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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar 
om ändring av kreditinstitutslagen och av vissa andra lagar som 
gäller kreditinstitut samt till lag om temporärt undantag från kre
ditinstitutslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att vissa stad
ganden om sparbankernas centrala finansiel
la institut ändras i kreditinstitutslagen, af
färsbankslagen, sparbankslagen och lagen 
om ombildning av sparbank till bank i aktie
bolagsform, för att även ett sparbanksaktie
bolag skall kunna vara centralt finansiellt 
institut för sparbankerna. Gällande stadgan
den om sparbankernas centrala finansiella 
institut i de nämnda lagarna kan tillämpas 
bara på en affAtrsbank som är centralt finans
iellt institut. Andringsbehovet har blivit ak
tuellt på grund av att Sparbankernas Central
Aktie-Bank SCAB:s bolagsstämma den 13 
juni 1995, på det sätt som statsrådet och 
statens säkerhetsfond förutsatt, fattade ett 
principbeslut om ombildande av banken till 
ett egendomsförvaltningsbolag. Till följd 
därav har sparbankerna valt sparbanksaktie
bolaget Aktia Sparbank Ab till nytt centralt 
finansiellt institut för landets alla sparban
ker. 

För att det skall bli möjligt att ordna 
verksamheten med ett nytt centralt finansiellt 
institut för sparbankerna föreslås att stadgan
dena ändras så att de kan tillämpas även på 
ett sparbanksaktiebolag som är sparbanker
nas centrala finansiella institut. stadgandena 
gäller depositionsbankernas kassareserv, bo
lagsordningen för det sparbanksaktiebolag 
som är sparbankernas centrala finansiella 
institut, rätten för medlemmarna i sparban-
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kemas förvaltningsorgan och tjänstemän att 
höra till förvaltningen för det sparbanksakti
ebolag som är bankernas centrala finansiella 
institut och rätten för medlemmarna av för
valtningsorganen för det sparbanksaktiebolag 
som är centralt finansiellt institut att höra till 
förvaltningen för en depositionsbank som är 
delägare i det centrala finansiella institutet, 
dvs. en sparbank, samt rätten för sparbanker
na och sparbanksaktiebolaget att ta emot 
depositioner och ta upp kredit. 

Till sparbankernas säkerhetsfond kan ut
över sparbankerna och sparbanksaktiebolaget 
även den affärsbank höra som är sparbanker
nas centrala finansiella institut. När affärs
banken upphör med att vara sparbankernas 
centrala finansiella institut borde den enligt 
gällande stadganden omedelbart övergå till 
affärsbankernas och Postbanken Ab:s säker
hetsfond. I propositionen föreslås stiftande 
av en lag om temporärt undantag från kre
ditinstitutslagen. Den nya lagen skall göra 
det möjligt för sparbankernas tidigare centra
la finansiella institut Sparbankernas Central
Aktie-Bank att fortsätta som medlem av 
sparbankernas säkerhetsfond även efter att 
den upphört med att vara centralt finansiellt 
institut, dock högst så länge som banken är 
en affärsbank. Lagarna avses träda i kraft så 
snart de har antagits och blivit stadfästa, 
dock senast den l januari 1996. 



2 RP 176/1995 ni 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. N uläge och föreslagna ändringar 

1.1. Nuläge 

1.1.1. Sparbankerna och den affärsbank 
som är deras centrala finansiella in
stitut 

Till sparbanksgruppen i Finland hör inalles 
40 sparbanker, av vilka Aktia Sparbank Ab 
är den enda som är ett sparbanksaktiebolag. 
Sparbankernas centrala finansiella institut är 
Sparbankernas Central-Aktie-Bank (nedan 
SCAB), som är en affärsbank. 

Det sammanlagda beloppet av alla spar
bankers balansräkningar uppgick i mitten av 
1995 till 20,8 mrd. mk. Okningen från det 
föregående året var ca 7 %. Markdepositio
nerna var 17,1 mrd. mk och markkrediterna 
11,9 mrd. mk. Ökningen från det föregånde 
året var 9 % i fråga om markdepositionerna 
och 4 % i fråga om markkrediterna. Mark
nadsandelen av depositionerna är ca 6 %. 
Den lagstadgade soliditeten var i genomsnitt 
12,6 %. Sparbankerna har 254 kontor i 135 
kommuner och ca l 600 personer anställda. 

