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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
kreditinstitutslag och till vissa lagar som har samband 
med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I proposition föreslås att en ny kreditinsti-
tutslag skall stiftas. Dessutom skall i ett fler-
tal lagar göras sådana ändringar som följer av 
den nya lagen. I den nya lagen föreslås mot 
de senaste direktiven om kreditinstitut och 
värdepappersföretag svarande, mera omfat-
tande och detaljerade bestämmelser om till-
syn över kreditinstituts finansiella ställning. 
Samtidigt blir lagens uppbyggnad överskåd-
ligare. Till sitt materiella innehåll ändras la-
gen endast till de delar som gäller tillsynen 
över kreditinstituts finansiella ställning. 

Det nuvarande kapitaltäckningskravet för 
kreditinstitut, som är baserat på en grov risk-
klassificering av tillgångar och förbindelser 
utanför balansräkningen, föreslås i enlighet 
med direktiven bli ersatt med ett betydligt 
exaktare kapitaltäckningskrav. Kapitalkravet 
för kreditrisken skall enligt förslaget med av-
vikelse från de nuvarande bestämmelser be-
räknas antingen enligt schablonmetoden el-
ler, med tillstånd av Finansinspektionen, en-
ligt kreditinstitutets egna interna kreditvärde-
ringar. Kapitaltäckningskravet för kreditris-
ken föreslås emellertid kvarstå på den nuva-
rande nivån, dvs. 8 procent av det riskvägda 
beloppet av tillgångarna och förbindelser 
utanför balansräkningen. Ett kreditinstitut 
skall dessutom enligt direktivet ha en kapi-
talbas som täcker den operativa risken. Kapi-
talkravet för operativa risker skall enligt för-
slaget i regel uppgå till 15 procent av kredit-
institutets årliga intäkter. 

Finansinspektionen kan vid behov meddela 
närmare föreskrifter om tillämpning av direk-
tivbestämmelserna om minimibelopp för ka-
pitalbasen. Till den del som betydande re-
gleringsalternativ enligt direktivet lämnas be-
roende av nationell prövning, kommer fi-
nansministeriet emellertid att utfärda en för-
ordning om valet mellan olika alternativ. 

I lagen föreslås dessutom de bestämmelser 
om hanteringsprocessen för kapitaltäckning-

en som forutsätts i direktivet. Enligt de före-
slagna bestämmelserna skall ett kreditinstitut, 
utöver de krav som också den nuvarande la-
gen ställer på förvaltningens tillförlitlighet 
samt utöver den interna kontrollen och den 
allmänna riskhanteringen, iaktta i förhållande 
till karaktären och omfattningen av sin verk-
samhet tillräckliga skriftliga principer och 
procedurer för identifiering, mätning och 
rapportering av risker som hotar dess kapital-
täckning, för risktagning, riskbegränsning 
och annan riskhantering samt för användning 
av kapitalbasen för risktäckning. Dessutom 
skall kreditinstitutet utifrån sina affärsområ-
den eller på något annat ändamålsenligt sätt 
ställa upp interna mål för storleken och arten 
av kapitalbasen för täckning av de risker som 
avses i lagen. 

Finansinspektionen skall i enlighet med di-
rektivet åläggas att göra en helhetsbedöm-
ning av hur bestämmelserna om de finansiel-
la förutsättningarna för kreditinstitutsverk-
samhet har iakttagits och huruvida kapitalba-
sen räcker för att uppfylla det kapitalbehov 
som totalexponeringen förutsätter. Dessutom 
föreslås en bestämmelse om höjning av kapi-
taltäckningskravet. Enligt bestämmelsen får 
Finansinspektionen för ett kreditinstitut fast-
ställa ett högre, tidsbestämt kapitaltäcknings-
krav för det ökade kapitalbehov som orsakas 
av brister i helhetsbedömningen. Finansin-
spektionen skall enligt förslaget också offent-
liggöra de allmänna principerna för tillsyn 
över kapitaltäckningsgraden och för en hel-
hetsbedömning samt förse allmänheten med 
uppgifter om beräkning av kapitaltäcknings-
graden. 

Den nuvarande lagens bestämmelser om 
gruppbaserad tillsyn över kreditinstitut före-
slås bli sammanställda till en helhet. De före-
slagna bestämmelserna motsvarar i stort sett 
den gällande lagen och tillämpningspraxis 
för den. Dessutom föreslås att i lagen tas in 
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en bestämmelse som förutsätts i direktivet 
om att Finansinspektionen, då denna enligt 
lagen svarar för den gruppbaserade tillsynen 
över kreditinstitut, skall besluta om godkän-
nande av koncessionspliktiga beräkningsme-
toder inom hela konsolideringsgruppen, ock-
så i fråga om ett kreditinstituts utländska dot-
terföretag. På motsvarande sätt föreslås i la-
gen en bestämmelse om att då ett kreditinsti-
tut hör till en konsolideringsgrupp som står 
under tillsyn av en utländsk myndighet, skall 
Finansinspektionen tillåta användning av en 
sådan metod, enligt vad den utländska myn-
dighet beslutar som svarar för den gruppba-
serade tillsynen. Dessutom föreslås att Fi-
nansinspektionen skall kunna tillämpa lagen i 
ett till konsolideringsgruppen hörande ut-
ländskt kreditinstituts hemstat när den beslu-

tar att en ovan avsedd metod skall godkännas 
för enhetlig användning inom hela konsolide-
ringsgruppen. 

I lagen föreslås också med avvikelse från 
den nuvarande lagen bestämmelser om att 
uppgifter om ett kreditinstituts konsoliderade 
kapitaltäckning skall offentliggöras i enlighet 
med direktivet. 

Bestämmelserna om tillsyn över kreditin-
stituts finansiella ställning föreslås, liksom 
för närvarande, gälla också värdepappersfö-
retag. 

I de övriga lagar som ingår i propositionen 
föreslås endast lagtekniska ändringar som 
föranleds av den nya kreditinstitutslagen. 

Avsikten är att lagarna huvudsakligen skall 
träda i kraft vid ingången av 2007. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 

1.  Inledning 

Det lagstadgade kapitaltäckningskravet är 
ett viktigt tillsynsinstrument när det gäller 
stabiliteten i kreditinstitutens verksamhet. 
Sedan 1980-talet har Internationella re-
gleringsbankens (BIS) Baselkommitté för 
banktillsyn arbetat för en global harmonise-
ring av kapitaltäckningskraven. Till kommit-
tén hör representanter för de största industri-
länderna, 

Baselkommittén antog år 1988 sin första 
rekommendation om gemensamma kapital-
täckningsregler för internationellt verksam-
ma banker. Europeiska unionens lagstiftning 
harmoniserades med dessa regler i slutet av 
1980-talet och Finlands lagstiftning harmoni-
serades med dem i samband med anslutning-
en till Europeiska gemenskapen 1995. Med 
beaktande av den utveckling som skett i frå-
ga on marknaden, produkterna och riskhan-
teringstekniken började man emellertid redan 
i slutet av 1990-talet anse att rekommenda-
tionerna var oflexibla och föråldrade. Basel-
kommitténs arbete för en omfattande revide-
ring av kapitaltäckningsreglerna resulterade 
sommaren 2004 i nya rekommendationer. 

De mot Baselkommitténs nya rekommen-
dation om kapitaltäckning svarande två di-
rektivens slutliga innehåll godkändes den 24 
oktober 2004 (rådets dokument 12890/05 
ECOFIN 299 EF CODEC 827). Direktiven 
skall i enlighet med målsättningarna för Ba-
selrekommedationen före utgången av 2006 
sättas i kraft genom medlemsländerna natio-
nella lagstiftning. Det är därför nödvändigt 
att avlåta en proposition om saken trots att 
direktiven inte ännu formellt har trätt i kraft. 
De väntas formellt kunna träda i kraft först 
om några månader, efter att översättningarna 
till Europeiska unionens alla officiella språk 
är klara. 

2.  Nuläge 

2.1. Inhemsk lagstiftning 

Kapitaltäckningskrav 

I 9 kap i kreditinstitutslagen (1607/1993, 
nedan lagen) föreskrivs om kapitaltäcknings-
krav för kreditinstitut. Enligt lagen skall ett 
kreditinstitut ha en i lagen närmare angiven 
kapitalbas som motsvarar 8 procent av kre-
ditinstitutets riskvägda tillgångar och förbin-
delser utanför balansräkningen. Bestämmel-
serna är baserade på Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/12/EG om rätten att star-
ta och driva verksamhet i kreditinstitut. 

För beräkning av kapitaltäckningskravet 
skall ett kreditinstituts tillgångar och förbin-
delser utanför balansräkningen indelas i fyra 
grupper så att på poster som hör till grupp I 
(närmast fordringar på offentliga samfund 
samt av dessa garanterade fordringar) inte 
beräknas något kapitaltäckningskrav alls me-
dan poster som hör till grupp II (närmast 
fordringar på andra kreditinstitut samt av 
dessa garanterade fordringar) beaktas med 
riskvikten 20 procent, poster som hör till 
grupp III (fordringar vilkas säkerhet består av 
inteckning i en bostadsfastighet) beaktas med 
riskvikten 50 procent och poster som hör till 
grupp IV (andra än ovan nämnda) beaktas till 
100 procent. Förbindelser utanför balansräk-
ningen skall så som närmare bestäms i lagen 
och i de föreskrifter som Finansinspektionen 
har meddelat med stöd av den likaså indelas i 
fyra grupper, på så sätt att garantiförbindelser 
och med dem jämförbara förbindelser beak-
tas till 100 procent, medan bl.a. bindande 
kreditlöften på över ett år beaktas med vikten 
50 procent, rembursåtaganden med vikten 20 
procent och kreditlöften på mindre än ett år 
med vikten 10 procent. Derivatavtal beaktas 
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enligt vad Finansinspektionen bestämmer 
med iakttagande av de metoder som före-
skrivs i direktivets bilaga. I de nuvarande ka-
pitaltäckningsrekommendationerna beaktas 
säkerheter inte, med undantag för offentliga 
samfunds och kreditinstituts garantiförbin-
delser och bostadssäkerheter. 

Kreditinstitut skall dessutom beräkna ett 
särskilt kapitalkrav för avvecklings-, mot-
parts- och positionsrisken i handelslagret 
samt för valuta- och råvarurisken i hela verk-
samheten. 

Bestämmelserna är till denna del baserade 
på rådets direktiv 93/6/EEG om kapitalkrav 
för värdepappersföretag och kreditinstitut. 

På betalningsförmedlingsföretag tillämpas 
kapitalkrav som avviker från det som sägs 
ovan.  Ett betalningsförmedlingsföretag skall 
enligt lagens 78 d § ha en kapitalbas som 
motsvarar minst 2 procent av det samman-
lagda belopp som det tagit emot i samband 
med utgivning av elektroniska pengar eller 
för generell betalningsförmedling. 

Enligt lagen 81 a § meddelar Finansinspek-
tionen med stöd av de nämnda direktiven 
närmare föreskrifter om beräkning av kapi-
taltäckningen. 

 
Övriga krav på minsta kapitalbas 

Ett kreditinstituts kundrisker får enligt kre-
ditinstitutslagens 8 kap. inte överstiga 25 
procent eller, när det är fråga om till samma 
koncern hörande företag som bedriver annan 
verksamhet än finansieringsverksamhet, 20 
procent av kreditinstitutets kapitalbas. Ett 
kreditinstituts sammanlagda stora expone-
ringar får inte överskrida 800 procent av ka-
pitalbasen. På motsvarande sätt får de konso-
liderade kundriskerna inte överskrida de 
nämnda procentandelarna av den konsolide-
rade kapitalbasen. Begränsningarna gäller 
inte exponeringar mot andra kreditinstitut 
och finansiella institut som hör till samma 
konsolideringsgrupp. Med stor kundrisk av-
ses i lagen att de sammanlagda fordringarna 
på en och samma kund eller i lagen definie-
rad grupp av kunder och investeringarna i 
värdepapper som har emitterats av en sådan 
kund eller kundgrupp sammanlagt utgör 
minst 10 procent av kapitalbasen. 

Ett kreditinstituts kvalificerade innehav i 
andra företag än kreditinstitut och finansiella 

institut får enligt lagens 21 § inte överstiga 
ett belopp som i fråga om ett enskilt företag 
motsvarar 15 procent av kreditinstitutets ka-
pitalbas och i fråga om det sammanlagda be-
loppet av alla kvalificerade innehav 60 pro-
cent av kapitalbasen. På motsvarande sätt får 
de konsoliderade innehaven inte överstiga de 
nämnda procentandelarna av den konsolide-
rade kapitalbasen. Med kvalificerat innehav 
avses en andel på minst 20 procent. 

På direktivet baseras också de krav som 
gäller kundrisker och kvalificerade innehav. 
Också till dessa delar har Finansinspektionen 
rätt att meddela närmare föreskrifter om till-
lämpning av direktivet. 

I lagen föreskrivs dessutom att ett kreditin-
stituts fastighetsinnehav inte enligt lagens 22 
§ får överskrida 13 procent av kreditinstitu-
tets kapitalbas. Motsvarande konsoliderade 
fastighetsinnehav får inte överskrida den 
nämnda procentuella andelen av den konso-
liderade kapitalbasen. Begränsningarna är 
baserade uteslutande på nationell lagstift-
ning. 

 
Krav på minsta konsoliderade kapitalbas 

Det ovan nämnda kapitaltäckningskravet 
beräknas liksom de övriga kapitalbaskraven 
både på kreditinstitutsnivån och konsoliderat, 
dvs. på den i lagens 5 § angivna konsolide-
ringsgruppsnivån. Till en konsoliderings-
grupp räknas ett kreditinstitut eller dess hol-
dingföretag som moderföretag samt moderfö-
retagets dotterföretag. Dotterföretagen är 
kreditinstitut eller finansiella institut eller så-
dana tjänsteföretag som definieras i lagen. I 
lagens 9 a § föreskrivs om det regionala till-
lämpningsområdet för bestämmelserna om 
konsolideringsgrupp i sådana fall då konsoli-
deringsgruppens moderföretag inte är ett fin-
ländskt kreditinstitut. 

 
Allmänna krav på riskhantering 

I fråga om kreditinstitut och företag som 
hör till deras konsolideringsgrupp gäller det 
allmänna, i lagens 68 § föreskrivna kravet att 
de i sin verksamhet skall undvika så stora 
risker att deras kapitaltäckning eller konsoli-
derade kapitaltäckning utsätts för väsentlig 
fara. Kreditinstitutet och de till dess konsoli-
deringsgrupp hörande företagen skall ha med 
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hänsyn till verksamheten tillräcklig intern 
kontroll och tillräckliga riskkontrollsystem. 
Lagen ger i enlighet med direktivet Finansin-
spektionen rätt att meddela närmare före-
skrifter om den interna kontrollen och risk-
hanteringen samt om de krav som skall stäl-
las på en tillförlitlig förvaltning. Dessutom 
föreskrivs i lagen att ett kreditinstitut skall 
följa de länderrisker, valutakursrisker, ränte-
risker och branschrisker som ingår i dess af-
färstransaktioner samt ange interna gränser 
för dem. Också detta krav gäller både det en-
skilda kreditinstitutet och hela dess konsoli-
deringsgrupp. 

 
Övervakning av kapitalbasens minimibelopp 

Om kreditinstitutets kapitalbas eller konso-
liderade kapitalbas underskrider det minimi-
belopp som anges i lagen skall kreditinstitu-
tet eller dess holdingföretag enligt 80 § utan 
dröjsmål rapportera detta till Finansinspek-
tionen och vidta åtgärder för att uppfylla ka-
pitalkravet. Finansinspektionen skall, efter att 
ha fått den rapport som avses ovan eller efter 
att annars ha fått kännedom om saken, sätta 
ut en tid inom vilken kapitalkravet och det 
konsoliderade kapitalkravet, vid äventyr att 
koncessionen återkallas, skall vara uppfyllt. 

Dessutom kan Finansinspektionen med 
stöd av 81 § begränsa kreditinstitutets vinst-
utdelning i en situation där det inte uppfyller 
kapitalkravet. 

 
Tillämpning av kraven på värdepappersföre-
tag 

Enligt lagen om värdepappersföretag 
(579/1996) skall på beräkning av de begräns-
ningar som gäller för värdepappersföretags 
kapitaltäckning och kundrisker tillämpas 
samma regler som för kreditinstitut, likväl så 
att värdepappersföretag dessutom skall ha en 
kapitalbas som minst motsvarar en fjärdedel 
av dess årliga fasta kostnader. Bestämmel-
serna är till denna del baserade på rådets di-
rektiv 93/6/EEG om kapitalkrav för värde-
pappersföretag och kreditinstitut. 

 
Tillämpning av kraven på sammanslutningen 
av andelsbanker 

Enligt lagen om andelsbanker och andra 

kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) 
skall det kapitaltäckningskrav som avses i 
kreditinstitutslagen dessutom tillämpas på 
sammanslutningen av andelsbanker. Med 
stöd av den nämnda lagen skall på sam-
manslutningens medlemskreditinstitut dess-
utom tillämpas delvis lindrigare kapitaltäck-
ningskrav än på andra kreditinstitut. 

Med stöd av den nämnda lagen skall också 
de begränsningar som gäller kundrisk dess-
utom tillämpas på sammanslutningsnivån. 
Lagens bestämmelser om de till sammanslut-
ningen hörande medlemskreditinstitutets 
kundexponeringar avviker i vissa avseenden 
från kreditinstitutslagen. 

 
2.2. Den internationella utvecklingen 

samt utländsk lagstiftning 

Europeiska unionens direktiv 

Baselkommittén har i flera år berett en re-
videring av sin 1988 antagna, numera globalt 
tillämpade rekommendation om gemensam-
ma kapitaltäckningsregler för internationellt 
verksamma banker. Efter omfattande interna-
tionella remissomgångar gav Baselkommit-
tén sina nya rekommendationer i juni 2004. 
De nya rekommendationerna har tagits in i 
Europeiska unionens lagstiftning genom Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv (   /   
/EG) om omarbetning av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 
mars 2000 om rätten att starta och driva 
verksamhet i kreditinstitut, nedan kreditinsti-
tutsdirektivet, samt Europaparlamentets och 
rådets direktiv om omarbetning av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 93/6/EG om 
kapitalkrav för värdepappersföretag och kre-
ditinstitut (   /   /EG), nedan kapitalbasdirek-
tivet.  

Genom direktiven utsträcks principerna i 
Baselkommitténs rekommendationer till att 
gälla också värdepappersföretag. Detta 
stämmer överens med den redan tidigare 
inom EU iakttagna principen att kapitaltäck-
ningskraven för kreditinstitut och värdepap-
persföretag så långt som möjligt skall vara 
överensstämmande till den del som kreditin-
stituten och värdepappersföretagen bedriver 
samma typ av verksamhet. 

