sovelleta, jos sulautuvia
talletuspankkeja pidetään mainitun pykälän 5 momentissa tarkoitetulla tavalla yhtenä tal-
letuspankkina mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettua talletussuojan ylärajaa sovel-
lettaessa.

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

26 §
Finanssivalvonnan tai Rahoitusvakausviraston tehdessä päätöksen luottolaitoksen aset-

tamisesta selvitystilaan sen on samalla valittava yksi tai useampi selvitysmies. Selvitys-
miehiin sovelletaan muuten osuuskuntalain 23 luvun 9 §:ää. Mainitun pykälän 3 momen-
tissa tarkoitettua määräystä voi hakea myös Finanssivalvonta ja Rahoitusvakausvirasto.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Selvitysmiesten on annettava lopputilitys sekä osuuskuntalain 23 luvun 17 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettu ilmoitus tiedoksi Finanssivalvonnalle sekä Rahoitusvakausvirastolle,
jos se on päättänyt selvitystilaan asettamisesta.

27 §
Rekisteriviranomaisen, Finanssivalvonnan ja Rahoitusvakausviraston on valitessaan

selvitysmiehen annettava hänelle siitä todistus. Ote tai jäljennös osuuskunnan kokouksen
pöytäkirjasta on todistus siitä, että osuuskunnan kokous on valinnut selvitysmiehen.
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29 §
Luottolaitos voidaan asettaa konkurssiin luottolaitoksen, sen velkojan tai Rahoitusva-

kausviraston hakemuksesta noudattaen, mitä konkurssilaissa (120/2004) ja jäljempänä
tässä luvussa säädetään.

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

33 §
Luottolaitoksen asettamisesta selvitystilaan ovat toimivaltaisia päättämään osuuskun-

nan kokous, rekisteriviranomainen, Finanssivalvonta ja Rahoitusvakausvirasto noudat-
taen tätä lakia ja osuuskuntalakia. Suomalaisen tuomioistuimen toimivallasta asettaa luot-
tolaitos konkurssiin säädetään erikseen. Edellä säädetty menettely käsittää myös muissa
ETA-valtioissa sijaitsevat luottolaitoksen sivukonttorit.

Rahoitusvakausviraston on määrättävä luottolaitos selvitystilaan tai haettava tuomiois-
tuimessa sen asettamista konkurssiin, jos luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisin-
ratkaisusta annetun lain (1194/2014) 4 luvun 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaiset
edellytykset luottolaitoksen asettamiselle kriisihallintoon täyttyisivät, mutta Rahoitusva-
kausvirasto tekee päätöksen olla asettamatta luottolaitosta kriisihallintoon, koska sitä ei
pidetä mainitun momentin 3 kohdan mukaisesti tarpeellisena tärkeän yleisen edun turvaa-
miseksi. Rahoitusvakausviraston on määrättävä luottolaitos selvitystilaan tai haettava sen
asettamista konkurssiin myös, jos yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menette-
lyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua
varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa
sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EU) N:o 806/2014 42 artiklassa tarkoitettu kriisinratkaisuneuvosto ei
mainitun asetuksen 18 artiklan 8 kohdan mukaisesti aseta luottolaitosta kriisihallintoon.
Rahoitusvakausviraston on kuultava Finanssivalvontaa ennen selvitystilaan määräämistä
tai konkurssihakemuksen tekemistä. Selvitystila alkaa, kun Rahoitusvakausviraston pää-
tös on tehty.

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