En del av SCAB:s affärsverksamhet, när
mast krediter och ansvarsförbindelser, såldes 
genom ett beslut som fattades vid en extra 
bolagsstämma den 13 juni 1995 till Svenska 
Handelsbanken Ab. SCAB:s extra bolags
stämma beslöt samtidigt att SCAB skall om
bildas till ett egendomsförvaltningsbolag 
som avses i l § 5 mom. lagen om statens 
säkerhetsfond (896/95). Dessa åtgärder med
för att senast när affärsbanken SCAB om
bildas till ett egendomsförvaltningsbolag kan 
banken inte längre vara sparbankernas cen
trala finansiella institut. Redan den 9 juni 
1995 sålde sparbankerna alla de aktier av 
serie K som den ägde i SCAB till Egen
domsförvaltningsbolaget Arsenal Ab. 

Närmast de sparbanker som är lokala ban
ker behöver i sin affärsverksamhet samarbe
te med sitt centrala finansiella institut. Det 
centrala finansiella institutets viktigaste upp
gifter är att trygga sparbankernas likviditet, 
placera sparbankernas lagstadgade kassare
serv, föra sparbankernas betalningsrörel
sekonto för den inhemska och utländska be-

talningsrörelsen samt sköta service som gäl
ler förvar och förmedling av värdepapper 
samt vissa utrikestjänster. 

A v de ovan nämnda orsakerna har man 
företagit omorganiseringar i fråga om spar
bankernas centrala finansiella institut. Vid 
Sparbanksförbundet rf:s möte den 25 sep
tember 1995 beslöt man rekommendera för 
sparbankerna att de till sitt nya centrala fi
nansiella institut skulle välja Aktia Sparbank 
Ab, som är ett sparbanksaktiebolag. Ett ra
mavtal och ett samarbetsavtal ingicks mellan 
alla sparbanker och Aktia Sparbank Ab den 
4 oktober 1995. Sålunda har alla sparbanker 
i landet till sitt nya centrala finansiella in
stitut valt Aktia Sparbank Ab. Avtalen träder 
i kraft samtidigt som .. de föreslagna lagarna 
avses träda i kraft. A ven samarbetsavtalet 
mellan SCAB och sparbankerna skall upp
höra att gälla samtidigt. 

1.1.2. Det sparbanksaktiebolag som är spar
bankernas nya centrala finansiella 
institut 

Sparbankernas nya centrala finansiella in
stitut Aktia Sparbank Ab, som är ett spar
banksaktiebolag, grundades som sparbank år 
1825 under firmanamqet Helsingfors Stads 
Sparbanks Inrättning. Ar 1891 ändrades fir
manamnet till Helsingfors Sparbank. Ar 
1991 fusionerades med sparbanken Bromarf, 
Hangö, Ingå, Karis-Pojo, Sibbo, Sjundeå och 
Tenala sparbanker, varvid namnet ändrades 
till Sparbanken Aktia. Ett år senare fusione
rades med Sparbanken Aktia även Borgå 
ocp Vasa sparbanker. 

Ar 1993 ombildades sparbanken till ett 
sparbanksaktiebolag med stöd av lagen om 
ombildning av sparbank till bank i aktiebo
lagsform (972/92), den s.k. konversionsla
~en. Samtidigt ändrades bankens firmanamn 
ar 1994 till Aktia Sparbank Ab år. 

Aktia Sparbank Ab:s balansräkning upp
gick i mitten av 1995 till 8,8 mrd. mk. Ok
ningen från det föregående året var 0,9 %. 
Markdepositionerna var 6,5 mrd. mk och 
markkrediterna var 4,9 mrd. mk. Jämfört 
med det föregående året hade markdeposi
tionerna ökat med 4,4 % och markkrediterna 
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med 1,6 %. Den lagstadgade soliditeten var 
10,3 %. Aktia Sparbank Ab har 75 kontor i 
30 kommuner samt ca 600 anställda. Antalet 
kontor och anställda kommer att inom en 
nära framtid att minskas. Aktia Sparbank Ab 
hör liksom alla andra sparbanker till spar
bankernas säkerhetsfond. 

Aktia Sparbank Ab:s regionorganisation 
omfattar 23 .. regioner i Nyland, Egentliga 
Finland och Osterbotten. Varje region har en 
egen lokal styrelse, som består av förtroen
devalda. Medlemmarna av bankens led
ningsgrupp ansvarar var och en för bestämda 
regioner. Banken bedriver traditionell depo
sitionsbanksverksamhet och dess målgrupper 
är närmast privata hushåll, företagare och 
småföretag samt offentliga samfund. Banken 
har rätt till centralbanksfinansiering av Fin
lands Bank och valutabanks rättigheter. Ban
ken är värdepappersförmedlare i Helsingfors 
Fondbörs och tillhandahåller placerings
fondsservice. 

