
Suomen Kansanvaltuuskunnan Lainvalmis-
telukunnan ehdotus laiksi säästöpankeista.

Todisteena säästöpankkiemme liikkeen nopeasta edistyk-
sestä viime vuosikymmenen aikana voidaan mainita seuraa-
vat numerot:

1907 vuoden alussa oli säästöpankkien luku 309, vuoden
1917 alussa oli säästöpankkeja 432;

1907 vuoden alussa oli säästÖpankkeihin talletettuna
169,275,008 markkaa, vuoden 1917 alussa 453,458,460 mark-
kaa;

1907 vuoden alussa olivat säästöpankkien omat varat
15,157,976 markkaa, vuoden 1917 alussa ne olivat
31,153,724 markkaa.

Maalaissäästöpankkien kehityksestä on erityisesti mai-
nittava, että niihin 1907 vuoden alussa oli talletettuna
66,107, 272 markkaa ja vuoden 1917 alussa 230,677,014
markkaa.

1947 vuoden aikana ovat säästöönpanot lisääntyneet no-
peammin kuin minään aikaisempana vuonna. Maamme sääs-
töpankkien talletukset olivat 30> päivänä syyskuuta 1917,
miltä ajankohdalta viimeiset tiedot ovat saatavissa, yli 550
miljoonaa markkaa.

Edelläolevista numeroista näkyy, että säästöpankkiläitok-
semme ja varsinkin maalaissäästöpankit nyttemmin ovat saa-
vuttaneet varsin huomattavan aseman maamme taloudelli-
sessa elämässä, ja näyttääkin yhä enemmän tarpeen vaati-
malta saada säästöpankkilairisäädäntöön aikaan sellaisia muu-
toksia ja lisäyksiä, että säästöpankit oikeutettaisiin ottamaan
rahoja säästöön sellaiselle tilille, jolta rahaa maksetaan shek-
kiä vastaan ja antamaan rahaa lainaksi avaamalla sellaisen
tilin, sekä diskonttaamaan vekseleitä.



Niistä uudistuksista, joita säästöpankkien toimintaan on
suunniteltu, on tärkein shekkien käytäntöön ottaminen sääs-
töpankkiliikkeessä.

Lainvalmistelukunta on yksimielinen siitä, että shekkien
käytäntöön ottamisesta, säästöpankkien tallettajille olisi tun-
tuvaa etua. Tilinpitäjän ei, kuten tätä nykyä, tarvitsisi itse
tai asiamiehen kautta esittää vastakirjaansa säästöpankissa
saadakseen nostaa kulloinkin tarvitsemiansa rahoja, vaan
voisi hän käytellä säästöpankissa olevia varojaan asetta-
malla shekkejä, jotka siirtyisivät kädestä käteen, ja siten var-
sinkin maaseudulla monet ajanhukkaa tuottavat matkustuk-
set raha-asioiden järjestämistä varten voitaisiin välttää. Sääs-
töpankillekaan shekkien käytöstä ei aiheutuisi enemmän vai-
keuksia kuin nykyisten säästötilien hoidosta, kunhan vain
irtisanomisaika molempia tilejä varten olisi sama, jonka li-
säksi luonnollisesti saman tilinpitäjän saamisen suuruuteen
nähden olisi kunkin säästöpankin säännöissä oleva shekki-
tiliä varten samallaisia rajoittavia määräyksiä, kuin on voi-
massa säästötiliin nähden.

Lainvalmistelukunta on pitänyt tärkeänä, että kaikille
säästöpankeille annettaisiin tilaisuus shekkiliikkeen harjoit-
tamiseen.