Syftet med revideringen är att när det gäller 
kreditinstitutens riskhantering beakta de se-
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naste årens utveckling, som har lett till att af-
färsrisker och kapitalkrav kan beräknas med 
betydligt större noggrannhet än med dagens 
mindre exakta metoder. Avsikten är att ut-
forma de nya kapitaltäckningskraven så att 
kreditinstituten motiveras att ta i bruk mera 
avancerade riskhanteringssystem. Revide-
ringen främjar en mot de reella riskerna sva-
rande allokering av finansieringen och finan-
sieringskostnaderna samt prissättningen inom 
det finansiella systemet. De nya kapitaltäck-
ningskraven har å andra sidan så långt som 
möjligt dimensionerats med tanke på att kre-
ditinstitutens kapitalbas inom hela banksy-
stemet skall hållas på den nuvarande nivån. 
Avsikten med revideringen är sålunda att öka 
det finansiella systemets effektivitet utan att 
stabiliteten inom banksystemet som en helhet 
försvagas. 

Bestämmelserna om beräkning och över-
vakning av kapitaltäckningskraven för kredit-
institut och värdepappersföretag (nedan insti-
tuten) föreslås ändrade framförallt i följande 
avseenden. 

I fråga om kreditrisken kan kapitalkravet 
beräknas antingen med användning av scha-
blonmetoden enligt det nya kreditinstitutsdi-
rektivet eller med metoder som tillsynsmyn-
digheterna godkänt och som är baserade på 
institutens egna interna kreditvärdering. 

Schablonmetoden för beräkning av kredit-
risken är liksom det gällande direktivet base-
rad på en standardklassificering av tillgångar 
och förbindelser utanför balansräkningen, be-
roende på hur stor kreditrisk som i allmänhet 
ingår i posterna i respektive riskklass. Kapi-
taltäckningskravet beräknas enligt denna me-
tod i allmänhet på så sätt att kreditinstitutet 
skall ha en kapitalbas som utgör minst 8 pro-
cent av de riskvägda fordringarna och för-
bindelserna utanför balansräkningen. Den 
nya riskklassificeringen är emellertid mera 
detaljerad än tidigare. Den nuvarande grova 
klassificeringen av kreditrisker preciseras 
framförallt så att koefficienten för de vikti-
gaste riskklasserna, t.ex. de som gäller ford-
ringar på offentliga samfund och företag, i 
regel bestäms enligt motpartens externa kre-
ditvärdering. När det gäller fordringar på 
andra kreditinstitut tillåter direktivet en risk-
koefficient som antingen är baserad på klas-
sificeringen av varje kreditföretag som är 
kund eller en riskkoefficient som bestäms på 

basis av kreditvärderingen i kreditinstitutets 
hemstat, beroende på vilket alternativ med-
lemsstaten väljer. Tillsynsmyndighetens 
uppgift består i att godkänna de ratinginstitut 
vilkas klassificeringar får användas vid be-
räkning av kapitaltäckningen. Tillsynsmyn-
digheten skall dessutom i fråga om varje ra-
tinginstitut bestämma till vilken av direkti-
vets sex riskklasser de kreditvärdighetsklas-
ser hör som ratinginstitutet använder. 

Om ett kreditinstitut bestämmer sig för att 
vid beräkningen av kapitaltäckningskravet i 
stället för schablonmetoden använda metoder 
som baserar sig på dess egna interna kredit-
värderingar, skall det särskilt ansöka om till-
stånd av tillsynsmyndigheten. Direktivet in-
nehåller dessutom detaljerade bestämmelser 
om metodkraven som är en förutsättning för 
beviljande av tillstånd. 

En viktig ändring när det gäller riskrelate-
rade kapitalkrav är dessutom att säkerheterna 
och de övriga metoderna för reducering av 
kreditrisken i större utsträckning än för när-
varande får beaktas, under de förutsättningar 
som anges i kreditinstitutsdirektivet. 

På värdepapperiserade fordringar skall en-
ligt förslaget dessutom, med avvikelse från 
den gällande lagen, i enlighet med kreditin-
stitutsdirektivet tillämpas särskilda principer 
för beräkning av kapitalkravet för kreditris-
ken. 

Med avvikelse från den nuvarande lagen 
får derivatinstrument i enlighet med direkti-
vets bilaga III beaktas antingen enligt den i 
bilagans del 3 avsedda metoden som baserar 
sig på det verkliga värdet, den i bilagans del 
4 avsedda metoden som baserar sig på avta-
lens ursprungliga värde eller den i bilagans 
del 5 avsedda schablonmetoden. Med Finans-
inspektionens tillstånd får derivatinstrument 
beaktas enligt den i bilagan avsedda metoden 
som baserar sig på kreditinstitutets egna mo-
deller. 

Också bestämmelserna om beräkning av 
kapitalkrav för marknadsrisker föreslås bli så 
ändrade att kapitalkravet med tillsynsmyn-
digheternas tillstånd får beräknas enligt en 
metod som baserar sig på kreditinstitutets 
egna interna modeller. 

Minimikravet när det gäller kapitaltäck-
ningen skall, med avvikelse från de nuvaran-
de kraven, beräknas dels för kredit- och 
marknadsrisken, dels också för den verksam-
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hetsrelaterade eller operativa risken. När det 
gäller operativa risker kan tillsynsobjektet 
välja mellan tre olika beräkningsmetoder, av 
vilka användningen av de mera avancerade 
metoderna i varje enskilt fall förutsätter till-
stånd av tillsynsmyndigheten. Direktivet in-
nehåller detaljerade bestämmelser om de 
krav som ställs på metoderna. 

Kreditinstitutsdirektivet innehåller också 
bestämmelser om institutens interna kapital-
förvaltningsprocess samt om tillsynsmyndig-
hetens utvärdering av institutens risker, risk-
hantering och kapitalförvaltningsprocess. 

Instituten förutsätts dessutom offentliggöra 
i kreditinstitutsdirektivet närmare angivna 
uppgifter om sina exponeringar samt om sin 
kapitaltäckning och riskhantering. Det gäl-
lande direktivet ställer inga sådana krav på 
offentliggörande. 

Direktivet innehåller dessutom med avvi-
kelse från det gällande direktivet bestämmel-
ser om de minimikrav som ställs på tillsyns-
myndigheternas befogenheter. Direktivet 
förutsätter bl.a. att en tillsynsmyndighet skall 
ha rätt att ställa kapitalkrav som överstiger 
minimikravet för ett enskilt institut, vars ka-
pitalförvaltningsprocess inte uppfyller de mi-
nimikrav som direktivet ställer. Ett kapital-
krav som överstiger minimikapitalet är enligt 
utgångspunkterna för direktivet avsett att 
ställas på basis av tillsynsmyndighetens i di-
rektivet närmare angivna egen bedömnings-
process. Myndigheten skall på förhand of-
fentliggöra principerna för denna. 

I kreditinstitutsdirektivet föreslås också 
mera detaljerade bestämmelser om den för 
den gruppbaserade tillsynen över instituten 
ansvariga myndighetens uppgifter samt om 
situationer där bestämmelserna om gruppba-
serad tillsyn skall tillämpas också på under-
konglomerat. Med avvikelse från den nuva-
rande lagen skall bestämmelserna om grupp-
baserad tillsyn tillämpas på ett sådant under-
konglomerats moderkreditinstitut som inte 
har ett kreditinstitut som moderföretag eller 
ett holdingföretag i samma medlemsstat eller 
som har ett dotterkreditinstitut i en stat utan-
för Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det. 

Den myndighet som svarar för den grupp-
baserade tillsynen skall också med avvikelse 
från de nuvarande bestämmelserna godkänna 
de interna metoderna för beräkning av kapi-

taltäckningskravet i fråga om alla institut 
som hör till samma konsolideringsgrupp. 
Detta innebär i praktiken att den myndighet 
som svarar för tillsynen över moderföretaget 
ensam kan besluta om godkännande av me-
toderna för beräkning av kapitaltäcknings-
kravet för ett dotterkreditinstitut i ett annat 
medlemsland, efter att ha hört den myndighet 
som svarar för tillsynen över dotterkreditin-
stitutet, men utan dennas uttryckliga sam-
tycke. Den sist nämnda myndigheten är så-
lunda skyldig att erkänna den utländska 
myndighetens avgörande också när det gäller 
beräkningen av kapitaltäckningskravet för ett 
enskilt kreditinstitut. Bestämmelsen innehål-
ler den för EU-rätten, åtminstone vad beträf-
far den finansiella sektorn nya principen att 
en annan stats myndighet med tillämpning av 
sin nationella lagstiftning (visserligen inom 
de i direktivet noga angivna gränserna och 
efter en i direktivet angiven gemensam för-
handlingsprocess) kan ställa krav på en an-
nan stats institut. 

Förslaget innehåller flera punkter som in-
nebär att medlemsstaternas tillsynsmyndig-
heter i enlighet med kreditinstitutsdirektivet 
och kapitalbasdirektivet har getts befogenhe-
ter att välja mellan att tillämpa alternativa 
principer för beräkning av kapitaltäcknings-
krav. 

Medlemsstaterna skall huvudsakligen börja 
tillämpa direktivets bestämmelser senast vid 
ingången av 2007. 

 
Utländsk lagstiftning 

Baselkommitténs rekommendationer om 
gemensamma kapitaltäckningsregler tilläm-
pas numera internationellt. Dessutom har den 
på rekommendationerna baserade metoden 
för beräkning av kapitaltäckningsgraden 
harmoniserats genom direktiv. Av denna an-
ledning är EU-ländernas lagstiftning relativt 
enhetlig i dessa avseenden och behöver inte 
granskas närmare här. Det finns inte ännu 
uppgifter om den närmare tillämpningen av 
de nya direktiven i de övriga EU-länderna. 

 
2.3. Bedömning av nuläget 

Finlands lagstiftning motsvarar inte de krav 
som de nya direktiven ställer. I fråga om ka-
pitalkravet för kreditrisker möjliggör lagen 
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inte i enlighet med kreditinstitutsdirektivet 
användning av riskvikter som är baserade på 
en kunds externa kreditvärdering. Det är för 
närvarande inte tillåtet att använda kreditin-
stitutens och värdepappersföretagens egna 
riskmodeller för beräkning av kapitaltäck-
ningsgraden. Lagen förutsätter inte heller be-
räkning av kapitalkrav för operativa risker. 

Vidare saknas i lagen bl.a. bestämmelser 
om kvalitativa krav på kreditinstitutens och 
värdepappersföretagens kapitalförvaltnings-
process, om rapportering av kapitaltäck-
ningsuppgifter och om offentliggörande av 
tillsynsmyndigheternas verksamhetsprinci-
per. I lagen saknas vidare i kreditinstitutsdi-
rektivet förutsatta bestämmelser om tillsyns-
myndigheternas möjlighet att kräva en högre 
kapitaltäckningsgrad av kreditinstitut och 
värdepappersföretag vilkas värderingsmeto-
der inte uppfyller lagens krav. 

Kreditinstitutsdirektivet förutsätter också 
vissa justeringar av principerna för gruppba-
serad tillsyn. 

De nya direktiven förutsätter så pass omfat-
tande ändringar i den gällande kreditinsti-
tutslagen att en totalrevidering är nödvändig. 
Dessutom måste lagens uppbyggnad ses 
över. Det är sålunda nödvändigt att upphäva 
den gällande kreditinstitutslagen och ersätta 
den med en ny lag med samma namn. 

Revideringen av kreditinstitutslagen förut-
sätter dessutom lagtekniska ändringar i ett 
flertal andra lagar, framförallt till de delar 
som dessa innehåller hänvisningar till kredit-
institutslagen. 

 
3.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

3.1. Målsättning 

Syftet med propositionen är att sätta i kraft 
de ovan nämnda direktiven. Revideringen av 
sättet att beräkna kapitaltäckningsgraden 
skall beakta den utveckling som under de se-
naste åren skett i fråga om kreditinstitutens 
riskhantering. Tack vare denna utveckling 
kan de operativa riskerna och kapitalkraven 
beräknas betydlig noggrannare än enligt den 
nuvarande, mindre exakta metoden för be-
räkning av kapitaltäckningen. De nya kapital-
täckningskraven har utformats med tanke på 
att de skall motivera kreditinstituten att ta i 

bruk mera avancerade riskhanteringssystem. 
Reformen underlättar allokeringen av finan-
sieringen och finansieringskostnaderna i för-
hållande till de faktiska riskexponeringarna 
samt prissättningen inom det finansiella sy-
stemet. De nya kapitaltäckningskraven har å 
andra sidan dimensionerats med tanke på att 
kreditinstitutens kapitalbas inom hela bank-
systemet skall stabiliseras på den nuvarande 
nivån. Avsikten med reformen är sålunda att 
öka det finansiella systemets effektivitet utan 
att banksystemets kapitaltäckning försämras. 

Syftet med propositionen är dessutom att 
göra lagen mera överskådlig. 

 
3.2. De viktigaste föreslagen 

Lagens uppbyggnad 

Propositionen innehåller ett förslag till en 
ny kreditinstitutslag samt förslag till ändring 
av lagar som har samband med den. Den nu-
varande kreditinstitutslagen föreslås sålunda 
bli upphävd. Verkställigheten av direktiven 
förutsätter så många nya bestämmelser att det 
är skäl att ersätta den gällande lagen med en 
ny motsvarande lag. Till den del som till den 
nya lagen överförs bestämmelser från den 
gällande lagen är det skäl att vid tolkningen 
av dem beakta motsvarande tidigare motiver-
ingar, om bestämmelserna inte motiveras i 
denna proposition. 

Lagens uppbyggnad föreslås bli överskåd-
ligare genom att framförallt lagens allmänna 
definitioner sammanställs till egna helheter i 
kapitlet om kreditinstitutens finansiella ställ-
ning. Detta gäller även bestämmelserna om 
rätten att bedriva kreditinstitutsverksamhet 
och rätten att ta emot medel från allmänheten 
inom annan näringsverksamhet, bestämmel-
serna de allmänna förutsättningarna för kre-
ditinstitutsverksamhet och om de krav som 
ställs på kreditinstituts finansiella ställning, 
bestämmelserna om de förfaranden som skall 
tillämpas i kreditinstituts affärsverksamhet, 
bestämmelserna om bokslut och revision, be-
stämmelserna om tillhandahållande av tjäns-
ter till utlandet samt skadestånds- och straff-
bestämmelserna. 

 
Definition av begreppet kapitalbas 

Definitionen av begreppet kapitalbas i kre-
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ditinstitut föreslås bli justerad i enlighet med 
kreditinstitutsdirektivet på så sätt att i lagen 
tas in särskilda bestämmelser om hur poster i 
anslutning till värdepapperisering av vissa 
fordringar skall beaktas samt om hur skillna-
den mellan i bokslutet upptagna och förvän-
tade förluster skall beaktas vid beräkning av 
kapitalkrav för kreditrisk enligt den i lagen 
definierade internmetoden. Dessutom före-
slås med avvikelse från den nuvarande lagen 
att belopp utöver de begränsningar som gäll-
er för kvalificerade innehav i enlighet med 
direktivet skall dras av från kapitalbasen. 

 
Kvantitativa kapitaltäckningskrav 

Kraven på kreditinstituts finansiella ställ-
ning föreslås bli ändrade i överensstämmelse 
med direktiven. 

Det nuvarande kapitaltäckningskravet som 
är baserat på en grov riskklassificering av 
tillgångar och förbindelser utanför balans-
räkningen föreslås i enlighet med kreditinsti-
tutsdirektivet bli ersatt med ett mera exakt 
definierat kapitaltäckningskrav. 

Kapitalkravet för kreditrisken skall enligt 
förslaget, med avvikelse från den gällande 
lagen, beräknas antingen enligt schablonme-
toden eller enligt internmetoden. Liksom en-
ligt den gällande lagen föreslås kapitaltäck-
ningskravet vara 8 procent av det riskvägda 
beloppet av kreditinstitutets tillgångar och 
förbindelser utanför balansräkningen. 

Schablonmetoden innebär att tillgångarna 
och förbindelserna utanför balansräkningen 
viktas beroende på motparten eller tillgång-
arnas karaktär. Riskkoefficienten bestäms an-
tingen genom förordning av finansministeriet 
som en fast riskvikt eller på basis av en ex-
tern kreditvärdering av fordrans motpart som 
gjorts av godkända ratinginstitut. Det an-
kommer på Finansinspektionen att godkänna 
ratinginstituten och räkna om dessas klassifi-
ceringar till riskvikter i enlighet med kredit-
institutsdirektivet. Med denna proposition 
följer ett utkast till en förordning om saken. 

För att kapitalkravet för kreditrisker skall 
kunna beräknas enligt intermetoden förutsätts 
i enlighet med kreditinstitutsdirektivet till-
stånd av Finansinspektionen. Eftersom det 
för beviljande av tillstånd krävs att de i direk-
tivets bilaga VII angivna detaljerade förut-
sättningarna av teknisk karaktär är uppfyllda, 

föreskrivs i lagen eller förordningen inte sär-
skilt om förutsättningarna för användning av 
metoden. Direktivet sätts till denna del i kraft 
genom Finansinspektionens bestämmelser. 
Till den del som förutsättningarna för till-
lämpning av metoden är förenade med bety-
dande regleringsalternativ som lämnats bero-
ende av nationell prövning, föreslås emeller-
tid att bestämmelser om val mellan re-
gleringsalternativen tas in i en förordning av 
finansministeriet. 

I bilaga VIII till kreditinstitutsdirektivet fö-
reskrivs i detalj om förutsättningarna för att 
vid beräkning av kapitaltäckningskrav beakta 
garantiförbindelser, inteckningssäkerheter 
och andra metoder för reducering av kredit-
risker. Också i dessa avseenden kommer Fi-
nansinspektionen till följd av direktivets de-
taljerade och tekniska karaktär att meddela 
närmare bestämmelser om hur garantiförbin-
delser och andra metoder för riskreducering, 
t.ex. kreditderivat, får beaktas vid beräkning 
av kapitalkrav för kreditrisker. Till den del 
som direktivbestämmelserna möjliggör olika 
regleringsalternativ, tas bestämmelser om val 
mellan dessa också till denna del in i finans-
ministeriets förordning. 

I enlighet med kreditinstitutsdirektivet och 
dess bilaga IX beräknas kreditrisken för vär-
depapperiserade poster likaså i enlighet med 
direktivets detaljerade bestämmelser. Också 
till dessa delar kommer närmare bestämmel-
ser om beräkning av kapitalkrav till följd av 
de detaljerade direktivbestämmelsernas tek-
niska karaktär att meddelas av Finansinspek-
tionen samt, i fråga om val av nationella re-
gleringsalternativ, av finansministeriet ge-
nom förordning. 

Kreditinstitut skall dessutom ha en kapital-
bas som täcker valuta- och råvarurisken i 
samband med hela verksamheten samt den 
allmänna risken, specifika risken, övriga po-
sitionsrisken, avvecklingsrisken och mot-
partsrisken. Av kapitalbasdirektivet framgår 
principerna för beräkning av kapitalkravet 
för de nämnda riskerna. Närmare bestämmel-
ser i enlighet med det nämnda direktivet 
meddelas också till denna del av Finansin-
spektionen samt, i fråga om val av nationella 
regleringsalternativ, av finansministeriet ge-
nom förordning. 

