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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja muiden luottolaitostoimintaan liittyvien lakien muuttamisesta sekä väliaikaisesta poikkeuksesta
luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 17611995 VJ? laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lam ja muiden luottolaitostoimintaan liittyvien lakien muuttamisesta sekä
väliaikaisesta poikkeuksesta luottolai-

tostoiminnasta annettuun lakiin. Eduskunta,
jolle talousvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 2411995 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
luottolaitostoiminnasta annetun lain 67 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/93)
67 §:n 1 momentti ja 2 momentin 3 kohta seuraavasti:
67 §
Kassavaranto

Maksuvalmiutensa tukena talletuspankilla
on oltava kassavaranto, joka on vähintään 10
prosenttia talletuspankin kaikista veloista,
lukuun ottamatta sellaisia velkoja, jotka
pankki on saanut Suomen valtion määrättyyn tarkoitukseen antamista varoista, sekä
pankin velkoja Suomen Pankille, keskusrahalaitoksena toimivalle liikepankilleen tai
keskusrahalaitoksena toimivalle säästöpankkiosakeyhtiölleen.
Talletuspankin kassavarantoon luetaan:

259017

3) kuukauden kuluessa erääntyvät saamiset
kotimaisilta ja niihin rinnastuvilta ulkomaisilta luottolaitoksilta nettomääräisinä; säästöja osuuspankkien kuukauden kuluessa erääntyvät saamiset keskusrahalaitoksena toimivalta liikepankilta tai keskusrahalaitoksena
toimi valta säästöpankkiosakeyhtiöltä voidaan
kuitenkin lukea kassavarantoon 1 momentin
mukaista suhdelukua laskettaessa bruttomääräisinä; sekä

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä
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Laki
liikepankkilain 5 ja 13 § :n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun liikepankkilain (1269/90) 5 §:n 2 momentti
ja 13 §:n 2 momentti seuraavasti:

5§

13§

Säästöpankkien keskusrahalaitoksena toimivan liikepankin tai säästöpankkien keskusrahalaitoksena toimivan säästöpankkiosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan
määrätä, että pankin osakkeita tai, jos pankilla on erilajisia osakkeita, määrätyn lajisia
osakkeita saa omistaa vain säästöpankki,
säästöpankin tytäryhtiö, säästöpankkien keskusjärjestö ja muu niihin verrattava yhteisö.
OsuusP.ankkien keskusrahalaitoksena toimivan liikepankin yhtiöjärjestyksessä voidaan
määrätä, että pankin osakkeita tai, jos pankilla on erilajisia osakkeita, määrätyn lajisia
osakkeita saa omistaa vain osuuspankki,
osuuspankin tytäryhtiö, osuuspankkien keskusjärjestö ja muu niihin verrattava yhteisö.

Keskusrahalaitoksena toimivan liikepankin
tai keskusrahalaitoksena toimivan säästöpankkiosakeyhtiön hallintoneuvoston tai johtokunnan jäsen saa 1 momentin estämättä
olla keskusrahalaitoksen ja sen osakkaana
olevien talletuspankkien yhdessä omistaman
talletuspankin Ja keskusrahalaitoksen osakkaana olevan talletuspankin hallintoelinten
jäsen tai toimitusjohtaJa, jollei säästöpankkilain tai osuuspankkilain säännöksistä jälkimmäisessä tapauksessa muuta johdu.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
säästöpankkilain 57 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun säästöpankkilain (1270/90) 57 §:n 2 momentti seuraavasti:
57§
Säästöpankin isäntä, hallintoneuvoston tai
hallituksen jäsen, valtuutettu, toimitusjohtaja
tai valvoja saa 1 momentin estämättä olla

säästö.t>ankkien keskusrahalaitoksena toimivan liikepankin tai säästöpankkien keskusrahalaitoksena toimivan säästöpankkiosakeyhtiön hallintoneuvoston tai johtokunnan jäsen.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain 2 §:n
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi 6 päivänä marraskuuta 1992 annetun lain (972/92) 2 §:n 2 momentti seuraavasti:
2 §

Säästöpankkiosakeyhtiöön sovelletaan soveltuvin osin, mitä säädetään säästöpankkilain 40 §:n 2 momentissa vapaan oman pääoman käytöstä voitonjakoon, 47 §:n 1 momentissa,
52 §:n 2 momentissa ja
56-59 §:ssä
valtuutetuista,
84
ja

87-90 §:ssä säästöpankkitarkastuksesta sekä 137 §:ssä oikeudesta ottaa talletuksia ja
luottoa. Säästöpankkilain 137 §:ää ei kuitenkaan sovelleta säästöpankkien keskusrahalaitoksena toimivaan säästöpankkiosakeyhtiöön.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
väliaikaisesta poikkeuksesta luottolaitostoiminnasta annetun lain 55 §:ään
Eduskunnan päätöksen mukaan säädetään:
1§
Poiketen siitä, mitä luottolaitostoiminnasta
annetun lain (1607/93) 55 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, Säästöpankkien KeskusOsake-Pankki voi edelleen sen jälkeen kun
sen toiminta säästöpankkien keskusrahalaitoksena on päättynyt, kuulua säästöpankkien
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vakuusrahastoon kuitenkin enintään niin
kauan kun se toimii liikepankkilain
(1269/90) tarkoittamana liikepankkina.
2§
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