Mitä tulee säästöpankkien sijoitusliikkeen uudistamiseen,
näyttää säästöpankkien asiakkaiden etu vaativan laajennusta
säästöpankkien toimintaan siten, että säästöpankkien varoilla
voitaisiin entistä paremmin tyydyttää lyhytaikaista luoton-
tarvetta. Kun säästöpankkien on laajennettava ja supistet-
tava hinausliikettään sen mukaan kuin talletukset lisään-
tyvät tai vähenevät, voisi säästöpankkien toiminnalle olla
etua siitä, ettei kaikkia lainaksi annettavia varoja sidottaisi
pitkäaikaisiin lainoihin, vaan sijoitettaisiin osa niistä lyhyt-
aikaiseen hinausliikkeeseen, jonka hoidossa nopeastikin sat-
tuvat säästöpankin raha-aseman muutokset voitaisiin ottaa
huomioon.

Vekselien diskonttaamisoikeutta käytettiin ennen nykyi-
sen säästöpankkiasetuksen voimaan astumista eräissä maalais-
säästöpankkeissa eikä näille siitä liene aiheutunut tappiota.
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Yekseliliikettä käyttäneet säästöpankit aikanaan varsin vas-
tenmielisesti mukautuivat säästöpankkiasetuksen tässä koh-
den asettamiin rajoituksiin, ja vielä viime vuosinakin on sääs-
töpankkimiesten yleisissä kokouksissa esiintynyt vaatimuk-
sia vekselien diskonttausoikeuden myöntämisestä säästöpan-
keille. Määräaikaisilla lainoilla voidaan tosin suurelta osalta
tyydyttää säästöpankkien asiakkaiden lyhytaikaisen luoton
tarvetta, mutta vilkkaammissa liikekeskuksissa toimivissa
suuremmissa pankeissa sattuu tapauksia, jolloin sekä pankille
että asiakkaille olisi edullisempaa vekselin kuin jossain mää-
rin kankean velkakirjan käyttäminen. Kun säästöpankkien
hoidossa viime aikoina oppikurssien ja ammattikirjallisuuden
levittämisen kautta on tapahtunut tuntuvaa edistystä, ei enää
ole syytä vastustaa vekselien käytäntöönottoa säästöpankki-
liikkeessä.

Estääkseen säästöpankkeja suurempaa korkovoittoa saa-
dakseen laajentamasta, lyhytaikaista luotonantoaan enemmän
kuin todellinen tarve vaatii ja pankin raha-asemai sallii, lolisi
määrättävä, ettei määräaikaisiin lainoihin ja vekseleihin saa-
taisi sijoittaa enempää kuin neljäsosa säästöönpanijain .saa-
misista.

Lainvalmistelukunta on katsonut myöskin kassakreditiivi-
ja konttokuranttilainain myöntämistä säästöpankkien toimin-
taan sopivaksi.

Välttämätöntä on, että irtisanomattomia kuoletuslainoja
saadaan myöntää ainoastaan 20 % säästöönpanijain saami-
sista, jota paitsi säästöpankkien rahan hankinnan helppittk-
miseksi pulan sattuessa, ja myöskin siltä varalta, että joku
säästöpankki olisi pakoitettu lakkauttamaan toimintansa, on
tarpeen sellainen määräys, että näiden lainojen tulee olla siir-
rettäviä. Rahaa tarvitseva tai lakkaava säästöpankki voisi
siten luovuttaa tällaiset lainat jollekin toiselle rahalaitok-
selle.

Harkitessaan kysymystä säästöpankin oikeudesta voitto-
varojensa käyttämiseen, on Lainvalmistelukunta ottanut huo-
mioon, että nopeasti edistyvässä säästöpankissa omat varat
vuosi vuodelta muodostuvat pienemmäksi osaksi säästöön-



panijain saamisista, ja näin ollen sellainen säästöpankki,
joka jo useana, vuonna on voittovaroja jakanut, voi joutua
sellaiseen asemaan, ettei »e enää saa niitä edelläsanotulla ta-
valla käyttää. Siihen nähden että säästöpankin jakamilla
voittovaroilla voi olla varsin suuri merkitys hyväntekeväi-
syys- ja sivistyslaitoksille, näyttää soveliaalta, että jokainen
säästöpankki on oikeutettu yleishyödyllisiin ja hyväntekeväi-
siin tarkoituksiin myöntämään neljännen osan vuosivoitos-
taan.