Med avvikelse från den gällande lagen 
skall ett kreditinstitut dessutom enligt kredit-
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institutsdirektivets bilaga X ha en kapitalbas 
som täcker dess operativa risker. Utgångs-
punkten är den att kapitalkravet för operativa 
risker skall uppgå till 15 procent av kreditin-
stitutets årliga intäkter. Med Finansinspek-
tionens tillstånd kan kapitalkravet för opera-
tiva risker emellertid tillstånd beräknas också 
enligt kreditinstitutets egna metoder, om de 
uppfyller direktivets krav. Också till denna 
del skall Finansinspektionen enligt förslaget 
meddela närmare bestämmelser om tillämp-
ning av direktivet. I fråga om val av nationel-
la regleringsalternativ utfärdas bestämmelser 
genom förordning av finansministeriet.  

 
Kraven på den allmänna riskhanteringen och 
kapitalförvaltningsprocessen 

Den gällande lagens generalklausul om 
riskkontroll och intern kontroll föreslås med 
vissa justeringar kvarstå i lagen. Enligt de fö-
reslagna bestämmelserna skall ett kreditinsti-
tut i enlighet med kraven i det nya kreditin-
stitutsdirektivet ha en tillförlitlig förvaltning 
som möjliggör effektiv riskhantering samt 
med hänsyn till verksamheten tillräcklig in-
tern kontroll och tillräckliga riskhanterings-
system. Bestämmelsen avspeglar principen 
att god banksed och kontroll av kapitaltäck-
ningen är baserad på en heltäckande och till-
förlitlig identifiering, mätning och bedöm-
ning av riskerna samt på en tillförlitlig för-
valtning och god intern kontroll.  

I lagförslaget ingår dessutom med avvikel-
se från den gällande lagen särskilda bestäm-
melser om kontroll av kapitaltäckningen. En-
ligt de föreslagna bestämmelserna skall ett 
kreditinstitut iaktta i förhållande till karaktä-
ren och omfattningen av sin verksamhet till-
räckliga skriftliga principer och procedurer 
för identifiering, mätning och rapportering av 
risker som hotar dess kapitaltäckning, för 
risktagning, riskbegränsning och annan risk-
hantering samt för användning av kapitalba-
sen för risktäckning. Kreditinstitutet skall ut-
ifrån sina affärsområden eller på något annat 
ändamålsenligt sätt ställa upp interna mål för 
storleken och arten av den kapitalbas som 
behövs för täckning av de riskerna. Syftet 
med bestämmelserna är förstärka en till verk-
samheten anpassad och på hela riskprofilen 
baserad dimensionering och kontroll av kapi-
talbasen samt att fokusera på riskhantering-

ens kvalitet.   
Avsikten med bestämmelserna om tillsy-

nens offentlighet är att förbättra öppenheten 
och understryka ansvarsfrågorna. Enligt de 
föreslagna bestämmelserna skall Finansin-
spektionen bl.a. offentliggöra de allmänna 
principerna för tillsynen och bedömningen av 
kapitaltäckningsgraden samt förse allmänhe-
ten med information och statistik om de na-
tionella alternativen. 

 
Övriga krav som gäller kreditinstituts finan-
siella ställning 

De krav och begränsningar som gäller in-
terna affärstransaktioner, riskkoncentrationer, 
stora exponeringar, kvalificerade innehav i 
andra än finansiella företag samt fastighets-
innehav, motsvarar i väsentliga avseenden 
den gällande lagen. Begränsningarna av kva-
lificerade innehav skall emellertid i enlighet 
med kreditinstitutsdirektivet med avvikelse 
från de nuvarande bestämmelserna tillämpas 
uteslutande på basis av kreditinstitutets kon-
soliderade finansiella ställning. 

 
Gruppbaserad tillsyn 

Den nuvarande lagens bestämmelser om 
gruppbaserad tillsyn över kreditinstitut före-
slås bli sammanställda till en helhet. De krav 
som gäller ett kreditinstituts finansiella ställ-
ning föreslås i enlighet med kreditinstitutsdi-
rektivet bli tillämpade också på basis av kre-
ditinstitutets konsoliderade finansiella ställ-
ning, då kreditinstitutet är det högsta moder-
företaget i en koncern eller det högsta moder-
företaget i en utländsk koncerns finländska 
underkoncern eller då kreditinstitutet har ett 
utländskt holdingföretag och mätt enligt ba-
lansomslutningen är det största holdingföre-
tagets dotterkreditinstitut. Dessutom kan Fi-
nansinspektionen under de förutsättningar 
som närmare anges i lagen avtala med en ut-
ländsk tillsynsmyndighet om att på den 
gruppbaserade tillsynen över ett finländskt 
kreditinstitut i undantagsfall skall tillämpas 
utländsk lag och att en utländsk myndighet 
svarar för den gruppbaserade tillsynen. 

I lagen föreslås närmare bestämmelser om 
tillämpningsområdet för gruppbaserad till-
syn, om den gruppbaserad tillsynens omfatt-
ning samt om hur de krav som gäller ett kre-
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ditinstituts finansiella ställning skall tilläm-
pas med beaktande av kreditinstitutets konso-
liderade finansiella ställning. De föreslagna 
bestämmelserna stämmer i väsentliga avse-
enden överens med gällande lag och tillämp-
ningspraxis. 

Enligt kreditinstitutsdirektivet skall till-
stånd för användning av den ovan nämnda 
metoden med interna kreditvärderingar samt 
för beräkning av kapitalkrav för operativa 
risker och marknadsrisker enligt sådana mera 
avancerade metoder som avses i direktivet i 
första hand beviljas så att samma principer 
tillämpas inom hela konsolideringsgruppen. 
Det föreslås sålunda att i lagen i enlighet med 
direktivets artikel 129 tas in en bestämmelse 
enligt vilken Finansinspektionen, då den en-
ligt lagen svarar för den gruppbaserade till-
synen över ett kreditinstitut, skall besluta om 
godkännande av de nämnda metoderna inom 
hela konsolideringsgruppen. På motsvarande 
sätt föreslås att då ett kreditinstitut hör till en 
konsolideringsgrupp som står under tillsyn 
av en utländsk myndighet, skall Finansin-
spektionen tillåta att metoden används i en-
lighet med den utländska myndighets beslut 
som svarar för den gruppbaserade tillsynen. 
Finansinspektionens beslut om att fastställa 
en utländsk myndighets beslut kan enligt för-
slaget överklagas endast på formella grunder 
eller på den grunden att den utländska myn-
dighetens beslut inte är förenligt med direkti-
vets minimikrav. 

Vidare föreslås att Finansinspektionen skall 
kunna tillämpa lagen i ett till konsoliderings-
gruppen hörande utländskt kreditinstituts 
hemstat när den beslutar om godkännande av 
den metod som avses ovan för enhetlig an-
vändning inom hela konsolideringsgruppen. 
Enligt kreditinstitutsdirektivet skall myndig-
heterna eftersträva enighet om huruvida me-
toden kan godkännas för användning i alla 
företag som hör till konsolideringsgruppen, 
då denna består av kreditinstitut som är be-
lägna i olika starter. För säkerställande av att 
Finansinspektionen vid behov kan beakta de 
krav som en effektiv tillsyn över de till kon-
solideringsgruppen hörande utländska före-
tagen ställer föreslås att Finansinspektionen i 
sådana fall skall kunna tillämpa också ut-
ländsk lag. Tillämpningen av den föreslagna 
bestämmelsen kunde i så fall ske enligt de 
principer som enligt vad som avtalas inom 

Europeiska banktillsynskommittén (CEBS) 
eventuellt skall tillämpas till dessa delar. 

 
Information om kapitaltäckningsgraden 

I lagen föreslås bestämmelser om offent-
liggörande av uppgifter om kreditinstituts 
konsoliderade kapitaltäckningsgrad i enlighet 
med direktivet och dess bilaga XII. Informa-
tionsskyldigheten gäller enligt förslaget en-
dast kreditinstitut som är moderföretag i en 
konsolideringsgrupp eller ett holdingföretags 
dotterkreditinstitut som enligt lagen skall 
jämställas med ett moderkreditinstitut. Ett 
enskilt kreditinstitut skall offentliggöra in-
formation om sin kapitaltäckningsgrad endast 
då kreditinstitutet inte hör till någon konsoli-
deringsgrupp som står under tillsyn i enlighet 
med lagstiftningen i en stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (nedan EES-
stat). Informationen om den konsoliderade 
kapitaltäckningsgraden skall emellertid in-
kludera information om de viktigaste dotter-
kreditinstitutens kapitaltäckning. 

Informationen om kapitaltäckningsgraden 
skall årligen offentliggöras i bokslutet eller 
verksamhetsberättelsen eller lämnas på något 
annat sätt som kreditinstitutet väljer. Finans-
inspektionen kan emellertid under de förut-
sättningar som närmare anges i lagen kräva 
att informationen lämnas på något annat sätt 
eller oftare. 

 
Tillsyn över den finansiella ställningen 

Till lagen föreslås i enlighet med kreditin-
stitutsdirektivet bli fogade bestämmelser om 
tillsynsmyndigheternas tillsynsprocess. I en-
lighet härmed föreslås att Finansinspektionen 
minst en gång per år skall utvärdera om ett 
kreditinstitut uppfyller de krav som lagen 
ställer på dess finansiella ställning och risk-
hantering. Vidare föreslås i enlighet med di-
rektivet bestämmelser om offentliggörande 
av utvärderingsgrunderna. 

Dessutom föreslås att till lagen i enlighet 
med kreditinstitutsdirektivets artikel 136 fo-
gas en bestämmelse om Finansinspektionens 
rätt att i sådana fall som närmare anges i la-
gen fastställa kapitalkrav som överstiger de 
minimikrav som nämns ovan. Bestämmelsen 
stöder kravet att kreditinstitutet skall anpassa 
sin kapitalbas till totalexponeringen. Be-
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stämmelsen förbättrar också Finansinspek-
tionen möjligheter att vidta åtgärder som på 
sikt främjar stabiliteten på finansmarknaden. 
Ett sådant högre kapitaltäckningskrav kan 
uppställas om Finansinspektionen på basis av 
den ovan nämnda utvärderingen anser att 
kreditinstitutet inte uppfyller lagens allmänna 
krav på en tillförlitlig förvaltning, intern kon-
troll och riskhantering eller de kvalitativa 
kraven på kapitaltäckning eller hantering av 
kundrisker. Högre kapitalkrav kan ställas en-
dast i undantagsfall, dvs. då stabiliteten i 
kreditinstitutets verksamhet inte kan tryggas 
med andra i lagen angivna metoder. Högre 
kapitalkrav kan uppställas för högst tre år. De 
övriga tillsynsbefogenheter som direktivet 
förutsätter kan anses ingå redan i den gällan-
de lagen. 

Den gällande lagens principer om följderna 
av att kapitalkravet underskrids föreslås 
kvarstå oförändrade. Bestämmelserna före-
slås bli tillämpade också i sådana fall då ett 
ovan avsett högre kapitalkrav underskrids. 

 
Bestämmelser och föreskrifter av lägre rang 
samt undantag 

Enligt förslaget bemyndigas finansministe-
riet att utfärda förordning om beräkning av 
riskvikter för förbindelser utanför balansräk-
ningen enligt schablonmetoden och motvär-
den för förbindelser utanför balansräkningen 
samt om poster som lämnas obeaktade vid 
begränsning av kundrisker. Dessutom skall 
genom förordning föreskrivas om val mellan 
olika regleringsalternativ som kreditinstituts-
direktivet och kapitalbasdirektivet tillåter. 
Till övriga delar skall direktivets bestämmel-
ser verkställas genom föreskrifter av Finans-
inspektionen. Dessutom kan Finansinspek-
tionen i sådana fall som föreskrivs i direkti-
ven samt under de förutsättningar som fram-
går av dem bevilja undantag från föreskrif-
terna och bestämmelserna om kreditinstituts 
finansiella ställning. 

 
Tillämpning av bestämmelserna om finansi-
ell ställning på sammanslutningen av andels-
banker och på dess medlemskreditinstitut 

De kapitaltäckningskrav som anges i den 
nya lagen skall enligt förslaget på samma 
grunder som hittills tillämpas på kreditinsti-

tut som är medlemmar i sammanslutningen 
av andelsbanker. Medlemskreditinstituten 
skall sålunda uppfylla de lagstadgade kapital-
täckningskraven, men om ett medlemskredit-
institut underskrider dessa krav är det liksom 
för närvarande i första hand centralinstitutet 
som sätter ut tiden då kravet skall ha upp-
nåtts. Också bestämmelserna om kundrisker 
skall enligt förslaget tillämpas enligt samma 
principer som för närvarande. Sammanslut-
ningens interna ansvarsförhållanden skall en-
ligt förslaget inte beaktas vid tillämpningen 
av bestämmelserna om kapitaltäckning och 
kundrisk. Sammanslutningens medlemskre-
ditinstitut skall också uppfylla kreditinsti-
tutslagens kvalitativa krav på kontroll av ka-
pitaltäckningen. 

De krav som gäller sammanslutningens ka-
pitaltäckningsgrad och stora kundrisker skall 
enligt förslaget, liksom enligt den gällande 
lagen, beräknas på basis av sammanslutning-
ens konsoliderade finansiella ställning. 

 
Tillämpning av bestämmelserna om finansi-
ell ställning på värdepappersföretag 

Det krav som gäller för kreditinstituts fi-
nansiella ställning föreslås liksom för närva-
rande med stöd av lagen om värdepappersfö-
retag gälla också värdepappersföretag. I la-
gen föreslås inga sådana undantagsbestäm-
melser som enligt kapitalbasdirektivet får 
tillämpas på värdepappersföretag, eftersom 
ett kreditinstitut kan tillhandahålla samma 
investeringstjänster som ett värdepappersfö-
retag. Tillämpning av olika bestämmelser på 
kreditinstitut och värdepappersföretag skulle 
sålunda innebära att dessa grundlöst skulle 
särbehandlas i fråga om sina konkurrensför-
utsättningar på marknaden. 

 
4.  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1. Ekonomiska konsekvenser 

Konsekvenserna för kreditinstitut och värde-
pappersföretag 

De föreslagna kapitaltäckningsbestämmel-
serna gör det möjligt att noggrannare än en-
ligt de nuvarande bestämmelserna mäta ris-
kerna i anslutning till kreditinstituts och vär-
depappersföretags verksamhet samt att be-
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räkna kapitalkravet för operativa risker. Re-
formen är sålunda ägnad att generellt främja 
stabiliteten på finansmarknaden, effektivare 
kapitalallokering, riskbaserad prissättning 
och därmed finansmarknadens effektivitet. 

Reformen har dimensionerats utgående 
från att inga förändringar sker i den finansiel-
la sektorns sammanlagda kapitalbas på glo-
bal nivå. Kapitalbasen väntas emellertid i 
viss mån bli omfördelad såtillvida att de in-
stitut som använder de mest avancerade risk-
hanteringsmetoderna drar större nytta av re-
formen, medan kapitaltäckningskraven blir 
något högre för institut som använder mindre 
utvecklade riskhanteringsmetoder. Många 
stora europeiska finansiella institut (inklusive 
de största finländska bankerna) använder re-
dan nu riskhanteringsmetoder som i många 
avseenden närmar sig reformens förslag. 
Bankerna har också inlett ett omfattande ar-
bete för att utveckla metoderna i enlighet 
med de nya direktivens krav. 

Reformens kvantitativa konsekvenser för 
de enskilda finländska institutens kapital-
kostnader och över huvud taget för den fin-
ländska finansmarknaden kan inte bedömas 
heller av den anledningen att kapitalkravens 
storlek delvis är beroende av hur avancerade 
metoder instituten börjar använda. Ändring-
arna bedöms inte vara så stora att de på kort 
sikt skulle få några betydande konsekvenser 
för marknadens struktur eller för enskilda in-
stituts konkurrensförutsättningar i hemlandet 
eller internationellt. 

Reformen kommer på kort sikt att öka in-
stitutens kostnader, eftersom direktivet ställer 
betydligt högre krav på institutens egna risk-
hanterings- och utvärderingsprocesser. Detta 
leder till högre investeringskostnader fram-
förallt för datasystem. 

 
Konsekvenser för andra företag 

Reformen kommer att leda till att finansie-
ringskostnaderna för kreditinstitutens stora 
kundföretag i princip sjunker i någon mån 
och småföretags kostnader kommer i motsva-
rande mån att öka. Detta beror framförallt på 
att stora företags verksamhet i allmänhet är 
förenad med mindre risker än småföretags. 
Dessutom är det lättare för storföretag att få 
externa kreditvärderingar och ställa säkerhe-
ter som förutsätts för förmånligare kapital-

täckningskrav, vilket i sin tur innebär att 
bankerna kan bevilja storföretag förmånliga-
re krediter. En omständighet som emellertid 
lindrar konsekvenserna till denna del är fram-
förallt att storföretags finansieringskostnader 
redan nu är lägre än småföretags. En avsikt 
med reformen är dessutom att framförallt 
stegringen av små och medelstora företags 
finansieringskostnader skall kunna beaktas 
på ett sådant sätt att de riskkoefficienter och 
övriga principer som iakttas i fråga om ford-
ringar på sådana företag uttryckligen har 
lindrats i förslaget jämfört med vad de skulle 
vara på basis av de allmänna utgångspunk-
terna för förslaget. Konsekvensernas stor-
leksordning kan inte heller till denna del be-
dömas exakt, med allmänt taget torde de spe-
cialbestämmelser som gäller för små och 
medelstora företag räcka för att säkerställa att 
reformen inte leder till en markant ökning av 
deras finansieringskostnader. 

 
4.2. Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet 

Reformen kommer att på kort sikt öka Fi-
nansinspektionens kostnader, eftersom direk-
tivet innebär en avsevärd ökning av kraven 
såväl på institutens egna riskhanterings- och 
utvärderingsprocesser som på myndighets-
tillsynen. De personalökningar som reformen 
förutsätter för Finansinspektionens vidkom-
mande har redan förverkligats. Avsikten är 
att de ändringsbehov i fråga om reglerings- 
och tillsynsbestämmelserna som de nya be-
stämmelserna om kapitaltäckningskraven 
medför skall skötas genom att tillsynsmyn-
dighetens nuvarande resurser utnyttjas effek-
tivare samt genom prioritering av uppgifter-
na. Eftersom Finansinspektionen täcker sina 
kostnader genom avgifter som tas ut av till-
synsobjekten, kommer de föreslagna be-
stämmelserna inte i sig att öka den offentliga 
förvaltningens utgifter. 

 
5.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid finansministeriet, i samråd med Fi-
nansinspektionen och Bankföreningen i Fin-
land. Utlåtanden om propositionen har in-
kommit från justitieministeriet, handels- och 
industriministeriet, social- och hälsovårdsmi-
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nisteriet, Finlands Bank, Finansinspektionen, 
Bankföreningen i Finland, insättningsgaranti-
fonden, Sparbanksförbundet och Andels-
bankscentralen. 