Den största delen av Aktia Sparbank Ab 
ägs av 20 sparbanksstiftelser, vilkas andel är 
ca 87 %. Den i Sverige verksamma Spar
banken Sverige Ab, som är en av de största 
bankerna i N orden, har ingått ett avtal med 
Aktia Sparbank Ab om samarbete gällande 
affärsverksamheten och äger 7,5 % av Aktia 
Sparbank Ab. Sparbanken Sverige Ab har 
dessutom tecknat ett optionslån som ger 
banken rätt att öka sin ägarandel i Aktia 
Sparbank Ab till 18,7 %under en tid av fem 
år. Aktia Sparbank Ab har inte motsvarande 
planer på att äga aktier i Sparbanken Sverige 
Ab. 

Enligt det ramavtal som den 4 oktober 
1995 ingicks mellan Aktia Sparbank Ab och 
sparbankerna är avsikten med samarbetet 
bl.a. att stärka sparbankernas verksam
hetsbetingelser i Finland. Samarbetet mellan 
det centrala finansiella institutet och spar
bankerna bör basera sig på jämbördighet, 
frivillighet och respekterande av partemas 
självständighet. Det centrala finansiella in
stitutet erbjuder andra sparbanker möjlighet 
att förvärva ägarandelar och därigenom ut
öva ägarmakt i det centrala finansiella insti
tutets förvaltning. Enligt det ovan avsedda 
samarbetsavtalet som den 4 oktober 1995 in
gicks mellan Aktia Sparbank Ab och spar
bankerna har bankerna bl.a. avtalat om att 
för varje sparbank trygga likviditeten, place
ra dess lagstadgade kassareserv, föra dess 
betalningsrörelsekonto för den inhemska och 
utländska betalningsrörelsen och om annat 

likviditetssamarbete. Dessutom har partema 
avtalat om att sparbankerna kan utnyttja Ak
tia Sparbank Ab:s tjänster gällande förvar 
och förmedling av värdepapper samt dess 
utrikestjänster, som inbegriper betalningsför
medling, valutafinansiering, valutakonton, 
valutaväxling, inkasso, remburser och bank
garantier samt know-how i fråga om ut
landsärenden. 

1.2. Föreslagna ändringar 

I propositionen föreslås ändringar av kre
ditinstitutslagen (1607/93), affärsbankslagen 
(1269/90), sparbankslagen (1270/90) och 
lagen om ombildning av sparbank till bank i 
aktiebolagsform (972/92), den s.k. konver
sionslagen. stadgandena föreslås bli ändrade 
så att inte bara en affärsbank utan också ett 
sparbanksaktiebolag skall kunna vara cen
txalt finansiellt institut för sparbankerna. 
Andringarna är huvudsakligen av teknisk 
natur. De behövs på grund av att det nya 
centrala finansiella institutet i egenskap av 
ett sparbanksaktiebolag bättre kan utöva 
verksamhet som en medlem av sparbanks
gruppen jämsides med andra sparbanker. 
Som ett sparbanksaktiebolag kommer ban
ken att ha nästan samma verksam
hetsprinciper som de övriga sparbankerna. 
För kundverksamheten och företagsbilden är 
det dessutom av väsentlig betydelse att cen
tralbanken i sitt firmanamn kan använda or
det sparbank. Dessutom angav konver
sionslagen av 1992 de ramar inom vilka 
sparbankerna kan ombildas till banker i ak
tiebolagsform, antingen till sparbanksaktie
bolag eller affärsbanker, så att de bättre kan 
dra försorg om sin soliditet genom att öka 
bankens eget kapital med hjälp av aktie
marknaden. Med stöd av 4 § i den ovan 
nämnda lagen beviljade finansministeriet den 
24 mars 1993 Aktia Sparbank Ab tillstånd 
att ombilda banken till ett sparbanksaktiebo
lag. 

Den svenskspråkiga termen centralpen
ninginrättning, som ingår i affärsbankslagen 
och sparbankslagen, ändras samtidigt till 
termen centralt finansiellt institut. Termen 
centralt finansiellt institut har redan tidigare 
införts i kreditinstitutslagen (1607/93). Mot
svarande ändring i den finskspråkiga lagtex
ten gällande kreditinstitutslagen har inte 
gjorts. 