Lakiehdotuksen 1 §:ssä olevaan määritelmään säästöpan-
kista on otettu säännös, että säästöpankki on yleinen raha-
laitos. Tämä lisäys tulee tekemään lopun erinäisten viran-
omaisten estetyistä esimerkiksi kunnallisten rahastojen säi-
lyttämiselle säästöpankeissa sillä syyllä, ettei säästöpankki
olisi yleinen pankkilaitos, jollaiseen sanotut varat erinäisten
määräysten mukaisesti ovat talletettavat.

Lainvalmistelukunta kunnioittaen ehdottaa,

että Suomen Kansanvaltuuskunta hyväksyisi
ja vahvistaisi seuraavan lain:

Laki
säästöpankeista.

Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:

I LUKU.

Yleisiä säännöksiä. j

1 §■
Säästöpankki on tämän lain mukaan sellainen yleinen

rahalaitos, jonka tarkoituksena on, perustajain tai heidän
oikeudenomistajaansa saamatta voittoa liikkeestä, vastaan-



ottaa korkoa, kasvamaan sekä irtisanomisen ihukaah maksaa
säästöt.

Säästöpankki on niissä asioissa, joista laissa el toisin sää-
detä, kotipaikkansa alioikeuden alainen.

2 §.

Postisäästöpankkia lukuunottamatta älköön muu rahalai-
tos, kuin 1 §:ssä mainittu, olko oikeutettu käyttämään nimi-
tystä säästöpankki”. Jos nijn tapahtuu, määrätköön läänin-
valtuutettu sen oikaistavaksi.

3 §.
Säästöpankin voi perustaa vähintään kymmenen hyvä-

maineista Suomen kansalaista. Olkoon myös kunta oikeutettu
säästöpankin perustamaan.

Säästöpankin perustajaan tulee lääninvaltuutetulta ha-
kea vahvistus säästöpankin säännöille, jolloin myöskin on
todistettava, että säännöissä määrätty kantarahasto on mer-
kitty tahi on jo olemassa.

Säästöpankin kantarahaston tulee olla vähintään kaksi
tuhatta markkaa ja on se rahassa suoritettava.

Säästöpankin kantarahasto voidaan maksaa takaisin, sit-
tenkuin säästöpankin omat rahastot ovat nousseet kymmenen
kertaa niin suuriksi kuin edellämainittu kantarahasto ynnä
sille ehkä suoritettava korko. Kantarähastolle ei saa tilittää
eikä maksaa korkoa pitemmältä kuin kymmenen vuoden
ajalta, ei korkeampaa kuin viisi sadalta vuodessa eikä myös-
kään korkoa korolle. Korko maksetaan samalla kertaa kuin
pääomakin.

4 §.

Säästöpankin säännöissä pitää olla määrättynä:
1) säästöpankin toiminimi, jossa tulee olla sana ~säästöp-

ankki”;
2) säästöpankin kotipaikka:
3) kantarahaston määrä;
4) isäntien luku ja aika, joksi heidät valitaan, miten isän-

tien vaali on toimitettava, ja millä ehdoilla säästöönpanijalla



on oikeus isäntien kera ottaa osaa isäntien vaaliin, kuinka
monta jäävitöntä isäntää vähintään pitää olla saapuvilla, en-
nenkuin voivat pätevän päätöksen tehdä, paikkakunta, jossa
isäntäin kokoukset pidetään, ja varsinaisten kokousten aika
sekä kenen toimesta ja miten isäntäin varsinaiset samoinkuin
ylimääräisetkin kokoukset kutsutaan kokoon;

5) hallituksen jäsenten ja varajäsenten luku, aika, joksi
heidät valitaan, sekä hallituksen tehtävät ja päätöksenvoi-
paisuus;

6) tilintarkastajain ja heidän varamiestensä luku sekä
aika, milloin tilinpäätös on tehtävä ja tilintarkastus toimi-
tettava;