 
6.  Samband med andra proposi t io-

ner 

De direktiv som propositionen bygger på 
har inte ännu utfärdats formellt eftersom de 
inte ännu har översatts till Europeiska unio-
nens officiella språk. Propositionen är därför 
baserad på rådets dokument 12890/05 ECO-
FIN 299 EF CODEC 827, som innehåller den 
slutliga författningstext som rådet och Euro-
paparlamentet har kommit överens om. Det 
finns också finsk- och svenskspråkiga ver-
sioner av dokumentet. Det blir nödvändigt att 
under riksdagsbehandlingen justera vissa av 
lagförslagets direktivhänvisningar så att de 
stämmer överens med direktivens slutliga 
namn och nummer samt artikelnumrering. 
Det blir emellertid inte nödvändigt att göra 
ändringar i de föreslagna bestämmelsernas 
materiella innehåll. 

Det är nödvändigt att avlåta denna proposi-
tion trots att direktiven inte ännu har trätt i 
kraft formellt. Detta beror på att direktiven 
senast vid ingången av 2007 måste ha satts i 
kraft nationellt. Dessutom har Finland för-
bundit sig att tillämpa kapitaltäckningsrefor-
men globalt räknat från den nämnda tidpunk-
ten. Också de finländska kreditinstituten har 
redan i flera års tid förberett sig på att från 
början av 2007 ta i bruk de data- och andra 
system som reformen förutsätter. 

Samtidigt som denna proposition bereds en 
proposition om ikraftsättande av Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om 
marknader för finansiella instrument. Det kan 
bli nödvändigt att harmonisera de ändringar 
som föreslås framförallt i kreditinstitutsla-
gen, lagen om värdepappersföretag och lagen 
om Finansinspektionen med de bestämmelser 
som föreslås om ikraftsättande av det ovan 
nämnda direktivet. Samtidigt som denna pro-
position bereds också en proposition med 
förslag till lagstiftning om europaandelslag. 
Det kan därför bli nödvändigt att samordna 
de ändringar som föreslås i lagen om andels-
banker och andra kreditinstitut i andelslags-
form med den nämnda propositionen. Vidare 
bereds en ny revisionslag, vilket innebär att 
det kan bli nödvändigt att samordna revi-
sionsbestämmelserna i kreditinstitutslagens 
10 kap. med förslaget till ny revisionslag. 

Lagförslaget innehåller dessutom flera 
hänvisningar till den nya aktiebolagslagen, 
som riksdagen fortfarande behandlar i propo-
sitionsform (RP 109/2005 rd). 

Inga större förändringar föreslås i de prin-
ciper om tillsyn över den finansiella ställ-
ningen för sammanslutningen av andelsban-
ker som ingår i lagen om andelsbanker och 
andra kreditinstitut i andelslagsform, till den 
del som de nya direktiven inte förutsätter att 
de ändras. Till följd av den allmänna utveck-
lingen på marknaden och riskhanteringsme-
todernas utveckling samt erfarenheterna av 
sammanslutningens verksamhet blir det 
emellertid i en nära framtid nödvändigt att 
göra en separat bedömning av behovet att ut-
veckla tillsynen över sammanslutningen fi-
nansiella ställning och det därmed i väsentli-
ga avseenden sammanhängande systemet för 
medlemskreditinstitutens kollektiva ansvar. 

 



 RP 21/2006 rd  
  
 

19

 
 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1.  Motivering t i l l  lagförslagen 

 
1.1. Kreditinstitutslag 

 
1 kap.  Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens syfte. I denna paragraf föreslås 
en allmän bestämmelse om lagens syfte. En-
ligt paragrafen föreskrivs i lagen om rätten 
att bedriva kreditinstitutsverksamhet och om 
de krav som ställs på verksamheten samt om 
tillsynen över att kraven iakttas. Begreppet 
kreditinstitutsverksamhet definieras i lagför-
slagets 4 §. I lagens 18 § föreskrivs dessutom 
om begränsad kreditinstitutsverksamhet som 
är liktydig med sådan kreditinstitutsverksam-
het som avses i lagen men som under de för-
utsättningar som nämns i lagen får bedrivas 
utan koncession. 

Dessutom konstateras i den föreslagna pa-
ragrafen att i lagen föreskrivs om rätten att 
bedriva annan affärsverksamhet som består i 
att från allmänheten ta emot återbetalbara 
medel. Närmare föreskrifter om sådana an-
nan affärsverksamhet ingår i lagförslagets 19 
och 20 §.  

I den gällande lagen ingår ingen motsva-
rande allmän bestämmelse. Den föreslagna 
paragrafen innebär emellertid ingen ändring i 
sak jämfört med den gällande lagen. 

2 §. Annan lagstiftning om kreditinstituts-
verksamhet. I denna paragraf konstateras för 
tydlighetens skull vilka andra speciallagar 
som skall tillämpas på kreditinstitutsverk-
samhet. I paragrafen hänvisas endast till la-
gar som tillämpas uteslutande på kreditinsti-
tut. Bestämmelsen begränsar inte tillämp-
ningen av annan lagstiftning på kreditinstitut, 
t.ex. lagstiftningen om värdepappersmarkna-
den, i den omfattning som i respektive lagar 
föreskrivs om deras tillämpningsområde. Pa-
ragrafen motsvarar delvis 6 § i den gällande 
lagen, men i den föreslagna paragrafen före-

skrivs mera heltäckande om den speciallag-
stiftning som skall tillämpas på kreditinstitut. 
Den föreslagna paragrafen innebär ingen 
ändring i sak jämfört med den gällande la-
gen. 

I paragrafens 1 mom. innehåller associa-
tionsrättsliga specialbestämmelser om kredit-
institut. I paragrafen föreslås en uttrycklig 
bestämmelse enligt vilken på ett kreditinstitut 
beroende på dess företagsform skall tilläm-
pas antingen lagen om affärsbanker och 
andra kreditinstitut i aktiebolagsform 
(1501/2001), sparbankslagen (1502/2001) 
samt lagen om andelsbanker och andra kre-
ditinstitut i andelslagsform eller lagen om 
hypoteksföreningar (936/1978). I momentet 
anges inte särskilt att den allmänna lagstift-
ningen om aktiebolag och andelslag skall till-
lämpas på kreditinstitut. På kreditinstitut i 
aktiebolagsform skall emellertid fortfarande 
tillämpas den allmänna lagstiftningen om ak-
tiebolag och på kreditinstitut i andelslags-
form den allmänna lagstiftningen om andels-
lag, om inte något annat föreskrivs i de lagar 
som nämns i denna paragraf. 

I paragrafens 2 mom. hänvisas till lagen om 
hypoteksbanker (1240/1999) enligt vilken ett 
kreditinstitut under de förutsättningar som 
nämns i lagen får bedriva hypoteksbanks-
verksamhet i enlighet med lagen. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs i överens-
stämmelse med den gällande lagens 6 § att i 
lagen om värdepappersföretag föreskrivs om 
kreditinstituts skyldighet att höra till ersätt-
ningsfonden för investerarskydd. 

I paragrafens 4 mom. konstateras vilka spe-
cialbestämmelser som skall tillämpas på 
tryggande av inlåningsbankers verksamhet då 
dessa har råkat i ekonomiska svårigheter. Så-
dana bestämmelser ingår i lagen om statens 
säkerhetsfond (379/1992) och i lagen om 
temporärt avbrytande av en inlåningsbanks 
verksamhet (1509/2001). 

3 §. Tillsyn. I denna paragraf föreslås be-
stämmelser om övervakningen av att denna 
lag samt föreskrifter och bestämmelser som 
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meddelas med stöd av den följs. Paragrafen 
motsvarar huvudsakligen 9 § i den gällande 
lagen, men bestämmelserna om de lagar som 
skall tillämpas på tillsynen är i någon mån ut-
förligare i den föreslagna paragrafen än i den 
gällande lagen. Den föreslagna bestämmel-
sen innebär ingen ändring i sak. 

I paragrafens 1 mom. konstateras att Fi-
nansinspektionen i enlighet med lagen om 
Finansinspektionen (587/2003) övervakar att 
denna lag samt föreskrifter och bestämmelser 
som meddelas med stöd av den följs, så som 
föreskrivs i den nämnda lagen och i denna 
lag. Dessutom konstateras i momentet i över-
ensstämmelse med den gällande lagen att 
sparbanker dessutom övervakas av spar-
banksinspektionen medan de andelsbanker 
som ingår i sammanslutningen av andelsban-
ker och andra medlemskreditinstitut överva-
kas av sammanslutningens centralinstitut. 

I paragrafens 2 mom. konstateras att i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat (699/2004) föreskrivs om tillsynen 
finans- och försäkringskonglomerat som bil-
dats av kreditinstitut och försäkringsanstalter.  

 
Definitioner 

 
4 §. Kreditinstitutsverksamhet. I denna pa-

ragraf definieras begreppet kreditinstituts-
verksamhet. Definitionen motsvarar i sak 1 § 
1 och 3 mom. i den gällande lagen. 

5 §. Begränsad kreditinstitutsverksamhet. I 
den föreslagna paragrafens 1 mom. definieras 
begreppet begränsad kreditinstitutsverksam-
het och i paragrafens 3 mom. det för den 
nämnda definitionen centrala begreppet före-
tagsgrupp. Paragrafens 1 mom. 1-3 punkten 
stämmer i sak överens med 1 a § 2 mom. i 
den gällande lagen. I 18 § föreskrivs om rät-
ten att bedriva begränsad kreditinstitutsverk-
samhet 

I paragrafens 1 mom. föreslås med avvikel-
se från den gällande lagen en mot artikel 8.1a 
i direktiv 2000/46/EG svarande bestämmelse 
enligt vilken utgivning av elektroniska peng-
ar och erbjudande till allmänheten av kund-
konton alltid skall betraktas som sådan be-
gränsad kreditinstitutsverksamhet som avses 
i paragrafen, om beloppet av de medel som i 
denna verksamhet tagits emot från allmänhe-
ten inte överskrider de gränser som anges i 
direktivet. I enlighet härmed föreskrivs i fö-

reslagna 1 mom. 4 punkten att utgivning av 
elektroniska pengar och erbjudande till all-
mänheten av kundkonton som avses i mo-
mentets 2 punkt skall anses som begränsad 
kreditinstitutsverksamhet enligt lagen om be-
loppet av de medel som i denna verksamhet 
tagits emot från allmänheten inte under den 
senast avslutade räkenskapsperioden i ge-
nomsnitt har överstigit 5 miljoner euro och 
aldrig överstiger 6 miljoner euro. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. mot-
svarar 5 c § i den gällande lagen, med den 
preciseringen att den gällande lagens term 
”centralinstitut” ersätts med termen ”centralt 
företag” för undvikande av sammanbland-
ning med begreppet centralinstitut som defi-
nieras i lagen om andelsbanker och andra 
kreditinstitut i andelslagsform. 

6 §. Elektroniska pengar och kundkonton. I 
den föreslagna paragrafens 1 mom. föreskrivs 
om elektroniska pengar på motsvarande sätt 
som i den gällande lagens 1 § 4 mom. I para-
grafens 2 mom. jämställs på motsvarande sätt 
som i den gällande lagens 1 § 5 mom. kund-
konton med elektroniska pengar. 

7 §. Återbetalbara medel. I den föreslagna 
paragrafens 1 mom. definieras begreppet 
återbetalbara medel. Begreppet återbetalbara 
medel används i lagen liksom enligt kreditin-
stitutsdirektivets terminologi som benämning 
på alla typer av främmande kapital. Sådana 
medel som avses i momentet kan sålunda 
skaffas antingen genom utgivning av statsob-
ligationer eller andra motsvarande skuldför-
bindelser, genom mottagning av medel på 
konto eller som enskilda skuldebrevslån. 
Också t.ex. försäljnings- och återköpsförbin-
delser för värdepapper är medelsanskaffning 
enligt momentet. I den gällande lagen finns 
ingen särskild definition av begreppet återbe-
talbara medel, men det föreslagna momentet 
motsvarar tolkningen av den gällande lagen. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. defi-
nieras begreppet medel som skall återbetalas 
på anfordran på motsvarande sätt som i den 
gällande lagens 1 § 6 mom. 

8 §. Kreditinstitut. I denna paragraf definie-
ras begreppet kreditinstitut. Enligt paragra-
fens 1 mom. avses med ett kreditinstitut lik-
som enligt den gällande lagen ett företag som 
enligt denna lag har koncession för sådan 
kreditinstitutsverksamhet som avses i 4 §. Ett 
kreditinstitut kan vara antingen en inlånings-
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bank som avses i 9 §, ett kreditföretag som 
avses i 11§ eller ett betalningsförmedlingsfö-
retag som avses i 12 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
avses med ett utländskt kreditinstitut ett ut-
ländskt företag som i huvudsak bedriver kre-
ditinstitutsverksamhet som avses i 4 § och 
som övervakas på ett sätt som motsvarar 
denna lag. Som ett sådan utländskt kreditin-
stitut som avses i momentet skall i praktiken 
avses åtminstone ett kreditinstitut som enligt 
kreditinstitutsdirektivet har fått koncession i 
en annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Som ett sådant kreditin-
stitut som avses i momentet kan enligt för-
slaget dessutom avses också ett annat företag 
med särskild koncession vars huvudsakliga 
verksamhet motsvarar den definition av kre-
ditinstitutsverksamhet som ingår i 4 § och 
vars finansiella ställning övervakas i enlighet 
med internationella rekommendationer som 
motsvarar bestämmelserna i denna lags 5 
kap. 

Bestämmelsen motsvarar den gällande la-
gen med den preciseringen att lagförslagets 
hänvisning till kreditinstitut syftar endast på 
finländska kreditinstitut som avses i 1 mom. 
På motsvarande sätt föreslås i de bestämmel-
ser om huvudsakligen gruppbaserade tillsyn 
som skall omfatta uttryckligen också ut-
ländska kreditinstitut alltid ett särskilt om-
nämnande om sådana utländska kreditinstitut 
som avses i 2 mom. 

9 §. Inlåningsbank. I den föreslagna para-
grafen föreskrivs om begreppet inlånings-
bank, om företagsformer som är tillåtna för 
en inlåningsbank samt om en inlåningsbanks 
skyldighet att höra till den insättningsgaranti-
fond som avses i 7 kap. Paragrafen motsvarar 
den gällande lagens 2 b §, likväl så att det fö-
reskrivs i 30 § om affärsverksamhet som är 
tillåten för en inlåningsbank. 

10 §. Inlåning. Denna paragraf motsvarar 
med vissa preciseringar 2 c § i den gällande 
lagen. Bestämmelsen stämmer i sak överens 
med den gällande lagen. 

11 §. Kreditföretag. I denna paragraf defi-
nieras begreppet kreditföretag samt före-
skrivs om de företagsformer som är tillåtna 
för kreditföretag. Paragrafen motsvarar 2 d § 
i den gällande lagen, likväl så att bestämmel-
ser om affärsverksamhet som är tillåten för 
kreditföretag ingår i lagförslagets 31 §. 

12 §. Betalningsförmedlingsföretag. I den-
na paragran definieras betalningsförmed-
lingsföretag och föreskrivs om företagsfor-
mer som är tillåtna för betalningsförmed-
lingsföretag. Den föreslagna paragrafen mot-
svarar 2 e § i den gällande lagen, likväl så att 
bestämmelser om affärsverksamhet som är 
tillåten för betalningsförmedlingsföretag fö-
reslås i 32 §. 

13 §. Finansiella institut. Denna paragraf 
stämmer överens med 3 § i den gällande la-
gen, med den preciseringen att med finansiel-
la institut avses såväl finländska som ut-
ländska företag som motsvarar paragrafens 
definition. Dessutom föreslås en sådan preci-
sering av definitionen att också värdepap-
persföretag och med dem jämförbara ut-
ländska företag ingår i definitionen av be-
greppet finansiella institut. Paragrafen mot-
svarar i sak den gällande lagen. 

14 §. Tjänsteföretag. Denna paragraf 
stämmer överens med 3 a § i den gällande 
lagen med den preciseringen att med tjänste-
företag avses såväl finländska som utländska 
företag som motsvarar definitionen i paragra-
fen. Dessutom föreslås en sådan precisering 
av definitionen att den omfattar också ut-
ländska kreditinstituts tjänsteföretag. I sak 
motsvarar bestämmelsen den gällande lagen. 

15 §. Holdingföretag. Denna paragraf 
stämmer överens med 4 § i den gällande la-
gen med den preciseringen att med holding-
företag avses såväl finländska som utländska 
företag som motsvarar paragrafens defini-
tion. Dessutom föreslås en precisering av or-
dalydelsen i paragrafens 2 mom. I sak stäm-
mer den föreslagna paragrafen överens med 
den gällande lagen. 

16 §. Konsolideringsgrupp. I denna para-
grafs 1 mom. föreskrivs i överensstämmelse 
med den gällande lagens 5 § om begreppet 
konsolideringsgrupp. En konsoliderings-
grupp utgörs liksom enligt den gällande la-
gen av ett kreditinstitut som moderföretag el-
ler av ett holdingföretag och moderföretagets 
dotterföretag som dotterföretag, vilka är kre-
ditinstitut eller finansiella institut eller tjäns-
teföretag. Begreppet finansiellt institut defi-
nieras på motsvarande som enligt den gällan-
de lagen i 13 § och begreppet tjänsteföretag i 
14 §. 

Med avvikelse från den gällande lagen in-
går i paragrafen inte någon från bokförings-
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lagens (1336/1997) koncerndefinition avvi-
kande definition av begreppet bestämmande-
rätt, eftersom bokföringslagens gällande 
koncerndefinition innefattar också de kriteri-
er på bestämmanderätt som ingår i den gäl-
lande lagens 5 § 2 mom. En konsoliderings-
grupps moderföretag är enligt förslaget så-
lunda alltid också koncernens moderföretag 
och ett dotterföretag är på motsvarande sätt 
dotterföretag i förhållande till koncernen.  

Definitionen av begreppet konsoliderings-
grupp är enligt förslaget emellertid snävare 
än koncernbegreppet, eftersom i en konsoli-
deringsgrupp ingår endast kreditinstitut och 
finansiella institut samt tjänsteföretag. Utan-
för konsolideringsgruppen står sålunda till 
samma koncern hörande företag som bedri-
ver annan än finansiell verksamhet, med un-
dantag för tjänsteföretag till företag som be-
driver finansiell verksamhet. Också sådana 
s.k. näringsföretag skall emellertid med av-
vikelse från de nuvarande bestämmelserna 
inkluderas i beräkningen av den konsolidera-
de kapitaltäckningsgraden i enlighet med lag-
förslagets 76 § 3 mom. 

I den föreslagna lagen ingår inte heller i 
den gällande lagens 5 § 6 och 7 mom. före-
skrivna undantag i fråga om begreppet kon-
solideringsgrupp, utan bestämmelser om så-
dana ingår i lagförslagets 73 § vari föreskrivs 
om omfattningen av gruppbaserad tillsyn. 
Den nämnda paragrafen inbegriper också den 
i den gällande lagens 5 § 5 mom. föreskrivna 
principen enligt vilken ett holdingföretag 
som avses i lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat i vissa fall skall be-
traktas som moderföretag för en konsolide-
ringsgrupp som avses i denna lag. 