Propositionen innehåller dessutom ett för
slag till lag om temporärt undantag från 
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55 § l och 2 mom. kreditinstitutslagen. En
ligt undantagslagen skall SCAB kunna fort
sätta att höra till sparbankernas säkerhets
fond efter att banken upphört med att vara 
centralt finansiellt institut, dock högst så 
länge som banken är en affärsbank. 

Enligt 55 § l och 2 mom. kreditinstitutsla
gen borde SCAB omedelbart övergå till af
färsbankernas och Postbanken Ab:s säker
hetsfond när den upphör med att vara spar
bankernas centrala fmansiella institut. 

Enligt l mom. i den nämnda lagen skall 
en affärsbank alltid höra till affärsbankernas 
och Postbanken Ab:s säkerhetsfond och en
dast en sådan affärsbank som är sparbanker
nas centrala finansiella institut kan höra till 
sparbankernas säkerhetsfond. 

Undantagslagen behövs för att förändring
en inte skall föranleda oändamålsenliga änd
ringar och ekonomiska belastningar, efter
som det vid en extra bolagsstämma den 13 
juni 1995 fattades ett principbeslut om att 
SCAB genom beslut av en bola$sstämma 
som hålls senare, skall ombildas, sa snart det 
i praktiken är möjligt, kanske inom år 1996, 
till ett egendomsförvaltningsbolag som avses 
i l § 5 mom. lagen om statens säkerhets
fond. 

En övergång från en säkerhetsfond till en 
annan skulle framför allt föranleda oända
målsenliga kostnader. I detta läge vore det 

inte ändamålsenligt att betala s.k. tröskel
penning och garantiavgift till affärsbanker
nas och Postbanken Ab:s säkerhetsfond. 
Däremot kan SCAB undvika att betala ga
rantiavgift till sparbankernas säkerhetsfond, 
eftersom SCAB har förbundit sig att låta bli 
att hos sparbankernas säkerhetsfond ansöka 
om tilläggsstöd för skötsel av sina behov av 
kapital. statens säkerhetsfond skall sköta 
SCAB:s eventuella framtida kapitalbehov. 
Om SCAB skulle övergå till affärsbankernas 
och Postbanken Ab:s säkerhetsfond, skulle 
SCAB i enlighet med säkerhetsfondens reg
ler dessutom vara tvungen att överlåta all 
väsentlig information om sin verksamhet till 
konkurrerande banker. Detta vore inte me
ningsfullt i ett läge då banken under myn
dighetstillsyn håller på att minska och an
passa sin bankverksamhet 

2. Ekonomiska och organisatoriska 
verkningar 

Propositionen orsakar inga statsekono
miska kostnader eller andra verkningar för 
statsförvaltningen. 

3. Ärendets beredning 

Propositionen har beretts vid finansminis
teriet som tjänsteuppdrag. 

DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslagen 

1.1. Kreditinstitutslagen 

67 §. KassareseTV. Enligt l mom. skall en 
depositionsbank som stöd för sin likviditet 
ha en kassareserv som skall utgöra minst l O 
% av depositionsbankens samtliga skulder. 
Bl.a. hör till dessa skulder inte bankens 
skulder hos den affärsbank som är dess cen
trala finansiella institut. För att skulderna 
hos det sparbanksaktiebolag som är bankens 
centrala finansiella institut skall kunna läm
nas obeaktade, föreslås att l mom. ändras så 
att till paragrafen fogas ett omnämnande av 
det sparbanksaktiebolag som är bankens cen
trala finansiella institut. 

I 2 mom. stadgas närmare om vad som 

kan räknas till en depositionsbanks kassare
serv. I 2 mom. 3 punkten stadgas bl.a. att 
sparbankers och andelsbankers inom en må
nad förfallande fordringar hos den affärs
bank som är deras centrala finansiella insti
tut kan räknas till kassareserven. Enligt för
slaget ändras 2 mom. så att även ovan av
sedda fordringar hos ett sparbanksaktiebolag 
som är bankens centrala finansiella institut 
kan räknas till kassareserven. 

1.2. Affärsbankslagen 

5 §. Enligt 2 m om. kan i bolagsordningen 
för den affärsbank som är centralpenningin
rättning för sparbankerna bestämmas att ban
kens aktier eller, om banken har olika slag 
av aktier, ett visst slag av aktier endast får 
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ägas av en sparbank, en sparbanks dotterbo
lag, sparbankernas centralorganisation eller 
någon annan med dem jämförbar samman
slutning. Enligt förslaget ändras 2 mom. så 
att stadgandet gäller även bolagsordningen 
för det sparbanksaktiebolag som är sparban
kernas centrala finansiella institut. Termen 
centralpenninginrättning ändras samtidigt till 
centralt finansiellt institut. 