7) vähin määrä, minkä saa säästöönpanna, ja suurin saa-
minen, josta samalle tallettajalle maksetaan korkoa, kuin
myöskin korkein määrä, johon yksityisen tilinpitäjän saa-
minen tai velka 7 momentissa mainituilla, tileillä saa nousta;

8) miten lainanottokorosta päätetään ja ilmoitetaan;
9) minkä ajan kuluttua irtisanomisesta säästöpankki on

■velvollinen ja oikeutettu takaisin maksamaan säästöjä sekä
suorittamaan rahoja shekkiä vastaan, ja on aika määrättävä
nostettavan summan suuruuden mukaan, kuitenkin niin, ettei
irtisanomisaika saa olla kahdeksaa päivää lyhyempi;

10) miten säästöpankin puolelta säästöönpanoja irtisano-
taan;

11) missä määrin säästöpankki on oikeutettu vaadittaessa
ilman irtisanomista säästöjä takaisin maksamaan ja suoritta-
maan rahoja shekkejä vastaan;

12) miten säästöpankin hallituksen tulee säilyttää ja tar-
kastaa säästöpankin kassa ja arvopaperit;

13) miten 18' ja 19 §:ssä mainitut ilmoitukset saatetaan
tiedoksi; sekä

14) miten sääntöjen muuttamisesta ja säästöpankin lak-
kauttamisesta päätetään.

5 §.

Jos havaitaan, että säännöt eivät ole vastoin lakia, on ne
.vahvistettava.

Sääntöjen muutos ei ole pätevä, ennenkuin sille on saatu
valivisths.



6 §.

Säästöpankki on, ennenkuin se aikaa toimintansa ilmoi-
tettava merkittäväksi kaupparekisteriin, ja on ilmoituksessa,
joka on säästöpankin hallituksen kaikkien jäsenten allekir-
joitettava, mainittava:

1) päivä, milloin säästöpankin säännöt ovat vahvistetut;
2) säästöpankin toiminimi;
3) säästöpankin kotipaikka;
4) kantarahaston suuruus;
5) millä tavoin säästöpankin isännät kutsutaan kokoon;
6) ne henkilöt, jotka kuuluvat säästöpankin hallitukseen;

sekä
7) kutka ovat oikeutetut kirjoittamaan säästöpankin toi-

minimen.

Ilmoituksen tulee sisältää hallituksen selityksen siitä, että
säästöpankin kantarahasto on rahassa täysin maksettu, ja
siihen on liitettävä säästöpankin säännöt sekä oikeaksi to-
distettu jäljennös niiden valmstamistta koskevasta päätök-
sestä.

Jos jossakin olosuhteessa, joka on kaupparekisteriin mer-
kitty, tapahtuu muutoksia, tai jos säästöpankki on asetettu
suoritustilaan, on siitäkin tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin.
Säästöpankki on vapautettu rekisteröimismaksusta.

Muuten olkoon vastaavilta osilta voimassa, mitä kauppa-
rekisteriin tehtävistä ilmoituksista tai niiden laiminlyömi-
sestä on säädetty.

7 §.

Jos säästöpankki alkaa toimintansa ennenkuin »e on mer-
kitty kaupparekisteriin, olkoon se. joka sillä välin tekee
sitoumuksia säästöpankin puolesta, niistä vastuunalainen
niinkuin omasta velastaan; jos heitä on useampi,ai vastatkoon
niistä kukin omasta ja toistensa puolesta.



II LUKU,

Säästöpankkien hallinnosta.
' B§.

Säästöpankin asioita hoitavat säästöpankin isännät jat sen
hallitus.

9 §■
Isännät, jotka valitaan määräajaksi ja joita tulee olla

vähintään kymmenen, valvovat säästöönpanijain edustajina
säästöpankin hallintoa.