Den föreslagna definitionen innebär en 
allmän definition av begreppet konsolide-
ringsgrupp och den är avsedd att omfatta så-
väl inhemska som utländska konsoliderings-
grupper, oberoende av var deras moderföre-
tag eller dotterföretag är belägna. I paragra-
fens 2 mom. föreslås för tydlighetens skull 
ett konstaterande av att i 

72 § om tillämpningsområdet för gruppba-
serad tillsyn uttryckligen skall föreskrivas 
när en konsolideringsgrupp skall betraktas 
som en finländsk konsolideringsgrupp på 
vilken tillämpas denna lags bestämmelser om 
gruppbaserad tillsyn. 

2 kap.  Rätt till kreditinstitutsverk-
samhet och annan upplåning 
från allmänheten 

17 §. Koncessionsplikt för kreditinstituts-
verksamhet. Denna paragraf motsvarar 1 a § 
1 mom. i den gällande lagen. 

18 §. Undantag från koncessionsplikten. 
Denna paragrafs 1, 2, 4 och 6 mom. motsva-
rar 1 a § 2 mom. 1 meningen samt 3, 4 och 6 
mom. i den gällande lagen. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs om skyldigheten för ett aktiebolag el-
ler andelslag som bedriver begränsad kredit-
institutsverksamhet att anpassa sin verksam-
het till lagen i sådana fall då verksamhetens 
omfattning överskrider de gränser som anges 
ovan i 5 § 1 mom. 4 punkten. Enligt momen-
tet skall ett aktiebolag eller andelslag som 
bedriver begränsad kreditinstitutsverksamhet 
senast sex månader efter utgången av den re-
dovisningsperiod under vilken den i punkten 
först nämnda 5 miljoners gränsen överskri-
dits ansöka om koncession som avses i denna 
lag i övrigt anpassa sin verksamhet efter la-
gen eller avsluta verksamheten. Motsvarande 
åtgärder skall vidtas inom sex månader efter 
att den i punkten nämnda andra gränsen på 6 
miljoner euro överskridits. 

Paragrafens 5 mom. motsvarar 1 a § 
5 mom. i den gällande lagen. Med avvikelse 
från den gällande lagen föreskrivs i paragra-
fens 5 mom. för tydlighetens skull att Finans-
inspektionen för aktiebolag och andelslag 
som bedriver begränsad kreditinstitutsverk-
samhet kan meddela med tanke på tillsynen 
nödvändiga föreskrifter om hur den anmäl-
ningsskyldighet som avses i momentet skall 
uppfyllas.  

19 §. Kreditinstituts ensamrätt att ta emot 
återbetalbara medel. Denna paragraf mot-
svarar 2 a § 1 mom. 1 meningen i den gäl-
lande lagen 

20 §. Undantag från kreditinstituts ensam-
rätt att ta emot återbetalbara medel. Den fö-
reslagna paragrafens 1 mom. motsvarar den 
gällande lagens 2a § 1 mom. 2 och 3 me-
ningen. Paragrafens 2—4 mom. motsvarar 2a 
§ 2—4 mom. i den gällande lagen. 

21 §. Firma. Denna paragraf motsvarar den 
gällande lagens 8 § med den ändringen att 
den i lagens 2 mom. ingående hänvisningen 
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till en inlåningsbanks firma får användas en-
dast av ett företag som hör till samma kon-
cern eller sammanslutning av andelsbanker. 
Hänvisningarna till konsolideringsgrupp 
samt till finans- och försäkringskonglomerat 
utelämnas eftersom koncernbegreppet enligt 
den gällande bokföringslagen i praktiken 
täcker också konsolideringsgrupper samt fi-
nans- och försäkringskonglomerat, med un-
dantag för intresseföretag som hör till ett fi-
nans- och försäkringskonglomerat och som 
det inte är ändamålsenligt att tillämpa mo-
mentet på. 

 
3 kap.  Beviljande och återkallande av 

koncession samt begränsning 
av affärsverksamhet 

22 §. Koncessionsansökan. Denna para-
grafs 1—3 mom. motsvarar 10 § 1—3 mom. i 
den gällande lagen. Paragrafens 4 mom. mot-
svarar 17 § 2 mom. i den gällande lagen, lik-
väl så att den i momentet föreskrivna skyl-
digheten att lämna väsentliga uppgifter gäller 
samtliga i koncessionsansökan nämnda upp-
gifter som är en förutsättning för koncession. 
Finansinspektionen kan enligt 4 mom. med-
dela närmare föreskrifter om de uppgifter 
som enligt momentet skall anses som väsent-
liga. 

23 §. Koncessionsbeslut. Paragrafens 
1 mom. motsvarar 10 § 4 mom. i den gällan-
de lagen, paragrafens 2 mom. motsvarar 11 § 
4 mom. i den gällande lagen och paragrafens 
3 mom. motsvarar 10 § 4 mom. i den gällan-
de lagen. 

24 §. Förutsättningar för beviljande av 
koncession. Denna paragraf motsvarar 11 § 
1 mom. i den gällande lagen. I bestämmelsen 
föreslås emellertid en sådan precisering att 
koncession kan beviljas om kreditinstitutet 
när det inleder sin koncessionsenliga verk-
samhet och därefter uppfyller de i 4 och 5 
kap. angivna förutsättningarna i fråga om sin 
verksamhet och finansiella ställning. 

25 §. Koncession för europabolag. Denna 
paragrafs 1 mom. motsvarar 10 § 6 mom. i 
den gällande lagen.  

26 §. Registeranmälan om koncession. 
Denna paragraf motsvarar 11 a § i den gäl-
lande lagen. 

27 §. Inledande av verksamhet. Denna pa-

ragraf motsvarar 17 § i den gällande lagen. 
Det föreslås emellertid att paragrafens rubrik 
ändras så att den bättre motsvarar bestäm-
melsens innehåll. Dessutom föreslås att 4—6 
punkten i den gällande paragrafens 1 mom. 
inte tas med i den nya lagen eftersom det är 
ändamålsenligare att utreda de i punkterna 
nämnda omständigheterna redan i samband 
med koncessionsansökan. I lagförslagets 22 § 
föreskrivs vilka uppgifter som skall lämnas i 
koncessionsansökan. 

28 §. Återkallande av koncession. Denna 
paragraf motsvarar 12 § 1—4 och 6-8 punk-
ten i den gällande lagen. I lagförslagets 29 § 
föreslås motsvarande bestämmelser som i 
den gällande lagens 12 § 5 mom. om be-
gränsning av affärsverksamheten. 

29 §. Begränsning av affärsverksamheten. 
Denna paragraf motsvarar 12 § 5—7 mom. i 
den gällande lagen. 

 
4 kap.  Allmänna förutsättningar för 

kreditinstitutsverksamhet 

Tillåten affärsverksamhet 
 
30 §. Affärsverksamhet som är tillåten för 

inlåningsbanker. Denna paragraf motsvarar 
med vissa preciseringar 2 b § 2 och 3 mom. 
samt 14 § i den gällande lagen. Till sitt mate-
riella innehåll är bestämmelsen oförändrad. 

31 §. Affärsverksamhet som är tillåten för 
kreditföretag. Denna paragraf motsvarar 
2 e § 2 och 4 mom. samt 14 § i den gällande 
lagen. 

32 §. Affärsverksamhet som är tillåten för 
betalningsförmedlingsföretag. Denna para-
graf motsvarar 2 b § 2, 4 och 5 mom. i den 
gällande lagen 

33 §. Begränsning av fastighetsinnehav. I 
denna paragraf föreskrivs liksom i den gäl-
lande lagens 22 § om begränsningar som 
gäller innehav av fastigheter och fastighets-
företag på så sätt att ett kreditinstituts inne-
hav av fastigheter och fastighetsföretag be-
gränsas till 13 procent av kreditinstitutets ba-
lansomslutning. Med avvikelse från den gäl-
lande lagen föreskrivs uttryckligen i 81 §, i 
samband med bestämmelserna om gruppba-
serad tillsyn över kreditinstituts finansiella 
ställning, om motsvarande begränsning av en 
konsolideringsgrupps fastighetsinnehav som 
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den som avses i den nämnda paragrafen. Till 
övriga delar motsvarar bestämmelsen 22 § i 
den gällande lagen. 

Med fastighetsföretag avses liksom för 
närvarande sådana bolag som nämns i 1 och 
2 § i lagen om bostadsaktiebolag (809/1991) 
samt motsvarande andelslag. 

34 §. Tillämpning av lånebestämmelserna i 
lagen om andelslag. Denna paragraf motsva-
rar 97 b § i den gällande lagen till den del 
som i den föreskrivs om tillämpning av lagen 
om andelslag (1148/2001). I paragrafens be-
hövs inte längre någon hänvisning till aktie-
bolagslagen eftersom motsvarande bestäm-
melser inte ingår i den nya aktiebolagslagen. 

35 §. Finansiering av förvärv av egna och 
koncernföretags aktier, andelar, kapitallån 
och debenturer samt mottagande som pant. 
Paragrafens 1—3 och 5 mom. motsvarar 24 a 
§ i den gällande lagen och paragrafens 
4 mom. motsvarar 16 § 4 mom. i den gällan-
de lagen. Det föreslås att paragrafens rubrik 
ändras så att den bättre stämmer överens med 
paragrafens innehåll. Syftet med paragrafen 
är emellertid att liksom i den gällande lagen 
endast avvika från eventuella gränser som 
fastställts i den allmänna associationslagstift-
ningen. Paragrafen har sålunda ingen bety-
delse till den del som i den avsedda transak-
tioner inte begränsas i någon annan lag. 

 
 

Allmänna förutsättningar för tillsyn över 
verksamheten 
 

36 §. Driftställen och anlitande av ombud. 
Denna paragraf motsvarar huvudsakligen 
11 § 2 mom. 4 punkten och 25 § i den gäl-
lande lagen. Enligt paragrafen skall både ett 
kreditinstituts huvudkontor från vilket kredit-
institutet leds och minst ett fast förrättnings-
ställe där det finns personal som är anträffbar 
för allmänheten, vara belägna i Finland. Be-
stämmelsen förutsätter inte att det huvudkon-
tor och det fasta förrättningsstället som avses 
i momentet är åtskilda från varandra. 

37 §. Kreditinstitutets bundenhet. Paragra-
fens rubrik föreslås ändrad i överensstäm-
melse med innehållet. I övrigt motsvarar pa-
ragrafen 11 § 2 mom. 2 och 3 punkten samt 
4 a § i den gällande lagen. 

38 §. Förvärv av bestämmande inflytande i 
utländska företag. Denna paragraf motsvarar 

19 a § i den gällande lagen till den del som i 
den föreskrivs om förvärv av bestämmande 
inflytande i ett utländskt företag som är belä-
get utanför Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet och är jämförbart med ett ut-
ländskt kreditinstitut eller värdepappersföre-
tag, fondbolag eller försäkringsbolag. 

Eftersom det konsoliderade kapitaltäck-
ningskravet enligt lagförslagets 76 § till åt-
skillnad från den gällande lagen omfattar alla 
dotterföretag oberoende av deras verksam-
hetsområden, utsträcks bestämmelsen med 
avvikelse från den gällande lagen till att om-
fatta också förvärv av bestämmande infly-
tande i andra företag än företag inom finans- 
eller försäkringsbranschen. Paragrafens ru-
brik ändras på motsvarande sätt. Eftersom 
andra företag än företag inom finans- och 
försäkringsbranschen inte omfattas av til-
lynsmyndigheternas på direktiven baserade 
skyldighet att utbyta information, är en förut-
sättning för en effektiv tillsyn över den kon-
soliderade kapitaltäckningen att paragrafen 
måste kunna tillämpas på ett sådant företag 
också då det är beläget i en annan EES-stat 
(nedan EES-stat). Också till dessa delar är en 
förutsättning för tillämpning av det förbud 
som avses i paragrafen att förbudet är nöd-
vändigt för en effektiv tillsyn över kreditin-
stitutets konsoliderade kapitaltäckning. Ett 
förbud kan sålunda i praktiken utfärdas i så-
dana fall då tillsynsmyndigheten i företagets 
etableringsstat inte har behörighet granska ett 
sådant företag. 

39 §. Tillhörighet till en utländsk konsoli-
deringsgrupp. Denna paragraf motsvarar 
11 § 3 mom. i den gällande lagen. 

 
 

Ägarnas och ledningens lämplighet och till-
förlitlighet 

 
40 §. Ledning av kreditinstitut och holding-

företag. Denna paragraf motsvarar 17 a § i 
den gällande lagen. 

41 §. Separat ledning för kreditinstitut och 
försäkringsbolag. Denna paragraf motsvarar 
15 § i den gällande lagen. 

42 §. Anmälan om förvärv av aktier och 
andelar. Denna paragraf motsvarar 18 § i den 
gällande lagen 

43 §. Rätt att motsätta sig förvärv. Denna 
paragraf motsvarar 19 § i den gällande lagen 



 RP 21/2006 rd  
  
 

25

5 kap.  Finansiella förutsättningar för 
kreditinstitutsverksamhet  

44 §. Minimikapital. I denna paragraf före-
skrivs liksom i den gällande lagens 13 § om 
den minsta kapitalbas som ett kreditinstitut 
ovillkorligen skall ha, oberoende av vad som 
nedan i detta kapitel föreskrivs om kapital-
krav. Liksom enligt den gällande lagen skall 
en inlåningsbanks och ett kreditföretags kapi-
tal uppgå till minst 5 miljoner euro och ett 
betalningsförmedlingsföretags kapital till 
minst 1 miljon euro. Liksom enligt den gäl-
lande lagen skall kapitalet vara tecknat i sin 
helhet när koncession beviljas. Av lagförsla-
gets 27 § 1 mom. följer att ett bolag inte ens 
efter att koncessionen beviljats får inleda sin 
verksamhet förrän kapitalet har betalats in till 
kreditinstitutet. 

 
 
 

Kapitalbas 
 
45 §. Primärt kapital. I denna paragraf de-

finieras begreppet primärt kapital.  
Paragrafens 1 mom. motsvarar 73 § 1 mom. 

i den gällande lagen. 
Paragrafens 2—4 mom. motsvarar till sitt 

innehåll 2—4 mom. i den gällande lagen. 
Jämfört med den gällande lagen ändras mo-
mentens uppbyggnad så att i 2 mom. före-
skrivs om avräkning av skatt som hänför sig 
till poster som avses i 1 mom. medan i 3 och 
4 mom. föreskrivs om poster som inte över 
huvud taget får räknas till det primära kapita-
let. Föreslagna 3 mom. justeras jämfört med 
den gällande lagen till följd av aktiebolagsla-
gens ändrade bestämmelser om kapitallån. 
Till sitt materiella innehåll är momentet oför-
ändrat. I föreslagna 4 mom. föreskrivs dess-
utom med anledning av lagförslagets 151 § 4 
mom. att till kapitalbasen inte får räknas till 
följd av förändringar i skuldernas marknads-
värde såsom intäkter eller kostnader redovi-
sade poster. Enligt det nämnda momentet får 
kreditinstitutet till bokslutsdagens verkliga 
värde redovisa också i momentet närmare 
angivna skuldposter. Förändringar i sådana 
skuldposters marknadsvärde medför emeller-
tid i allmänhet inte sådan ekonomisk nytta 
för kreditinstitutet att det vore motiverat att 

beakta dem i kapitalbasen. Bestämmelsen 
motsvarar till denna del kreditinstitutsdirek-
tivets artikel 64.1. Till sitt materiella innehåll 
är momenten oförändrade. 

I den föreslagna paragrafens 5 mom. före-
skrivs med avvikelse från den gällande lagen 
om en särskild begränsning av definitionen 
av begreppet primärt kapital. Momentet före-
slås bli tillämpat endast i sådana fall då kre-
ditinstitutet i enlighet med lagförslagets 61 § 
har värdepapperiserat sina fordringar eller de 
riskexponeringar som ansluter sig till dem. 
Momentet är baserat på kreditinstitutsdirekti-
vets artikel 57. Enligt det föreslagna momen-
tets 1 punkt får till den primära kapitalbasen 
inte räknas sådana poster i det egna kapitalet 
som är baserade på väntad avkastning av 
värdepapperiseringen. Enligt momentets 
2 punkt får till den primära kapitalbasen inte 
heller räknas garantiprovisioner eller andra 
intäkter av förbindelser som kreditinstitutet i 
samband med värdepapperisering har ställt 
för ett separat bolag som tagit emot fordring-
ar eller med dessa sammanhängande riskex-
poneringar i syfte att förbättra kreditvärde-
ringen för de värdepapperiserade fordringar-
na eller exponeringarna. Med ett kreditinsti-
tut jämställs i enlighet med den föreslagna 
paragrafens 3 mom. ett företag som hör till 
samma koncern som kreditinstitut och ett fö-
retag som med stöd av lag eller avtal svarar 
för kreditinstitutets skulder samt ett företag 
över vilket ett sådant företag har bestämman-
derätt. 

I den föreslagna paragrafens 6 mom. före-
skrivs för tydlighetens skull att de poster som 
avses i denna paragraf skall beaktas till de 
belopp som redovisats i bokslutet. Motsva-
rande bestämmelse finns inte i den gällande 
lagen men det föreslagna momentet motsva-
rar tolkningen av den gällande lagen. Mo-
mentet gäller endast de belopp till vilka pos-
terna beaktas, medan posternas karaktär be-
stäms uteslutande i enlighet med det momen-
tet. 

46 §. Supplementärt kapital. I denna para-
graf definieras begreppet supplementärt kapi-
tal. 

Paragrafens 1 mom. motsvarar 74 § 1 mom. 
i den gällande lagen. Momentets 3 punkt pre-
ciseras emellertid så att med skuldinstrument 
jämställs också egetkapitalinstrument till den 
del som ränta, utdelning eller annan gottgö-
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relse på dem kumuleras för redovisningspe-
rioder under vilka gottgörelse inte kan beta-
las. 

Enligt paragrafens 2 mom. kan till det sup-
plementära kapitalet i enlighet med artikel 
63.3 i kreditinstitutsdirektivet räknas över-
skott som vid tillämpning av den metod med 
interna kreditvärderingar som avses i 59 § 
utgör skillnaden mellan bokförda nedskriv-
ningar och förväntade förluster av riskvägda 
poster. Motsvarande bestämmelse finns inte i 
den gällande lagen. Momentet skall tillämpas 
endast på poster för vilka kapitalkravet har 
beräknats enligt den nämnda metoden. För 
hindrande av att förluster som hänför sig till 
sådana poster beaktas två gånger föreskrivs i 
momentet att till den supplementära kapital-
basen får räknas överskott som utgör skillna-
den mellan bokförda nedskrivningar och vän-
tade förluster som hänför sig till motsvarande 
poster. Differensen räknas in i kapitalbasen 
om den är positiv. Om differensen är negativ 
skall den dras av i enlighet med lagförslagets 
48 § 3 mom. Enligt det föreslagna momentet 
får emellertid av överskottet beaktas högst 
0,6 procent av de sammanräknade riskvägda 
posterna. Med riskvägda poster avses vid be-
räkningen av detta relationstal poster som är 
riskvägda enligt den interna klassificerings-
metod som avses i momentet. I fråga om ak-
tier och andra investeringar i eget kapital 
skall emellertid vid tillämpningen av mo-
mentet beaktas endast väntade förluster men 
inte bokförda nedskrivningar på sådana inve-
steringar.  