13 §. Enligt 2 mom. får en medlem i för
valtningsrådet eller direktionen för den af
färsbank som är centralpenninginrättning 
vara medlem i förvaltningsorganen för eller 
verkställande direktör i en depositionsbank 
som ägs gemensamt av en centralpenningin
rättning och de depositionsbanker som är 
delägare i den, och i en depositionsbank 
som är delägare i centralpenninginrättningen, 
om inte något annat i det senare fallet följer 
av sparbankslagen, som gäller sparbanker, 
eller av andelsbankslagen, som gäller an
delsbanker. Det föreslås att 2 mom. ändras 
så att stadgandet gäller även medlemmar i 
förvaltningsrådet eller direktionen för det 
sparbanksaktiebolag som är centralt finans
iellt institut. Termen centralpenninginrätt
ning ändras samtidigt till centralt finansiellt 
institut. 

1.3. Sparbankslagen 

57 §. Enligt 2 mom. får en principal, med
lem i förvaltningsrådet eller styrelsen, full
mäktig, verkställande direktör eller kontrol
lant i en sparbank, utan hinder av l mom., 
vara medlem i förvaltningsrådet eller direk
tionen för den affärsbank som är sparbanker
nas centralpenninginrättning. 

I l mom. ingår ett allmänt förbud mot att 
vara medlem i en annan depositionsbanks 
förvaltningsorgan eller tjänsteman vid denna 
bank. Enligt försla$et ändras undantagsstad
gandet i 2 mom. sa att nämnda personer vid 
en sparbank även kan vara medlem i förvalt
ningsrådet eller direktionen för det spar
banksaktiebolag som är centralt finansiellt 
institut för sparbankerna. Termen central
penninginrättning ändras samtidigt till cen
tralt finansiellt institut. 

1.4. Lagen om ombildning av sparbank till 
bank i aktiebolagsfonn 

2 §. Enligt 2 mom. iakttas i fråga om spar
banksaktiebolag i tillämpliga delar bl.a. vad 

som i 137 § sparbankslagen stadgas om en 
sparbanks rätt att ta emot depositioner och 
uppta kredit. Enligt 137 § sparbankslagen 
far en sparbank inte ta emot depositioner av 
eller ta upp kredit hos en annan sparbank. 
Sålunda tillämpas förbudet även på ett spar
banksaktiebolag. 

En väsentlig del av uppgifterna för den 
bank som är sparbankernas centrala finans
iella institut består av att ta emot sparban
kernas kassareservdepositioner och andra 
depositioner samt att trygga sparbankernas 
likviditet genom olika kreditarrangemang. 
A v denna orsak föreslås att till 2 m om. fo
gas en ny mening enligt vilken 137 § spar
bankslagen inte tillämpas på det sparbank
saktiebolag som är sparbankernas centrala 
finansiella institut. 

1.5. Lag om temporärt undantag från 55 § 
l och 2 mom. kreditinstitutslagen 

l §. Enligt 55 § l mom. kreditinstitutsla
gen skall affärsbankerna höra till affärsban
kernas och Postbanken Ab:s säkerhetsfond. 
Enligt 2 mom. i den nämnda lagen kan dock 
den affärsbank som är sparbankernas centra
la finansiella institut höra till sparbankernas 
säkerhetsfond och den affärsbank som är 
andelsbankernas centrala finansiella institut 
höra till andelsbankernas säkerhetsfond. I 
enlighet med detta skulle SCAB, som varit 
sparbankernas centrala finansiella institut 
och som med stöd av 55 § 2 mom. kreditin
stitutslagen har kunnat höra till sparbanker
nas säkerhetsfond, bli tvungen att övergå till 
affärsbankernas och Postbanken Ab:s säker
hetsfond genast när den upphört med att 
vara centralt finansiellt institut för sparban
kerna. 

SCAB upphör med att vara centralt finans
iellt institut för sparbankerna när avtalen 
ifråga som ingåtts mellan banken och spar
bankerna upphör att gälla på grund av upp
sägning. A v sikten är att avtalen skall upp
höra att gälla och de avtal om centralpen
ninginrättningssamarbete som ingåtts mellan 
Aktia Sparbank Ab och sparbankerna skall 
träda i kraft samtidigt som de föreslagna 
lagarna träder i kraft. 