Isännät kokoontuvat ainakin kerran vuodessa varsinai-
seen kokoukseen ja heidän tulee: valita hallituksen jäsenet
säännöissä mainituksi määräajaksi ja joka vuosi tilintarkas-
tajat säästöpankin hallintoa tarkastamaan, määrätä hallituk-
sen ja tilintarkastajain palkkiot, vahvistaa tilinpäätös, päät-
tää sattuneen tappion korvaamisesta, vuosivoiton käyttämi-
sestä sekä hallitukselle annettavasta vastuunvapaudesta tahi
mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä, jos vastuunvapautta ei
ole myönnetty, sekä ratkaista ne muut asiat, jotka sääntöjen
mukaan ovat heidän käsiteltävään tahi jotka hallitus heidän
päätettäväkseen jättää.

Pätevän päätöksen tekemiseen isäntien kokouksessa vaa-
ditaan vähintään viiden jäävittömän isännän läsnäolo.

Isäntä, joka on hallituksen jäsen, älköön olko tilintarkas-
tajia valitsemassa älköönkä hallituksen vastuunvapaudesta
päättämässä.

Säästöpankin isäntä älköön olko saman säästöpankin vir-
kailijana.

10 §.
Säästöpankin hallituksen asiana on säästöpankin toimin-

nan johto, ja päättää se sijoituksista, lainanantokorosta sekä
lainanottamisesta ja luottotilin avaamisesta. Hallitus on oi-
keutettu kantamaan ja vastaamaan säästöpankin puolesta.

11. §.

Säästöpankin hallituksen jäsenille saa maksaa palkkiota.
Isännälle voidaan suorittaa kohtuullinen korvaus isäntäin



kokouksen hänelle aiheuttamista matkakuluista ja ajan-
hukasta.

12 §.

Säästöpankin isännät ja hallituksen jäsenetovat vastuun-
alaiset säästöpankille uskotuista varoista niiden perusteiden
mukaan, jotka yleinen laki toimitsijoista säätää.

13 §.

Suomen Kansanvaltuuskunnan Raha-asiain Osaston asiana
on määrätä säästöpankkien kirjanpidosta ja niiden toiminnan
julkisesta valvonnasta,

111 LUKU.
Säästöönpamista ja säästöstäotoista.

14 §.

Kun ensi kerran pannaan rahaa säästöön, ilmoitettakoon
sen nimi -ja kotipaikka, jonka hyväksi säästöönpano tehdään,
ja jos säästöönpano tehdään yksityisen henkilön hyväksi,
hänen elinkeinonsa sekä syntymäaikansa, jos se tiedetään.
Kun säästöönpano tehdään alaikäisen puolesta, on myöskin,
jos mahdollista, hänen vanhempiensa nimet ilmoitettava. Il-
moitukset merkitään säästöpankin iaskukirjaan.

Jos se, joka toisen hyväksi panee rahoja säästöön, tah-
too, ettei niitä kävisi irtisanominen, ennenkuin määräajan
kuluttua, taikka, jos säästöönpanija tahtoo, että rahoja mak-
setaan ainoastaan määrätylle henkilölle, tehköön siitä ehdon
ensimäisellä säästöönpanokerralla. Jos säästöönpanija haluaa
tehdä jonkun muun ehdon, on säästöpankin hallituksella
valta tutkia, voidaanko ehto hyväksyä,

15 §.

Ensi kerran rahoja säästöön pantaessa annettakoon sääs-
töönpanijalle ilmaiseksi järjestysnumerolla varustettu vasta-
kirja ja säästöpankin säännöt. Jos rahojen nostamisesta en
tehty ehto, on siitä tehtävä merkintä vastakirjaan.



Säästössä olevia varoja annetaan sille, jonka hallussa vas-
takirja on ja joka sen esiintuo, ellei rahoja ole säästöönpantu
ehdolla, että ne maksetaan ainoastaan määrätylle henkilölle,
jolloin yksinomaan tällä tahi hänen oikeudenomistajallaan on
valta niitä irtisanoa ja nostaa.