Paragrafens 3 mom. motsvarar 74 § 2 mom. 
i den gällande lagen medan den föreslagna 
paragrafens 4—7 mom. motsvarar 3—6 
mom. i den gällande paragrafen. I den före-
slagna paragrafens 7 mom. föreskrivs dessut-
om med avvikelse från den gällande lagen 
för tydlighetens skull att vid beräkning av 
förhållandet mellan den primära och supple-
mentära kapitalbasen i enlighet med momen-
tet skall den primära kapitalbasen beaktas ef-
ter avräkning av de poster som avses i 48 § 1 
mom. Bestämmelsen motsvarar tillämp-
ningspraxis för den gällande lagen. 

Till paragrafen föreslås i överensstämmelse 
med föreslagna 45 § 6 mom. bli fogat ett nytt 
8 mom. enligt vilket de poster som avses i 
denna paragraf skall beaktas till det belopp 
som tagits upp i bokslutet. Eftersom sådana 

förväntade förluster som avses ovan i 2 mom. 
inte är bokföringsposter skall momentet inte 
tillämpas på dem. Förväntade förluster skall 
enligt förslaget beaktas i enlighet med de 
krav som i kreditinstitutsdirektivets bilaga 
VII ställs på den interna klassificeringsmeto-
den. 

47 §. Övrig kapitalbas. Den föreslagna pa-
ragrafens 1 mom. motsvarar 74 a § i den gäl-
lande lagen. I den föreslagna paragrafens 
2 mom. föreskrivs i överensstämmelse med 
lagförslagets 45 § 6 mom. och 46 § 8 mom. 
att de poster som avses i denna paragraf skall 
beaktas till de belopp som tagits upp i bok-
slutet. 

48 §. Avdragsposter. Paragrafens 1 mom. 
motsvarar 75 § 1 mom. i den gällande lagen.  

Den föreslagna paragrafens 2 mom. 1—4 
punkten överensstämmer till innehållet med 
motsvarande punkter i den gällande lagens 
75 § 2 mom. De nämnda punkterna föreslås 
emellertid bli preciserade till följd av den de-
finition av begreppet kreditinstitut som ingår 
i 8 §, så att i punkterna hänvisas till både fin-
ländska och utländska kreditinstitut, eftersom 
termen ”kreditinstitut” i lagförslagets 8 § av-
ser uteslutande finländska kreditinstitut. 
Dessutom föreskrivs i momentets 5 punkt 
med avvikelse från den gällande lagen att om 
beloppet av sådana kvalificerade innehav 
som avses i lagförslagets 71 § överstiger den 
gräns som anges i den nämnda paragrafens 1 
eller 2 mom., skall den överstigande delen 
dras av från det primära och supplementära 
kapitalet. Punkten motsvarar artikel 122.2 i 
kreditinstitutsdirektivet. 

Till paragrafen fogas en ny 6 punkt enligt 
vilken från kapitalbasen skall dras av clear-
ingfordringar som härrör från redan överlåtna 
eller betalda värdepapper i samband med 
transaktioner som gjorts efter den femte 
bankdagen samt från obetalda poster till av-
talstidens utgång. Denna punkt motsvarar 
kapitalbasdirektivets bilaga II punkt 2a.  

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs i överensstämmelse med lagförslagets 
46 § 2 mom. att vid tillämpning av den me-
tod för intern kreditvärdering som avses i 
51 § 1 mom. skall från den primära och sup-
plementära kapitalbasen dessutom dras av 
skillnaden mellan de avskrivningar om vän-
tade förluster som av de riskvägda tillgång-
arnas sammanlagda belopp har tagits upp i 
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bokföringen, om skillnaden är negativ. I en-
lighet med artikel 66.2 a i kreditinstitutsdi-
rektivet skall detta moment inte tillämpas vid 
beräkning av sådana begränsningar av kund-
risker som avses 69 § eller vid beräkning av 
begränsningar av sådana kreditinstituts kvali-
ficerade innehav enligt 71 §, inte heller när 
det gäller kreditinstitut vilkas kapitaltäckning 
beräknas enligt metoden för intern kreditvär-
dering. 

I den föreslagna paragrafens 4 mom. före-
skrivs i enlighet med artikel 63.3 i kreditin-
stitutsdirektivet att vid beräkningen av kapi-
talkravet för kreditrisken i samband med vär-
depapperisering får sådana i 61 § 3 mom. av-
sedda poster på vilka i enlighet med kreditin-
stitutsdirektivet tillämpas riskvikten 1 250 
procent alternativt dras av från kapitalbasen 
istället för att de i enlighet med det nämnda 
momentet inte beaktas vid beräkning av kapi-
talkravet. 

I den föreslagna paragrafens 5 mom. före-
skrivs i enlighet med artikel 63.3 i kreditin-
stitutsdirektivet att de poster som avses i 2—
4 mom. till hälften skall dras av från det pri-
mära kapitalet och till hälften från maximibe-
loppet för det supplementära kapitalet enligt 
46 § 7 mom. Om det supplementära kapita-
lets maximibelopp inte räcker för avdragen, 
skall den överskjutande delen dras av från 
det primära kapitalet. Motsvarande bestäm-
melse finns inte i den gällande lagen. 

Den föreslagna paragrafens 6—9 mom. 
motsvarar till sitt innehåll 75 § 3—6 mom. i 
den gällande lagen. Paragrafens 7 och 
8 mom. föreslås emellertid till följd av defi-
nitionen av begreppet kreditinstitut i lagför-
slagets 8 § bli så justerade att i momenten 
hänvisas både finländska kreditinstitut, som i 
enlighet med 8 § genomgående benämns 
kreditinstitut i denna lag, och till utländska 
kreditinstitut. 

I den föreslagna paragrafens 10 mom. före-
skrivs i överensstämmelse med lagförslagets 
45 § 6 mom., 46 § 8 mom. och 47 § 2 mom. 
att de poster som avses i denna paragraf skall 
beaktas till de belopp som tagits upp i bok-
slutet, med undantag för underskott som av-
ses i denna paragrafs 3 mom. Vid beräkning 
av underskott skall förväntade förluster beak-
tas i enlighet med de krav som anges i kredit-
institutsdirektivets bilaga VII. 

 

Allmän riskhantering 
 
49 §. Generalklausul om riskhantering. 

Generalklausulen i denna paragraf motsvarar 
bestämmelsen om riskkontroll i den gällande 
lagens 68 §. Eftersom lagförslagets 74 § in-
nehåller särskilda bestämmelser om konsoli-
deringsgruppens riskhantering skall denna 
paragraf med avvikelse från den gällande la-
gen tillämpas endast på kreditinstitut. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
får ett kreditinstitut inte i sin verksamhet ta 
så stora risker att dess kapitaltäckning eller 
likviditet utsätts för väsentlig fara. Momentet 
motsvarar till denna del 68 § 1 mom. i den 
gällande lagen. Ett kreditinstitut skall dessut-
om ha med hänsyn till sin verksamhet till-
räcklig intern kontroll och tillräckliga risk-
hanteringssystem. Också i detta avseende 
motsvarar det föreslagna momentet den gäl-
lande lagen. Dessutom förutsätts i momentet 
i överensstämmelse med artikel 22 i kreditin-
stitutsdirektivet att ett kreditinstitut skall ha 
en tillförlitlig förvaltning som möjliggör ef-
fektiv riskhantering. Det sist nämnda kravet 
ingår inte i den gällande lagen men i sak av-
viker momentet inte heller i detta avseende 
från tolkningen av den gällande lagen. Dess-
utom föreslås att i momentet med avvikelse 
från den gällande lagen föreskrivs att förvalt-
ningen, den interna kontrollen och riskhan-
teringen skall uppfylla de krav som ställs i 
kreditinstitutsdirektivets bilaga V. Enligt bi-
lagan förutsätter en tillförlitlig förvaltning 
bl.a. att kreditinstitutets högsta ledning har 
fastställt en konsekvent ansvarsfördelning 
och klara principer för undvikande av intres-
sekonflikter. Dessutom skall den högsta led-
ningen godkänna och regelbundet ompröva 
riskhanteringsstrategierna samt principerna 
för rapportering och hantering av riskerna 
både i samband med kreditinstitutets egen 
verksamhet och i dess verksamhetsmiljö. En-
ligt bilagan skall riskhanteringen omfatta åt-
minstone kredit- och motpartsrisker, risker 
som återstår efter tillämpning av godkända 
metoder för reducering av kreditrisker, samt 
avbrottsrisker, risker i samband med värde-
papperisering, andra ränterisker än sådana 
som orsakas av handelslagret, operativa ris-
ker, likviditetsrisker och marknadsrisker. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar 68 § 2 mom. 
i den gällande lagen. 
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I paragrafen föreskrivs inte särskilt om den 
rätt att meddela närmare föreskrifter som Fi-
nansinspektionen har enligt gällande 68 § 
3 mom., eftersom kreditinstitutsdirektivet 
och dess bilaga V innehåller närmare be-
stämmelser om de krav som ska ställas på 
riskhanteringen och Finansinspektionen en-
ligt lagförslagets 93 § får generell rätt att 
meddela närmare föreskrifter i enlighet med 
direktivet. 

50 §. Övervakning av riskkoncentrationer. 
Denna paragraf motsvarar 68 a § 1 och 
3 mom. i den gällande lagen. I den föreslagna 
paragrafen ingår inte någon mot 2 mom. i 
den gällande paragrafen svarande bestäm-
melse om övervakning av en konsoliderings-
grupps riskkoncentrationer, eftersom särskil-
da bestämmelser om detta ingår i lagförsla-
gets 79 § i samband med bestämmelserna om 
gruppbaserad tillsyn. 

51 §. Interna transaktioner. Denna para-
graf motsvarar huvudsakligen 71 a § i den 
gällande lagen. Med avvikelse från den gäl-
lande lagen skall den emellertid inte tilläm-
pas på en konsolideringsgrupps moderföre-
tag, eftersom särskilda bestämmelser om sa-
ken ingår i lagförslagets 79 § om gruppbase-
rad tillsyn. Dessutom föreslås att ordalydel-
sen i den gällande paragrafens 1 mom. för-
tydligas. Till följd av den definition av be-
greppet kreditinstitut som föreslås i lagför-
slagets 8 § tas i 3 mom. in ett uttryckligt om-
nämnande om utländskt kreditinstitut. I sak 
är bestämmelsen oförändrad. 

52 §. Allmänt likviditetskrav. Denna para-
graf motsvarar 66 § i den gällande lagen. 

53 §. Betalningsförmedlingsföretags likvi-
ditet. Denna paragraf motsvarar 66 a § i den 
gällande lagen. Hänvisningarna till de risk-
vikter som skall tillämpas vid beräkning av 
kapitaltäckningsgraden föreslås emellertid 
ändrade i överensstämmelse med de närmast 
motsvarar riskvikterna enligt denna lag. Till 
sitt materiella innehåll förblir bestämmelsen i 
väsentliga avseenden oförändrad. 

 
Kapitaltäckning 

 
54 §. Intern kapitalutvärdering. I denna pa-

ragraf föreskrivs om de allmänna kraven på 
reglering av kapitaltäckningen. 

Paragrafen är baserad på artikel 123 i kre-
ditinstitutsdirektivet. Artikeln är i sin tur ba-

serad på Baselkommitténs rekommendation 
om kapitaltäckningsregler för internationellt 
verksamma banker. Artikeln är i första hand 
baserad på rekommendationens princip nr 1 
enligt vilken bankerna skall ha ett förfarande 
för att bedöma sin kapitaltäckning i relation 
till sin riskprofil samt en strategi för att beva-
ra sin kapitalnivå. 

Den krav som paragrafen ställer på kontroll 
av kapitaltäckningen utgör enligt förslaget en 
väsentlig del av en tillförlitlig förvaltning och 
en god riskhantering som det på ett mera 
allmänt plan föreskrivs om också i lagförsla-
gets 49 §. Bestämmelsen kompletterar sålun-
da i fråga om kapitaltäckningen det i 49 § fö-
reslagna allmänna kravet när det gäller en 
tillräckligt effektiv förvaltning, intern kon-
troll och riskhantering. Också den paragraf 
som det här är fråga om bör tillämpas med 
beaktande av de i direktivets bilaga V angiv-
na krav som paragrafen hänvisar till. 

Finansinspektionen kan med stöd av lag-
förslagets 93 § meddela sådana närmare före-
skrifter om tillämpning av denna paragraf 
som förutsätts för genomförande av direkti-
vet. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
skall ett kreditinstituts kapitalbas fortlöpande 
vara tillräckligt stor och av en sådan beskaf-
fenhet att den motsvarar kreditinstitutets 
riskexponeringar, enligt vad som föreskrivs 
närmare i lagen. Det i momentet stadgade 
allmänna kravet på en tillräckligt stor kapi-
talbas som täcker kreditinstitutets samtliga 
riskexponeringar förverkligas enligt förslaget 
dels genom detaljerade krav vad beträffar det 
lagstadgade kapitalkravet enligt lagförslagets 
55 § och de bestämmelser som paragrafen 
hänvisar till och dels genom det nedan i den-
na paragraf föreslagna kravet enligt vilket 
kreditinstitutet skall iaktta i förhållande till 
karaktären och omfattningen av sin verksam-
het tillräckliga skriftliga principer och proce-
durer för identifiering, mätning och rapporte-
ring av risker som hotar dess kapitaltäckning. 
När det gäller dessa principer och förfaran-
den är det skäl att i enlighet med de interna-
tionella kraven som ligger till grund för be-
stämmelsen i praktiken förutsätta bl.a. att de 
mål som kreditinstitutet ställer upp för sin 
kapitalbas fortlöpande skall överskrida det 
ovan nämnda lagstadgade kapitalkravet. 

Det allmänna princip som kommer till ut-
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tryck i momentet är baserad på den centrala 
utgångspunkten för Baselkommitténs re-
kommendation, dvs. att kreditinstituten fort-
löpande skall upprätthålla en kapitaltäck-
ningsnivå som överskrider den miniminivå 
som de nedan föreslagna detaljerade be-
stämmelserna förutsätter, bl.a. av den anled-
ningen att inte ens detaljerade bestämmelser 
om kapitalkravet i praktiken täcker banker-
nas samtliga riskexponeringar. Dessutom kan 
den på bestämmelserna baserade beräkningen 
av kapitalkravet vara förenad med osäker-
hetsfaktorer. Bestämmelsen bygger på tänke-
sättet att kapitalbasen skall fungera som en 
buffert mot oväntade förluster. För att vara 
effektiv måste bufferten säkerställa att kredit-
institutets verksamhet kan fortsätta utan stör-
ningar i olika situationer. Avsikten med be-
stämmelsen är också att understryka den 
omständigheten att det i första hand är kredit-
institutet själv som ansvarar för att dess kapi-
talbas räcker för att täcka kreditinstitutets 
samtliga riskexponeringar och det kapitalbe-
hov som dessa ger upphov till. 

De interna kapitalmål som avses i denna 
paragraf kan emellertid inte i det avseendet 
jämställas med de lagstadgade kapitalkrav 
som följer av lagförslagets 55 §, att Finansin-
spektionen t.ex. enbart på grund av ett kapi-
talunderskott i förhållande till sådana internt 
uppställda kapitalmål direkt i enlighet med 
lagförslagets 87 § skulle kunna sätta ut en 
tidsfrist inom vilken kapitalunderskottet skall 
vara täckt, eller över huvud taget enbart på 
denna grund återkalla kreditinstitutets kon-
cession. Ett kapitalunderskott som enbart är 
baserat på interna kapitalmål skulle inte hel-
ler i sig leda till sådan begränsning av 
vinstutdelningen som avses i lagförslagets 
88 §. 

Finansinspektionen kan enligt förslaget 
emellertid genom en sådan omfattande be-
dömningsprocess som avses i lagförslagets 
85 § utvärdera ett kreditinstituts egen be-
dömning av sitt interna kapitalbehov enligt 
denna paragraf och om kontrollen är tillräck-
ligt effektiv samt arten och omfattningen av 
kreditinstitutets kapitalbas för täckning av 
detta kapitalbehov. För att säkerställa att kre-
ditinstitutets kapitalbas räcker också för att 
täcka dess interna kapitalbehov kan Finans-
inspektionen vid behov under de förutsätt-
ningar som anges i lagförslagets 86 § och 

som närmare beskrivs i samband med den 
nämnda paragrafen uppställa krav på 
tilläggskapital för kreditinstitutet. Enligt det 
nämnda lagrummet kan ett högre kapital-
täckningskrav uppställas om kreditinstitutets 
kapitalbas väsentligt underskrider dess egen 
bedömning av kapitalkravet och Finansin-
spektionen kan på basis av den bedömnings-
process som nämns ovan konstatera att kapi-
talunderskottet beror på att kreditinstitutets 
förvaltning, interna kontroll, riskhantering el-
ler kapitalförvaltning inte motsvarar de krav 
som uppställs i 49 §, nedan i denna paragraf 
eller i 68 , 74 , 78  och 79 §. Ett högre kapi-
talkrav kan uppställas också i det fall att Fi-
nansinspektionen genom den nämnda utvär-
deringen kan konstatera att kreditinstitutet på 
grund av att det åsidosatt de ovan nämnda 
kraven har bedömt sitt kapitalbehov på ett 
bristfälligt eller felaktigt sätt och att kreditin-
stitutet av denna anledning uppenbart har ett 
betydande reellt kapitalunderskott. De lag-
stadgade påföljder av att kapitaltäcknings-
kraven underskrids som det hänvisas till 
ovan, dvs. i sista hand återkallande av kon-
cessionen, kommer i fråga efter att ett högre 
kapitalkrav fastställts, om kreditinstitutet inte 
har förmått uppfylla detta. 

Om kreditinstitutet emellertid klart för-
summar att uppfylla de detaljerade krav som 
på förhand har ställts i denna paragraf eller i 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 
den, dvs. om kreditinstitutet t.ex. i något av-
seende försummar att fastställa principer gäl-
lande omständigheter som nämns i 2 mom. 
eller att uppställa interna kapitalmål enligt 3 
mom. eller om dessa inte uppfyller de detal-
jerade, i kapitaldirektivet angivna krav som 
på förhand uppställts i Finansinspektionens 
föreskrifter, kan Finansinspektionen direkt 
med stöd av bestämmelserna inom ramen för 
sina befogenheter vidta åtgärder oberoende 
av den ovan nämnda övergripande utvärde-
ringsprocessen. Sådana åtgärder är bl.a. en 
offentlig anmärkning eller varning enligt la-
gen om Finansinspektionen och utsättande av 
vite samt begränsning av verksamheten en-
ligt detta lagförslags 29 § samt i sista hand 
återkallande av koncessionen efter en tids-
frist som avses i lagförslagets 87 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
skall ett kreditinstitut iaktta i förhållande till 
karaktären och omfattningen av sin verksam-
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het tillräckliga skriftliga principer och proce-
durer för identifiering, mätning och rapporte-
ring av risker som hotar dess kapitaltäckning, 
för risktagning, riskbegränsning och annan 
riskhantering samt för användning av kapi-
talbasen för risktäckning. Detta krav innebär 
att kreditinstitutet skall skapa en intern kapi-
talförvaltningsprocess för utvärdering av 
storleken av sin kapitalbas samt för bedöm-
ning av om förvaltningen, den interna kon-
trollen samt kapital- och riskhanteringen är 
tillräckligt effektiv i förhållande till kreditin-
stitutets riskexponering och det därav följan-
de kapitalbehovet. 