Enligt de skäl som anförts i den allmänna 
motiveringen under 1.2 vore det inte ända
målsenligt att SCAB skulle övergå till en 
annan säkerhetsfond i ett läge då banken i 
enlighet med ett principbeslut som den 13 
juni 1995 fattades vid en extra bolagsstäm-
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ma, genom beslut av en bolagsstämma som 
hålls senare, skall ombildas till ett egen
domsförvaltningsbolag så snart det är prak
tiskt möjligt, kanske redan under år 1996. 

För undvikande av oändamålsenliga kost
nader och andra olägenheter bör SCAB i 
detta läge fortsätta att höra till sparbankernas 
säkerhetsfond, dock högst så länge som den 
verkar som en affärsbank. SCAB upphör 
med att vara en affärsbank när dess konces
sion återkallas. Koncessionen kommer att 
återkallas i samband med att SCAB:s bo
lagsstämma senare beslutar om ombildande 
av banken till ett egendomsförvaltningsbo
lag. 

l. 

2 §. Paragrafen innehåller ett ikraftträdel
sestadgande. Lagen avses träda i kraft samti
digt som de övriga föreslagna lagarna. 

2. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter att de har antagits och blivit 
stadfästa, dock senast den l januari 1996. 

3. Lagstiftningsordning 

Lagförslagen innehåller bara ändringar av 
sådan art att lagarna kan stiftas i vanlig lag
stiftningsordning. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av 67 § kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 67 § l mom. och 2 mom. 3 punkten kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 

(1607/93) som följer: 

67 § 

Kassareserv 

Som stöd för sin likviditet skall en deposi
tionsbank ha en kassareserv som skall utgöra 
minst 10 procent av depositionsbankens 
samtliga skulder, med undantag för skulder 
som banken har fått av medel som finska 
staten har givit för ett visst syfte samt ban
kens skulder hos Finlands Bank och hos den 
affärsbank eller det sparbanksaktiebolag som 
är dess centrala finansiella institut. 

Till en depositionsbanks kassareserv hör 
följande: 

3) fordringar hos inhemska och med dem 
jämställbara utländska kreditinstitut som för
faller inom en månad, till nettobeloppet; de 
av spar- och andelsbankernas fordringar hos 
den affärsbank eller det sparbanksaktiebolag 
som är deras centrala finansiella institut som 
förfaller inom en månad kan dock räknas till 
kassareserven till bruttobeloppet när rela
tionstalet enligt l mom. räknas ut, samt 

Denna lag träder i kraft den 199 
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2. 
Lag 

om ändring av affärsbankslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 5 § 2 mom. och 13 § 2 mom. affärsbankslagen av den 28 december 1990 (1269/90) 

som följer: 

5 § 

I bolagsordningen för den affärsbank eller 
det sparbanksaktiebolag som är centralit fi
nansiellt institut för sparbankerna kan be
stämmas att bankens aktier eller, om banken 
har olika slag av aktier, ett visst slag av ak
tier endast får ägas av en sparbank, en spar
banks dotterbolag, sparbankernas centralor
ganisation eller någon annan med dem jäm
förbar sammanslutning. I bolagsordningen 
för den affärsbank som är centralt finansiellt 
institutför andelsbankerna kan bestämmas att 
bankens aktier eller, om banken har olika 
slag av aktier, ett visst slag av aktier endast 
får ägas av en andelsbank, en andelsbanks 
dotterbolag, andelsbankernas centralorgani
sation eller någon annan med dem jämförbar 
sammanslutning. 

3. 

13 § 

En medlem i förvaltningsrådet eller direk
tionen för den affärsbank eller det sparbank
saktiebolag som är centralt finansiellt institut 
får utan hinder av l mom. vara medlem i 
förvaltningsorganen för eller verkställande 
direktör i en depositionsbank som ägs ge
mensamt av ett centralt finansiellt institut 
och de depositionsbanker som är delägare i 
detta, och i en depositionsbank som är del
ägare i det centrala finansiella institutet, om 
inte något annat i det senare fallet följer av 
sparbankslagen eller andelsbankslagen. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 
om ändring av 57 § sparbankslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 57 § 2 mom. sparbankslagen av den 28 december 1990 (1270/90) som följer: 