Kun säästöönpano tahi säästöstäotto tapahtuu, merkitään
määrä vastakirjaan; ja tulee säästöpankin hallituksen kahden
jäsenen tai virkailijan varmentaa säästöönpano nimikirjoituk-
laan. Jos rahojen nostaja ei ole säästöstäottoa kuitannut, on
sekin samalla tavalla varmennettava.

Säästöpankin hallituksella on valta milloin se haitatta voi
tapahtua, myöntää rahojen nostoa ennen irtisanomisajan
loppua.

16 §.

Jos rahoja on säästöönpantu viisitoista vuotta täyttäneen
alaikäisen hyväksi, ehdolla että ainoastaan hän on oikeutettu
varat nostamaan, älköön holhooja olko oikeutettu rahoja irti-
sanomaan eikä nostamaan ilman alaikäisen suostumusta.

17 §■
Säästöpankin hallituksella olkoon oikeus vaatia, että vas-

takirja on määrätyn ajan kuluessa todistusta vastaan, jdhon
on merkitty säästön suuruus, jätettävä säästöpankkiin sen
tilikirjoihin verrattavaksi, jolloin korko on vastakirjaan mer-
kittävä, ellei sitä ole ennen tehty. Säästöpankin taskukirjaan
on samalla, merkittävä, että vastakirja on ollut tilikirjoihin
verrattavana ja että korko on siihen kirjoitettu.

Jos vastakirjaa säästöpankin tilikirjoihin verrattaessa
ilmenee eroavaisuutta vastakirjan ja tilikirjain välillä, on vii-
meksi mainituilla todistusvoima, ellei jokin seikka vähennä
niiden luotettavuutta.

18 §.

Jos vastakirja on joutunut hukkaan, tulee vastakirjan
omistajan antaa säästöpankin hallitukselle siitä tieto ja sa-
malla ilmoittaa, milloin ja miten vastakirja on kadonnut.
Hallituksen pitää silloin vastakirjan katoamisesta kuuluttaa
ilmoituksella, joka on vastakirjan omistajan kustannuksella



julkaistava säännöissä määrätyllä tavalla. Jos vastakirjaa ei
ole löydetty kuudessa kuukaudessa sen jälkeen, kun ilmoit-
taminen on tapahtunut, on vastakirjan omistaja oikeutettu
perimään saamisensa; eikä vastakirjalla ole voimaa säästö-
pankkia vastaan sen perästä kuin rahat on maksettu.

19 §.

Kun vähintään kymmenen vuotta on kulunut viimeisen
vuoden lopusta, jonka kuluessa vastakirjaa on säästöpankissa
käytetty säästöönpanoa. tai säästöstäottoa varten, tai 17 §:n
mukainen merkintä tehty, olkoon säästöpankin hallituksella
oikeus säännöissä määrätyllä tavalla kehottaa vastakirjan
omistajaa yön ja vuoden kuluessa siitä, kun kehoitus on
annettu, säästöpankin hallitukselta vaatimaan saamistaan.
Jollei vaatimusta tehdä, menettäköön vastakirjan omistaja
puhevaltansa säästöpankkia vastaan ja rahamäärä siirrettä-
köön säästöpankin vararahastoon. Kuitenkin on hallituk-
sella valta, milloin se katsoo syytä olevan, myöntää rahojen
maksu vielä jälkeenkinpäin.

20 §.
Vastakirjasta tässä luvussa annetut määräykset eivät

koske 4 §:n 7 momentissa mainittuja säästöjä.

IV LUKU.

Varojen lainaksiantamisesta ja muusta sijoituksesta sekä
maksumääräyksistä ja rahanpervmisestä.

21 §.

Säästöpankin rahoja annetaan lainaksi velkakirjaa vas-
taan, joka on vaadittaessa tai määrätyn, enintään kuuden kuu-
kauden irtisanomisajan kuluttua maksettava.