Kreditinstitutet skall enligt förslaget göra 
en övergripande bedömning av sin riskhan-
teringsförmåga med beaktande av sina egna 
särdrag och osäkerhetsfaktorerna i samband 
med verksamheten. Riskhanteringsförmågan 
är beroende av kreditinstitutets kapital och 
lönsamhet samt av kvalitativa faktorer, bl.a. 
en tillförlitlig förvaltning samt av en välor-
ganiserad intern kontroll, riskhantering och 
kapitalförvaltning. Kapitalbasen, lönsamhe-
ten och de kvalitativa faktorerna kan inte er-
sätta varandra utan en god riskhanterings-
förmåga är alltid resultatet av alla dessa fak-
torers sammanlagda effekt. 

Med risker som hotar kapitaltäckningen 
avses i momentet alla väsentliga, av kreditin-
stitutets affärsverksamhet och verksamhets-
miljö orsakade risker som hotar dess kapital-
täckning. I fråga om kapitalförvaltningspro-
cessen är det skäl att utöver de riskexpone-
ringar som skall beaktas vid beräkningen av 
kapitalbasens minimibelopp enligt lagförsla-
gets 55 § beakta också exponeringar som inte 
beaktas i beräkningen, dvs. ränterisken i den 
finansiella balansräkningen, likviditetsrisken 
och den strategiska risken. Kapitalförvalt-
ningsprocessen skall enligt förslaget omfatta 
också kreditinstitutets eventuella riskexpone-
ringar för affärsverksamhet som inte hör till 
den egentliga kreditinstitutsverksamheten, 
t.ex. för försäkringsverksamhet som bedrivs 
inom samma finans- och försäkringskonglo-
merat. 

Kapitalförvaltningsprocessen skall utöver 
mätbara risker (kvantitativa risker) täcka 
också kvalitativa risker. Med mätbara risker 
avses risker i samband med oväntad förlust 
som kan värderas enligt statistiska och ma-
tematiska metoder eller med belastningstest 

(stresstest). Till kategorin kvalitativa risker 
hör t.ex. anseenderisk, rättsliga risker, för-
ändringar i reglerings- och övervakningsmil-
jön samt risker som orsakas av brister i för-
valtningen, i den interna kontrollen, i risk-
hanteringen eller kapitalförvaltningen. Kre-
ditinstitut skall täcka sina mätbara risker i 
första hand med kapital, medan hanteringen 
av kvalitativa risker i första hand förutsätter 
att man väljer de rätta riskhanteringsmeto-
derna. Kreditinstitut kan sålunda inte ersätta 
kvalitativa brister i riskhanteringen enbart 
genom att öka sitt kapital och de kan å andra 
sidan inte ersätta kapitalbrist med enbart för-
bättrad riskhantering. 

Som sådana principer och procedurer för 
identifiering, mätning och rapportering av 
risker som avses i momentet kan nämnas 
t.ex. principerna för en heltäckande riskana-
lys och identifiering av problemkrediter, be-
slut om modeller och metoder för riskmät-
ning samt principerna för rapportering till 
ledningen och för rapporteringsfrekvensen. 

Principerna och procedurerna för risktag-
ning och riskbegränsning gäller t.ex. förfa-
randena vid beviljande av krediter samt änd-
ring och förnyande av kreditvillkor, beslut 
om att decentralisera kreditgivningen, be-
gränsningar av kreditgivningen när det gäller 
vissa typer av fordringar, grupper av ford-
ringar eller motparter, målsättningar för och 
begränsning av valuta- och räntepositioner 
samt övriga principer för balanshantering. 

Andra principer och procedurer för risk-
hantering är t.ex. beredskapsplaner för likvi-
ditetskriser, kontinuitetsplaner för affärsverk-
samheten vid allvarliga störningar samt åt-
gärder för att förebygga farliga arbetskombi-
nationer och intressekonflikter inom organi-
sationen. 

Som exempel på principer och procedurer i 
fråga om kapitalbasen för risktäckning kan 
nämnas t.ex. planering av kapitalstrukturen, 
framtida kapitalkällor och kapitalkostnader. I 
den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs dessutom uttryckligen att kreditinstitu-
tet skall ställa upp tillräckligt fokuserade 
kvantitativa och kvalitativa mål för kapital-
basen. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. förut-
sätts vidare att kreditinstitutet upprättar 
skriftliga beskrivningar av principerna och 
procedurerna. Kreditinstitutet skall också sä-
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kerställa att beskrivningarna uppdateras då 
det sker betydande förändringar i kreditinsti-
tutets verksamhet eller verksamhetsmiljö. 

I momentet föreskrivs att principerna och 
procedurerna skall vara tillräckliga i förhål-
lande till karaktären och omfattningen av 
kreditinstitutets verksamhet. Bestämmelsen 
ger uttryck för proportionalitetsprincipen 
som enligt kreditinstitutsdirektivet är en av 
de centrala principerna för kapitalförvalt-
ningsprocessen. Vid bedömningen av arten 
och omfattningen av kreditinstitutets verk-
samhet skall avseende fästas vid bl.a. kredit-
institutets storlek och komplexitetsgraden i 
dess affärsverksamhet, storleken av de risker 
som hänför sig kreditinstitutets verksamhet 
och dess verksamhetsmiljö, kreditinstitutets 
rättsliga struktur samt kreditinstitutets bety-
delse för stabiliteten på finansmarknaden. 

Det i momentet föreskrivna kravet på iakt-
tagande av principerna och procedurerna in-
nebär att kapitalförvaltningsprocessen skall 
utgöra en del av kreditinstitutets beslutskul-
tur och ledningssystem såväl på den strate-
giska som på den operativa nivån. Kreditin-
stitutet skall också regelbundet göra en från 
kapitalförvaltningsprocessen fristående intern 
bedömning för att säkerställa att kapitalför-
valtningsprocessen fortfarande uppfyller de 
lagstadgade kraven och kreditinstitutets in-
terna målsättningar. Denna fristående interna 
bedömning kunde i praktiken göras t.ex. 
inom ramen för kreditinstitutets interna revi-
sion. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
skall kreditinstitutet ställa upp interna mål för 
storleken och arten av den kapitalbas som 
behövs för täckning av de risker som beräk-
nats enligt 2 mom. Kapitalmålen skall ställas 
upp utifrån kreditinstitutets affärsområden el-
ler på något annat ändamålsenligt sätt på så 
sätt att för varje affärsenhet eller riskområde 
anvisas internt kapital i den utsträckning som 
risk- eller affärsområdet förutsätter. 

Sådana interna mål som avses i momentet 
är bl.a. nivån på kapitalbasen i förhållande 
till riskerna och det kapitalbehov som dessa 
förorsakar, samt kapitalbasens belopp ut-
tryckt i euro. När kreditinstitutet ställer upp 
de interna målen för kapitalbasen skall det 
utöver de lagstadgade kapitaltäckningskraven 
beakta också sina egna strategiska mål, t.ex. 
strävanden att uppnå en viss kreditklass och 

planerade ändringar i affärsverksamheten. 
Målen skall vara av en föregripande karaktär. 
När målen ställs upp är det skäl att utöver de 
risker som orsakas av kreditinstitutets aktuel-
la och planerade verksamhet beakta också 
eventuella förändringar i verksamhetsmiljön. 

När kreditinstitutet ställer upp sina interna 
mål kan det definiera de begrepp som det an-
vänder på önskat sätt och i sina beräkningar 
använda de metoder och antaganden som det 
anser vara ändamålsenliga. I enlighet härmed 
kunde definitionen av kreditinstitutets kapi-
talbas vid tillämpningen av detta moment av-
vika från den definition av begreppet kapital-
bas som föreskrivs ovan i 45-48 §. Avsikten 
är att momentet till denna del skall tillämpas 
så att kreditinstitutet själv definierar den ka-
pitalbas som bäst lämpar sig för dess verk-
samhet. Kreditinstitutet får emellertid inte 
ens i detta interna kapital räkna in poster som 
inte uppfyller de kvalitativa krav som enligt 
de nämnda lagrummen ställs på kapitalbasen. 
Kreditinstitutet måste dessutom kunna redo-
göra för hur de definitioner och antaganden 
som det utgår ifrån skiljer sig från definitio-
nerna och antagandena i lagen, förordningar-
na och bestämmelserna. 

55 §. Kapitalkrav. Syftet med denna para-
graf är att med tanke på lagens överskådlig-
het ta in en allmän bestämmelse med en upp-
räkning av de krav som gäller för olika typer 
av kapitalkrav. I fråga om de olika typerna av 
lagstadgade kapitalkrav som avses i paragra-
fen används nedan i lagen benämningen ”mi-
nimibelopp för kapitalbasen” till åtskillnad 
från det interna kapitalkrav som avses i lag-
förslagets 54 § och det av prövning beroende 
högre kapitaltäckningskrav som avses i lag-
förslagets 86 §. 

I paragrafens 1 mom. föreskrivs i överens-
stämmelse med direktivets artikel 75 om det 
allmänna kapitaltäckningskravet samt om de 
risker som detta skall täcka. Momentets kapi-
talkrav motsvarar begreppet ”Pelare I” i Ba-
selkommitténs rekommendation. Momentet 
och de paragrafer som det hänvisar till ersät-
ter 72 samt 76—78 c § i den gällande lagen.  

Nedan i lagförslagets 56—61 § föreskrivs 
om beräkning av det allmänna kapitaltäck-
ningskravet. I lagförslagets 56 § föreskrivs 
om undantag i detta avseende. I lagförslagets 
57—60 § föreskrivs om beräkning av kapi-
talkravet för kreditrisken. Kapitalkravet för 
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kreditrisken skall enligt förslaget beräknas 
med användning av antingen det i 58 § eller 
det i 59 § föreskrivna förfarandet varefter 
från det beräknade beloppet dras av de poster 
som på ett godtagbart sätt har täckts med den 
metod för kreditriskreducering som avses i 
60 §. I lagförslagets 61 § föreskrivs om be-
räkning av kapitalkravet för risker som är ba-
serade på värdepapperisering av fordringar 
och med dem anslutna risker. I lagförslagets 
62 § föreskrivs om beräkning av kapitalkra-
vet för operativa risker. I lagförslagets 63 § 
föreskrivs om beräkning av kapitalkravet för 
hela verksamhetens valutarisk och råvarurisk 
samt i 64 och 65 § om kapitalkravet för ex-
poneringar i handelslagret. 

Det allmänna kapitaltäckningskrav som av-
ses i 1 mom. skall enligt förslaget beräknas 
genom addition av kapitalkraven för de på 
ovan angivet sätt beräknade kreditriskerna, 
operativa riskerna, valutariskerna, råvaruris-
kerna samt exponeringarna i handelslagret. 

I paragrafens 2 mom. 1 punkten föreskrivs 
dessutom om kapitalkravet för kundrisker. 
Bestämmelser om detta finns i 67—69 §. I 
momentets 2 punkt föreskrivs om kapitalkra-
vet för kvalificerade innehav i andra företag 
än kreditinstitut, finansiella institut och tjäns-
teföretag. I lagförslagets 71 § föreskrivs om 
beräkning av kapitalkrav. De båda kapital-
kraven enligt detta moment samt kapitalkra-
vet enligt 1 mom. är enligt förslaget jämställ-
da och oberoende av varandra, liksom enligt 
den gällande lagen. 

I paragrafens 3 mom. föreslås i överens-
stämmelse med 72 § 2 mom. i den gällande 
lagen att ett kreditinstituts kapitalbas alltid 
skall uppgå till det minimibelopp som nämns 
i lagförslagets 44 §. Kreditinstitutet skall så-
lunda ha en kapitalbas som, oberoende av 
vad som föreskrivs ovan i denna paragraf, 
alltid uppgår till minst 5 miljoner euro om 
inte annat följer av övergångsbestämmelsen i 
lagförslagets 177 §. 

Enligt paragrafens 4 mom. skall ett betal-
ningsförmedlingsföretag ha en mot det all-
männa kapitaltäckningskravet enligt 1 mom. 
svarande minsta kapitalbas som, liksom för 
närvarande, med avvikelse från vad som 
gäller för andra kreditinstitut beräknas ute-
slutande med tillämpning av 66 §. 

I paragrafens 5 mom. föreslås en mot 72 § 
3 mom. i den gällande lagen svarande be-

stämmelse enligt vilken vid beräkning av det 
allmänna kapitaltäckningskravet, sådana 
kundrisker som avses i 2 mom. och kapital-
kravet för kvalificerade innehav, det minsta 
kapitalkrav som avses i 3 mom. samt det 
minsta kapitalkravet för ett betalningsför-
medlingsföretag, till kapitalbasen skall räk-
nas den primära kapitalbasen enligt 45 § och 
den supplementära kapitalbasen enligt 46 §, 
minskad med de avdragsposter som avses i 
48 §. 

I paragrafens 6 mom. föreslås i överens-
stämmelse med 72 § 4 mom. i den gällande 
lagen en bestämmelse enligt vilken vid be-
räkning av kapitalkravet för valuta- och råva-
rurisken i ett kreditinstituts hela verksamhet 
enligt 1 mom. 3 punkten och kapitalkravet 
för marknadsriskerna i handelslagret enligt 4 
punkten samt kapitalkravet för exponeringen 
i handelslagret, till kapitalbasen dessutom får 
räknas de poster som avses 47 §. 

I paragrafens 7 mom. föreslås för tydlighe-
tens skull en bestämmelse enligt vilken på 
medlemskreditinstituten i den sammanslut-
ning av andelsbanker som avses i lagen om 
andelsbanker och andra kreditinstitut i an-
delslagsform skall tillämpas bestämmelser 
som delvis avviker från denna lag. I den 
nämnda lagens 9 § föreskrivs om kapitalkrav 
för medlemskreditinstitut och i lagens 7 § om 
begränsning av medlemskreditinstituts kund-
risker. 

56 §. Undantag i fråga om kapitalkrav. I 
denna paragraf föreskrivs om undantag i en-
lighet med direktivets artikel 69 när det gäll-
er kapitalkrav för dotterkreditinstitut. I enlig-
het med den nämnda artikeln föreslås att un-
dantag tillämpas i fråga om det allmänna ka-
pitaltäckningskravet i 55 § 1 mom. samt i 
fråga om det kapitalkrav som kundrisker som 
avses i den nämnda paragrafens 2 mom. 1 
punkten. Däremot kan undantag inte tilläm-
pas i fråga om det allmänna kapitalkrav som 
avses i 55 § 3 mom. På det kreditinstitut som 
undantaget avser tillämpas inte rapporte-
ringsskyldigheten i enlighet med 84 § 1 
mom. 

I syfte att uppfylla det krav på en tillförlit-
lig förvaltning som avses i direktivets artikel 
69 b föreslås att undantag oberoende av vad 
som föreskrivs i direktivet inte tillämpas i 
fråga om de krav på tillförlitlig förvaltning 
samt tillräcklig intern kontroll och riskhan-
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tering som avses i 49 §. Det har ansetts nöd-
vändigt att iaktta sådana minimikrav också 
när det gäller undantagna kreditinstitut, för 
att bestämmelserna om moderföretags konso-
liderade finansiella ställning skall kunna till-
lämpas på ett tillförlitligt sätt. Nedan i lagför-
slagets 78 § föreskrivs om möjligheten att 
avvika från de i 54 § angivna kvalitativa kra-
ven i fråga om den interna kapitalutvärde-
ringen.  

Undantag kan göras endast i fråga om dot-
terkreditinstitut. Ett moderkreditinstitut skall 
däremot alltid uppfylla kapitalkravet och det 
konsoliderade kapitalkravet. Dessutom skall 
både kreditinstitutet och dotterkreditinstitutet 
vara finländska kreditinstitut. 

Enligt paragrafens 1 mom. kan undantag 
beviljas från de krav som avses i 55 § 1 
mom. och motsvarande 4 mom. för betal-
ningsförmedlingsföretag samt från de krav 
som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten. Undan-
taget kan gälla också en del av de krav som 
nämns ovan. Enligt momentet förutsätts att 
Finansinspektionen beviljar tillstånd att till-
lämpa paragrafen. Enligt förslaget skall till-
stånd beviljas på ansökan av ett kreditinstitut, 
om de förutsättningar som anges i momentet 
är uppfyllda. 

I paragrafens 1 mom. 1 punkten anges som 
villkor att det inte finns några rättsliga hinder 
för överföring av tillgångar från moderföre-
taget till ett dotterkreditinstitut såväl i främ-
mande som i eget kapital. Moderföretagets 
rätt att bevilja ett dotterkreditinstitut kredit 
eller att förvärva aktier i dotterkreditinstitutet 
och i detta syfte överföra tillgångar till dot-
terkreditinstitutet har i allmänhet inte begrän-
sats. Inte heller de föreslagna kapitaltäck-
ningsbestämmelserna begränsar moderföre-
tagets rätt att investera medel i ett dotterkre-
ditinstitut, eftersom på sådana ansvarsförbin-
delser inom en konsolideringsgrupp enligt 
förslaget skall tillämpas riskvikten 0 procent 
såväl i fråga om det allmänna kapitaltäck-
ningskravet som i fråga om begränsningarna 
av kundriskerna. Ett sådant hinder som avses 
i punkten kan närmast bestå i att moderkre-
ditinstitutets rätt att investera medel begrän-
sas med stöd av lagen om temporärt avbry-
tande av en inlåningsbanks verksamhet eller 
med stöd av någon annan lagstiftning som är 
avsedd att tillämpas i undantagsförhållanden. 

I momentets 2 punkt uppställs som till-

ståndsvillkor att moderkreditinstitutet på ett 
sätt som Finansinspektionen godkänt svarar 
för dotterkreditinstitutets åtaganden. Denna 
punkt motsvarar direktivets artikel 69 c. 
Villkoret kan i praktiken uppfyllas t.ex. så att 
moderkreditinstitutet enligt ett gällande be-
slut av bolagsstämman eller enligt ett gällan-
de beslut som styrelsen fattat inom ramen för 
sin behörighet betalar dotterkreditinstitutets 
förfallna skulder till borgenärerna i det fall 
att dotterkreditinstitutet är insolvent, eller att 
moderkreditinstitutet beviljar dotterföretaget 
tillräcklig finansiering för betalning av skul-
derna. Dessutom förutsätts att moderkreditin-
stitutets finansiella ställning gör det möjligt 
att uppfylla åtagandet. Enligt den föreslagna 
punkten förutsätts ett sådant åtagande emel-
lertid inte i det fall att Finansinspektionen 
gör bedömningen att dotterkreditinstitutets 
operativa risker är obetydliga. 