57§ 

Utan hinder av l mom. får en principal, 
medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen, 
fullmäktig, verkställande direktör eller 
kontrollant i en sparbank vara medlem i för
valtningsrådet eller direktionen för den af-

färsbank eller det sparbanksaktiebolag som 
är centralt finansiellt institut för sparbanker
na. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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4. 
Lag 

om ändring av 2 § lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsfonn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § 2 mom. lagen den 6 november 1992 om ombildning av sparbank till bank i ak

tiebolagsform (972/92) som följer: 

2 § 

I fråga om sparbanksaktiebolag iakttas i 
tillämpliga delar stadgandena i 40 § 2 mom. 
sparbankslagen om användningen av fritt 
eget kapital för vinstutdelning, stadgandena i 
47 § l mom., 52 § 2 mom. och 56-59 §§ 
om fullmäktige, stadgandena i 84 och 

5. 

87-90 §§ om sparbanksinspektionen samt 
stadgandena i 137 § om rätten att ta emot 
depositioner och uppta kredit. stadgandena i 
137 § sparbankslagen tillämpas dock inte på 
det sparbanksaktiebolag som är sparbanker
nas centrala finansiella institut. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 
om temporärt undantag från 55 § 1 och 2 mom. kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Med avvikelse från vad som stadgas i 55 § 

l och 2 mom. kreditinstitutslagen (1607/93) 
kan Sparbankernas Central-Aktie-Bank, efter 
att dess verksamhet som centralt finansiellt 
institut för sparbankerna har upphört, fort
sätta att höra till sparbankernas säker-

Helsingfors den 3 november 1995 

hetsfond, dock högst så länge som den är en 
sådan affärsbank som avses i affärsbanksla
gen (1269/90). 

2§ 
Denna lag träder i kraft den 199 . 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister Jouni Backman 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av 67 § kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 67 § l mom. och 2 mom. 3 punkten kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 

(1607/93) som följer: 

Gällande lydelse 

67 § 

Kassarese ro 

Som stöd för sin likviditet skall en deposi
tionsbank ha en kassareserv som skall utgöra 
minst 10 procent av depositionsbankens 
samtliga skulder, med undantag för skulder 
som banken har fått av medel som finska 
staten har givit för ett visst syfte samt ban
kens skulder hos Finlands Bank och hos den 
affärsbank som är dess centrala finansiella 
institut. 

Till en depositionsbanks kassareserv hör 
följande: 

3) fordringar hos inhemska och med dem 
jämställbara utländska kreditinstitut som för
faller inom en månad, till nettobeloppet; de 
av spar- och andelsbankernas fordringar hos 
den affärsbank vilken är centralt finansiellt 
institut för dem som förfaller inom en må
nad kan dock räknas till kassareserven till 
bruttobeloppet när relationstalet enligt l 
mom. räknas ut, samt 

351389K 

Föreslagen lydelse 

67 § 

KassareselV 

Som stöd för sin likviditet skall en deposi
tionsbank ha en kassareserv som skall utgöra 
minst 10 procent av depositionsbankens 
samtliga skulder, med undantag för skulder 
som banken har fått av medel som finska 
staten har givit för ett visst syfte samt ban
kens skulder hos Finlands Bank och hos den 
affårsbank eller det sparbanksaktiebolag som 
är dess centrala finansiella institut. 

Till en depositionsbanks kassareserv hör 
följande: 

3) fordringar hos inhemska och med dem 
jämställbara utländska kreditinstitut som för
faller inom en månad, till nettobeloppet; de 
av spar- och andelsbankernas fordringar hos 
den affärsbank eller det sparbanksaktiebolag 
som är deras centralafinansiella institut som 
förfaller inom en månad kan dock räknas till 
kassareserven till bruttobeloppet när relation
stalet enligt l mom. räknas ut, samt 

Denna lag träder i krcift den 199 . 
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2. 
Lag 

om ändring av affärsbankslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 5 § 2 mom. och 13 § 2 mom. affärsbankslagen av den 28 december 1990 (1269/90) 

som följer: 

Gällande lydelse 

5 § 

I bolagsordningen för den affärsbank som 
är centralpenninginrättning för sparbankerna 
kan bestämmas att bankens aktier eller, om 
banken har olika slag av aktier, ett visst slag 
av aktier endast får ägas av en sparbank, en 
sparbanks dotterbolag, sparbankernas centra
lorganisation eller någon annan med dem 
jämförbar sammanslutning. I bolagsordning
en för den affärsbank som är centralpen
ninginrättning för andelsbankerna kan be
stämmas att bankens aktier eller, om banken 
har olika slag av aktier, ett visst slag av ak
tier endast får ägas av en andelsbank, en 
andelsbanks dotterbolag, andelsbankernas 
centralorganisation eller någon annan med 
dem jämförbar sammanslutning. 