Säästöpankki olkoon oikeutettu sijoittamaan niin suuren
määrän varoistaan, kuin viime tilinpäätöksen mukaan vastaa
enintään neljättä osaa säästöönpauijain saamisista, korkein-



taan kuuden kuukauden määräajaksi annettaviin lainoihin
tai enintään kuuden kuukauden vekseleihin.

Kassakreditiivi- ja konttokuranttilainoja olkoon säästö-
pankki oikeutettu myöntämään enintään yhden vuoden
ajaksi.

Säästöpankilla olkoon myös oikeus antaa siirrettäviä irti-
sanomattomia kuoletuslainoja sellaiseen kokonaismäärään,
joka vastaa enintäänviidettä osaa säästöönpanijain saamisista.

Säästöpankilla olkoon lupa sijoittaa omia varojaan sellai-
sen pankkilaitoksen osakkeihin, joka on perustettu säästö-
pankkien toiminnan edistämiseksi.

Säästöpankki älköön myöntäkö lainaa älköönkä diskon-
tatko vekseliä, jonka maksamisesta saman säästöpankin hal-
lituksen jäsen, varajäsen tahi virkailija vastaa.

22 §.

Säästöpankin varoista on määrä., joka vastaa vähintään
kymmenettä osaa säästöönpanijain saamisista viime tilinpää-
töksen mukaan, pidettävä sijoitettuna varman pankkilaitoksen
talletuksiin, jotka voidaan helposti muuttaa rahaksi, taikka
valtion, pankkien, hypoteekkilaitosten, kuntain tai seurakun-
tain obligatsioneihin..

Jos mainitut talletukset ja arvopaperit tai osa niistä
säästöstäottojen vuoksi tai säästöpankin oikeuden suojelemi-
seksi on muutettu rahaksi, on säästöpankin varoista yhtä
suuri määrä niin pian kuin suinkin uudestaan sijoitettava
sellaisiin talletuksiin tai arvopapereihin.

23 §.

Säästöpankki älköön omistako muuta kiinteistöä tai
osuutta muussa kiinetistössä, kuin mikä säästöpankin lii-
kettä varten saattaa olla tarpeellinen. Säästöpankilla olkoon
kuitenkin lupa oikeutensa suojelemiseksi ostaa sen saatavasta
pantattu tahi ulosmitattu kiinteä omaisuus, joka huutokau-
palla myydään; mutta on ostettu kiinteistö taas myytävä,
milloin sopivaksi harkitaan, ja ainakin niin pian kuin se
saadaan julkisen tarjonnan kautta tappiotta myydyksi.



24 §.
Säästöpankki on oikeutettu välittämään maksumääräyk-

siä sekä ottamaan toimittaakseen rahanperimisiä.

V LUKU.
Kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta sekä voittovarojen

käyttämisestä.

25 ’§.

Säästöpankin hallituksen tulee pitää huolta siitä, että
säästöpankin kassa, kirjat ja arvopaperit ovat varmassa säi-
lössä.

26 §.

Suomen Kansanvaltuuskunnan Raha-asiain Osaston asia-
na on määrätä säästöpankkien kirjanpidon järjestämisestä.

27 §.

Tilinpäätös, josta säästöpankin tilan tulee täydellisesti
näkyä, on tehtävä kalenterivuodelta.

Säästöpankin hallituksen on ennen tilintarkastusta laa-
dittava tilikertomus sekä yleiskatsaus säästöpankin toimin-
taan tilivuoden aikana.

Säästöpankin hallitus on myös velvollinen antamaan teillä
tavoin kuin erittäin säädetään sekä tilastollisia tietoja että,
muitakin ilmoituksia, jotka säästöpankkien toiminnan val-
vontaa varten ovat tarpeellisia.

28 §.

Säästöpankin hallinnon ja tilien tarkastus on vuosittain
toimitettava. Tilintarkastajain on tutkittava säästöpankin
kassa, arvopaperit, tilitodisteet sekä tili- ja pöytäkirjat, jota.
paitsi heidän on annettava lausunto tilinpäätöksen oikeelli-
suudesta, sijoitusten pätevyydestä ja siitä, onko säästöpank-
kia hoidettu tämän lain ja säästöpankin sääntöjen mukai-
sesti. Tilintarkastajain tulee sitä paitsi ainakin kerran vuo-
dessa, aikaa edeltäpäin ilmoittamatta, toimittaa säästöpan-
kin kassan ja arvopaperien tarkastus.



29 §.

Säästöpankin liikkeen tuottama puhdas voitto on käy-
tettävä vararahaston muodostamiseksi ja kartuttamiseksi.
Vararahastosta korvataan, mikäli tilivuoden voitto ei siihen
riitä, sellainen tappio, jonka korvaamista ei voida lukea
säästöpankin hallituksen eikä virkailijan velvollisuudeksi.

Isäntäin päätöksen mukaan voidaan tilivuoden puhtaasta
voitosta siirtää enintään viisi prosenttia eläkerahastoon, josta
suoritetaan eläkkeitä säästöpankin virkailijoille ja palvelus-
kunnalle isäntäin sille hyväksymän ohjesäännön mukaisesti.

Isännät voivat, säästöpankin hallituksen asiaa valmistel-
tua, määrätä enintään neljännen osan vuotuisesta puhtaasta
voitosta hyväntekeväisyys- tai yleishyödyllisiintarkoituksiin.

VI LUKU.
Säästöpankkien toiminnan keskeyttämisestä ja

lakkauttamisesta.
30

Kun säästöpankin tilinpäätös näyttää, että kolme neljän-
nestä säästöpankin omista rahastoista on menetetty, niin on,
ellei riittävää vakuutta aseteta, säästöpankin toiminta kes-
keytettävä ja säästöpankki pantava suoritustilaan.

• Jollei määräystä säästöpankin toiminnan keskeyttämisestä,
noudateta, ovat sellaiseen laiminlyöntiin syypäät kukin
omasta ja toistensa puolesta vastuunalaiset säästöpankin si-
toumuksista.

31 §.

Jos säästöpankkia on hoidettu vastoin tämän lain tahi
säästöpankille vahvistettujen sääntöjen määräyksiä, taikka
jos on perusteellista syytä varoa asianlaidan olevan niin kuin
30 §:ssä mainitaan, määrätköön lääninvaltulitettu säästöpank-
kien toimintaa valvovan viranomaisen esityksestä virheen,
josta on muistutettu, korjattavaksi tai säästöpankin suoritus-
tilaan pantavaksi taikka nostettavaksi sellaisen kanteen, johon
ehkä on syytä.



32 §.

Kun säästöpankki on päätetty lakkauttaa, haettakoon sen
tuntemattomille velkojille vuosihaaste.

Sittenkuin kaikki säästöpankin sitoumukset ovat täyte-
tyt ja takaisinsaantioikeudella kerätty kantarahasto on suo-
ritettu, on ylijäämä käytettävä 29 §;n 3 momentissa mainit-
tuihin tarkoituksiin.

33 §.

Tämä laki, jolla kumotaan säästöpankeista 19 päivänä
kesäkuuta 1895 annettu asetus, astuu voimaan heti ja on so-
vellettava jo olemassa olevaankin säästöpankkiin, jonka tulee
viipymättä tehdä 6 §:ssä määrätty ilmoitus, sekä ennen 1
päivää kesäkuuta 1918 muuttaa sääntönsä tämän lain mää-
räysten mukaisiksi, mikäli säännöt ovat ristiriidassa niiden
kanssa, ja saman ajan kuluessa lisätä 22 §:n 1 momentissa
mainittuja talletuksia tai arvopapereita siinä säädettyyn mää-

rään. Jo olemassa oleva säästöpankki ei kuitenkaan ole vel-
vollinen hankkimaan 3 §;n 3 momentissa määrättyä kanta-
rahastoa.

Helsinki 02.1918