13 § 

En medlem i förvaltningsrådet eller direk
tionen för den affärsbank som är centralpen
ninginrättning får utan hinder av l mom. 
vara medlem i förvaltningsorganen för eller 
verkställande direktör i en depositionsbank 
som ägs gemensamt av en centralpenningin
rättning och de depositionsbanker som är 
delägare i den, och i en depositionsbank 
som är delägare i centralpenninginrättningen, 
om inte något annat i det senare fallet följer 
av sparbankslagen eller andelsbankslagen. 

Föreslagen lydelse 

5 § 

I bolagsordningen för den affärsbank eller 
det sparbanksaktiebolag som är centralt fi
nansiellt institut för sparbankerna kan be
stämmas att bankens aktier eller, om banken 
har olika slag av aktier, ett visst slag av ak
tier endast får ägas av en sparbank, en spar
banks dotterbolag, sparbankernas centralor
ganisation eller någon annan med dem jäm
förbar sammanslutning. I bolagsordningen 
för den affärsbank som är centralt finansiellt 
institut för andelsbankerna kan bestämmas 
att bankens aktier eller, om banken har olika 
slag av aktier, ett visst slag av aktier endast 
får ägas av en andelsbank, en andelsbanks 
dotterbolag, andelsbankernas centralorgani
sation eller någon annan med dem jämförbar 
sammanslutning. 

13§ 

En medlem i förvaltningsrådet eller direk
tionen för den affärsbank eller det sparbank
saktiebolag som är centralt finansiellt institut 
får utan hinder av l mom. vara medlem i 
förvaltningsorganen för eller verkställande 
direktör i en depositionsbank som ägs ge
mensamt av ett centralt finansiellt institut 
och de depositionsbanker som är delägare i 
detta, och i en depositionsbank som är del
ägare i det centrala finansiella institutet, om 
inte något annat i det senare fallet följer av 
sparbankslagen eller andelsbankslagen. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
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3. 
Lag 

om ändring av 57 § sparbankslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 57 § 2 mom. sparbankslagen av den 28 december 1990 (1270/90) som följer: 

Gällande lydelse 

57§ 

Utan hinder av l mom. får en principal, 
medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen, 
fullmäktig, verkställande direktör eller 
kontrollant i en sparbank vara medlem i för
valtningsrådet eller direktionen för den af
färsbank som är centralpenninginrättning för 
sparbankerna. 

4. 

Föreslagen lydelse 

57§ 

Utan hinder av l mom. får en principal, 
medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen, 
fullmäktig, verkställande direktör eller 
kontrollant i en sparbank vara medlem i för
valtningsrådet eller direktionen för den af
färsbank eller det sparbanksaktiebolag som 
är centralt finansiellt institut för sparbanker
na. 

Denna lag träder i kraft den 199. 

Lag 
om ändring av 2 § lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § 2 mom. lagen den 6 november 1992 om ombildning av sparbank till bank i ak

tiebolagsform (972/92) som följer: 

Gällande lydelse 

2 § 

I fråga om sparbanksaktiebolag iakttas i 
tillämpliga delar stadgandena i 40 § 2 mom. 
sparbankslagen om användningen av fritt 
eget kapital för vinstutdelning, stadgandena i 
47 § l mom., 52 § 2 mom. och 56-59 §§ 
om fullmäktige, stadgandena i 84 och 
87-90 §§ om sparbanksinspektionen samt 
stadgandena i 137 § om rätten att ta emot 
depositioner och uppta kredit. 

Föreslagen lydelse 

2 § 

I fråga om sparbanksaktiebolag iakttas i 
tillämpliga delar stadgandena i 40 § 2 mom. 
sparbankslagen om användningen av fritt 
eget kapital för vinstutdelning, stadgandena i 
47 § l mom., 52 § 2 mom. och 56-59 §§ 
om fullmäktige, stadgandena i 84 och 
87-90 §§ om sparbanksinspektionen samt 
stadgandena i 137 § om rätten att ta emot 
depositioner och uppta kredit. stadgandena i 
137 § sparbankslagen tillämpas dock inte på 
det sparbanksaktiebolag som är sparbanker
nas centrala finansiella institut. 

Denna lag träder i kraft den 199. 