Enligt momentet 3 punkt är ett tillstånds-
villkor dessutom att dotterkreditinstitutet om-
fattas av den gruppbaserade tillsynen över 
moderkreditinstitutet. Dotterkreditinstitutets 
risker blir sålunda täckta genom det konsoli-
derade kapitalkravet för moderkreditinstitu-
tet. 

57 §. Kapitalkrav för kreditrisker. I denna 
paragraf föreskrivs om de allmänna princi-
perna för beräkning av kapitalkrav för kredit-
risker. 

I paragrafens 1 mom. föreslås i enlighet 
med kreditinstitutsdirektivets artikel 75 att 
kapitalkravet för kreditrisker, liksom enligt 
den gällande lagen, skall vara 8 procent av 
det riskvägda beloppet av kreditinstitutets 
tillgångar och förbindelser utanför balans-
räkningen. Med avvikelse från den gällande 
lagen föreslås ingen bestämmelse om risk-
vikterna för olika tillgångar och förbindelser 
utanför balansräkningen utan i momentet fö-
reslås endast ett konstaterande av att kredit-
institutets tillgångar och förbindelser utanför 
balansräkningen skall vägas enligt den kre-
ditrisk som sammanhänger med dem. Bero-
ende på vilken metod som används tillämpas 
antingen riskvikter som bestäms genom för-
ordning (schablonmetoden) eller också base-
ras riskvikterna på kreditinstitutets interna 
kreditvärdering (internmetoden för kredit-
värdering). 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
skall kapitalkravet för kreditrisken beräknas 
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enligt någondera av de metoder som nämns 
ovan. I 58 § föreskrivs närmare om scha-
blonmetoden för beräkning av kreditrisker 
och i 59 § om internmetoden för kreditvärde-
ring. Under de förutsättningar som anges i 
kreditinstitutsdirektivets artikel 89 kan Fi-
nansinspektionen i samband med tillstånds-
förfarandet enligt internmetoden för kredit-
värdering tillåta att kreditinstitutet använder 
schablonmetoden parallellt med internmeto-
den. 

Enligt paragrafens 3 mom. skall derivatin-
strument beaktas med tillämpning av de me-
toder som avses i kreditinstitutsdirektivets bi-
laga III. Med derivatinstrument avses i direk-
tivets bilaga IV nämnda ränte- och valutade-
rivat. På sådana repo- och försäljningsavtal 
om värdepapper som avses i nämnda bilaga 
III, på värdepapperslån och krediter i sam-
band med värdepappershandel skall under de 
förutsättningar som avses i nämnda bilaga 
tillämpas samma metoder som på derivatin-
strument. Som kredit enligt detta moment be-
traktas också värdepappershandel som på det 
sätt som avses i den nämnda bilagan clearas 
efter längre än vanligt. Enligt direktivets bi-
laga III kan instrument som avses i momentet 
under de förutsättningar som anges i bilagan 
beaktas antingen enligt den på instrumentens 
verkliga värde baserade metoden som avses i 
bilagans del 3, enligt den på instrumentens 
ursprungliga värde baserade metoden som 
avses i den nämnda bilagans del 4 eller enligt 
den schablonmetod som avses i bilagans del 
5. Nedan i lagförslagets 79 § 2 mom. före-
skrivs dessutom att instrument som avses i 
momentet med Finansinspektionens tillstånd 
kan beaktas enligt en sådan i det nämnda 
momentet avsedd metod som baserar sig på 
kreditinstitutets egna modeller. Tillstånd för 
användning av en sådan internmetod kan un-
der de förutsättningar som föreskrivs i direk-
tivet beviljas både kreditinstitut vars kapital-
krav för kreditrisken beräknas enligt den i 
denna paragraf nämnda schablonmetoden 
och kreditinstitut som har fått tillstånd att an-
vända den internmetod för kreditvärdering 
som avses i lagförslagets 59 § 1 mom. Fi-
nansinspektionen skall enligt förslaget med-
dela sådana på bilagan baserade närmare fö-
reskrifter om tillämpning av dessa metoder 
som avses i direktivet. De principer som 
framgår av momentet motsvarar i fråga om 

derivatinstrument huvudsakligen den gällan-
de lagen och tillämpningspraxis för den. 

Enligt paragrafens 4 mom. skall ingendera 
av de metoder som nämns ovan tillämpas på 
kapitalkrav för kreditrisker i samband med 
värdepapperisering. I sådana fall skall lagför-
slagets 61 § tillämpas.  

I paragrafens 5 mom. konstateras för tyd-
lighetens att tillgångar som enligt 48 § skall 
dras av från kapitalbasen inte beaktas som 
tillgångar enligt denna paragraf. Momentet 
motsvarar den gällande lagens 75 § grupp I 
punkt 8. 

58 §. Schablonmetod  för beräkning av 
kreditrisker. I denna paragraf föreskrivs om 
användning av den på externa riskvikter ba-
serade schablonmetoden för beräkning av 
kreditrisker. Metoden är baserad på kreditin-
stitutsdirektivets artiklar 78-83 och bilaga VI. 

I den föreslagna paragrafens 1 mom. före-
skrivs att riskvikterna vid användningen av 
metoden fastställs antingen direkt på basis av 
en fordran eller enligt motparten i en förbin-
delse utanför balansräkningen eller enligt ka-
raktären av tillgångarna eller också på basis 
av ett godkänt ratinginstituts kreditvärdering. 
Enligt den föreslagna paragrafens 4 mom. fö-
reskrivs genom förordning närmare om fast-
ställande av riskvikter. Föreskrifter om fasta 
riskvikter meddelas genom förordning i en-
lighet med kreditinstitutsdirektivets bilaga 
VI. Kreditinstitutet kan själv välja om det 
använder fasta koefficienter eller externa 
kreditvärderingar. Om kreditinstitutet har 
börjat använda externa värderingar i fråga 
om en post och en sådan värdering fortfaran-
de finns att tillgå, får kreditinstitutet emeller-
tid inte utan grundad anledning övergå till att 
använda en förmånligare fast riskvikt.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall tillgångar-
na vid tillämpningen av metoden beaktas till 
bokföringsvärdet. Garantiförbindelser och 
övriga förbindelser utanför balansräkningen 
beaktas enligt sitt kreditmotvärde, som be-
stäms genom förordning. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om de all-
männa principerna för användning av externa 
kreditvärderingar. Enligt momentet godkän-
ner Finansinspektionen de ratingsinstitut vil-
kas kreditvärdering läggs till grund för den 
riskvikt som avses i 1 mom. 2 punkten. Fi-
nansinspektionen kan antingen själv bedöma 
ett ratinginstituts kompetens i enlighet med 
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kreditinstitutsdirektivets bilaga VI eller base-
ra sitt godkännande på att en myndighet i en 
annan EES-stat har godkänt ratinginstitutet i 
fråga. Finansinspektionen skall enligt det fö-
reslagna momentet på det sätt som direktivet 
förutsätter förvissa sig om att institutets verk-
samhet uppfyller tillräckligt höga krav på 
opartiskhet, oberoende, kontinuitet, offent-
lighet och tillförlitlighet. Dessutom skall Fi-
nansinspektionen i enlighet med direktivet 
offentliggöra en förteckning över godkända 
ratinginstitut samt de allmänna principer en-
ligt vilka Finansinspektionen bedömer rating-
institut. Genom förordning av finansministe-
riet föreskrivs hur institutens kreditvärde-
ringar omräknas till riskvikter. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs om be-
myndigande av finansministeriet att utfärda 
en förordning om tillämpning av metoden. 
Enligt momentet föreskrivs genom förord-
ning om riskklassificering av tillgångar och 
förbindelser utanför balansräkningen, om de 
riskkoefficienter som skall tillämpas på risk-
klasserna, om beräkning av kreditmotvärdet 
för förbindelser utanför balansräkningen 
samt om fastställande av riskkoefficienter 
som är baserade på extern kreditvärdering. 
Förordningen motsvara kreditinstitutsdirekti-
vets bilaga VI samt i fråga om beräkning av 
kreditmotvärdet de krav som ställs i bilaga 
III. 

59 §. Användning av internmetoden för be-
räkning av kapitalkrav för kreditrisker. I pa-
ragrafens 1 mom. föreskrivs om användning 
av en på kreditinstitutets egna kreditvärde-
ringar baserad metod för beräkning av kapi-
talkrav för kreditrisker. Metoden är baserad 
på kreditriskdirektivets artiklar 84—89 och 
på de detaljerade bestämmelserna i bilaga 
VII. På grund av de detaljerade bestämmel-
serna är det inte möjligt på lag- eller förord-
ningsnivå beskriva förutsättningarna för an-
vändning av metoden samt principerna för 
beräkning av kapitalkravet för olika tillgång-
ar och förbindelser utanför balansräkningen, 
utan de krav som gäller tillämpning av meto-
den baseras enligt förslaget på detaljerade fö-
reskrifter som Finansinspektionen meddelar i 
enlighet med de nämnda artiklarna och den 
nämnda bilagan. I enlighet med lagförslagets 
92 § skall emellertid genom förordning före-
skrivas om tillämpning av i den nämnda pa-
ragrafen avsedda direktivbestämmelser som 

ger medlemsstaterna möjlighet att välja mel-
lan flera regleringsalternativ. Genom förord-
ning föreskrivs endast om vilket alternativ 
som tillämpas i Finland. Enligt förslaget skall 
Finansinspektionen meddela föreskrifter om 
tillämpning av det regleringsalternativ som 
avses i förordningen.  

En förutsättning för användning av meto-
den är enligt direktivet alltid Finansinspek-
tionens tillstånd. Tillstånd skall beviljas om 
metoden uppfyller de krav som ställs i de 
nämnda artiklarna och i bilagan. En allmän 
förutsättning för tillämpning av metoden är 
enligt det föreslagna momentet att kreditin-
stitutet tillämpar tillförlitliga och konsekven-
ta metoder för klassificering och hantering av 
kreditriskerna. 

Enligt kreditinstitutsdirektivets artikel 84 
kan metoden godkännas för användning 
inom hela konsolideringsgruppen. En sådan 
gemensam behandling är möjlig om kredit-
riskerna för konsolideringsgruppens moder-
företag och samtliga dotterföretag hanteras 
enligt enhetliga principer. Enligt direktivets 
artikel 129 skall beslut om användning av 
metoden för hela konsolideringsgruppen efter 
sådant samrådsförfarande som avses i den 
nämnda artikeln fattas av den myndighet som 
svarar för den gruppbaserade tillsynen. Av 
direktivet framgår entydigt att om det råder 
oenighet mellan myndigheterna om godkän-
nande av metoden skall i sista den myndighet 
som svarar för den gruppbaserade tillsynen 
fatta beslutet. Av direktivet framgår emeller-
tid inte klart vilken förvaltningsrättslig status 
en sådan utländsk myndighets beslut har i en 
annan medlemsstat. Av denna anledning görs 
i denna paragraf samt i lagförslagets 77 § 
skillnad mellan godkännande av metoden 
och tillstånd att ta den i bruk. Med godkän-
nande av metoden avses den för den grupp-
baserade tillsynen ansvariga myndighetens 
avgörande varmed det konstateras att det 
finns förutsättningar för användning av me-
toden enhetlig inom hela konsoliderings-
gruppen samt att tillstånd att ta i bruk meto-
den kan beviljas samtliga företag som hör till 
konsolideringsgruppen. I beslutet om god-
kännande av metoden ställs också eventuella 
villkor för att börja använda metoden. Utöver 
detta beslut om godkännande förutsätts emel-
lertid i sådana fall då beslutet har fattats av 
en utländsk myndighet att Finansinspektio-
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nen fattar ett separat tillståndsbeslut i fråga 
om de finländska företag som hör till konso-
lideringsgruppen. Genom Finansinspektio-
nens tillståndsbeslut endast bekräftas det av-
görande som den utländska myndigheten har 
fattat. Eftersom behörigheten att besluta om 
godkännande av metoden enligt direktivet då 
entydigt hör till den utländska myndighet 
som svarar för den gruppbaserade tillsynen, 
får Finansinspektionen i ett sådant tillstånds-
beslut inte avvika från den utländska myn-
dighetens avgörande. Eftersom Finansinspek-
tionen enligt förslaget inte skulle ha pröv-
ningsrätt i fråga om beviljande av tillstånd el-
ler i fråga om tillståndsvillkoren, får Finans-
inspektionens beslut i ett sådant fall överkla-
gas endast på grund av procedurfel eller på 
den grunden att den utländska myndighetens 
avgörande inte motsvarar direktivets krav. 
Till övriga delar beror rätten att eventuellt 
överklaga beslutet på vad som föreskrivs om 
saken i den myndighets hemstat som svarar 
för den gruppbaserade tillsynen. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs på motsvarande sätt om tillstånd för 
användning av en sådan på kreditinstitutets 
egna modeller baserad metod som avses i 
kreditinstitutsdirektivets bilaga III del 6 vid 
beräkning av kapitalkravet för derivatinstru-
ment. Också enligt detta moment skall till-
stånd beviljas om kreditinstitutet tillämpar 
tillförlitliga och konsekventa metoder som 
uppfyller kraven i den nämnda bilagan.  

I enlighet med de principer som nämns 
ovan föreskrivs i 3 mom. att Finansinspektio-
nen utan särskild ansökan skall ge ett till 
konsolideringsgruppen hörande finländskt 
företag sådant tillstånd som avses i 1 eller 2 
mom. enligt villkoren för godkännandet, om 
Finansinspektionen i egenskap av den myn-
dighet som svarar för den gruppbaserade till-
synen har beslutat godkänna metoden för an-
vändning inom hela konsolideringsgruppen. I 
77 § föreskrivs om godkännandebeslut då Fi-
nansinspektionen är den myndighet som sva-
rar för den gruppbaserade tillsynen. 

På motsvarande sätt föreskrivs i 4 mom. att 
om ett kreditinstitut omfattas av den grupp-
baserade tillsynen över ett utländskt kreditin-
stitut som har fått verksamhetstillstånd i en 
annan EES-stat och hos den utländska myn-
digheten i den andra staten inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet som svarar 

för den gruppbaserade tillsynen över kredit-
institutet har ansökt om godkännande av den 
metod som avses i 1 eller 2 mom., skall Fi-
nansinspektionen utan dröjsmål efter att ha 
fått vetskap om myndighetens beslut i enlig-
het med 1 eller 2 mom. tillåta att metoden tas 
i bruk på de villkor som anges i beslutet. Fi-
nansinspektionen vore emellertid enligt det 
föreslagna momentets 1 punkt skyldig att i 
sådana situationer säkerställa att den grupp-
baserade tillsynen över det utländska kredit-
institutet svarar mot direktivets minimikrav.  

Enligt det föreslagna momentets 2 punkt är 
Finansinspektionen dessutom skyldig att sä-
kerställa att myndigheten som svarar för den 
gruppbaserade tillsynen har fattat sitt beslut 
på villkor som motsvarar kreditinstitutsdirek-
tivets krav. De nämnda kraven framgår hu-
vudsakligen i direktivets bilaga VII. Om en 
metod som godkänts av den utländska myn-
digheten inte uppfyller dessa krav, kan Fi-
nansinspektionen ge ett beslut enligt vilket 
ett finländskt kreditinstitut trots den utländs-
ka myndighetens godkännandebeslut inte får 
använda en sådan metod som avses i paragra-
fen. 

Finansinspektionen kan för tillstånd som 
avses i denna paragraf uppbära en åtgärdsav-
gift som avses i 36 a § i lagen om Finansin-
spektionen. Eftersom det tillståndsförfarande 
som avses i 4 mom. inte är lika arbetskrä-
vande som beviljandet av sådana tillstånd 
som avses i 2-3 mom., skall den åtgärdsav-
gift som bestäms på basis av det nämnda 
momentet likväl vara betydligt lägre än den 
åtgärdsavgift som bestäms med stöd av 1—3 
mom. 

60 §. Kreditriskreducerande åtgärder. I 
denna paragraf ingår en allmän hänvisning 
till kreditriskreducerande åtgärder i samband 
med garantiförbindelser och övriga säkerhe-
ter, såsom beaktande av kreditderivat vid be-
räkning av kapitalkravet för kreditrisker. 
Kreditriskreducerande åtgärder får beaktas 
under de förutsättningar som föreskrivs i 
kreditinstitutsdirektivets artiklar 90—93 och 
bilaga VIII. På grund av de omfattande och 
detaljerade direktivbestämmelserna är det 
inte möjligt att föreskriva om dessa förutsätt-
ningar i lagen, utan Finansinspektionen 
kommer med stöd av lagförslagets 93 § att i 
enlighet med direktivet meddela närmare fö-
reskrifter om tillämpning av dessa metoder. I 
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enlighet med lagförslagets 92 § föreskrivs 
emellertid genom förordning om tillämpning 
av sådana i den nämnda paragrafen angivna 
direktivbestämmelser som innebär att med-
lemsstaterna tillåts välja mellan flera re-
gleringsalternativ. Genom förordning före-
skrivs emellertid endast om vilket alternativ 
som tillämpas i Finland. Enligt förslaget skall 
Finansinspektionen meddela föreskrifter om 
tillämpning av regleringsalternativ enligt för-
ordningen. 

61 §. Kapitalkrav för kreditrisker som är 
förenade med värdepapperiserade fordringar. 
I denna paragraf föreskrivs om sådan värde-
papperisering av fordringar och fordringar i 
anslutning till dem som avses i kreditinsti-
tutsdirektivet samt föreskrivs om beräkning 
av kapitalkravet för kreditrisker i samband 
därmed. I den gällande lagen finns inga be-
stämmelser om värdepapperisering. 

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om värde-
papperisering. Med värdepapperisering avses 
i enlighet med definitionen i kreditinstitutsdi-
rektivets artikel 4.35 transaktioner som upp-
fyller följande förutsättningar:  

1) den kreditrisk som är förenad med en 
fordran eller en annan tillgångspost rangord-
nas i trancher, 

2) betalningarna inom ramen för transak-
tionen är beroende av utvecklingen av ford-
ran eller gruppen av fordringar, 

3) prioriteringen av trancherna avgör hur 
förluster fördelas under den tid transaktionen 
pågår. 

Med värdepapperisering avses såväl tradi-
tionell värdepapperisering som syntetiskt 
värdepapperisering. Traditionell värdepappe-
risering innebär att tillgångar som skall vär-
depapperiseras överförs till ett för ändamålet 
bildat separat bolag som emitterar värdepap-
per. Syntetisk värdepapperisering innebär att 
endast de risker som är förenade med de till-
gångar som skall värdepapperiseras läggs ut 
på marknaden t.ex. med användning av kre-
ditderivat, medan de tillgångsposter som är 
föremål för transaktionen till åtskillnad från 
vad som är fallet vid en traditionell värde-
papperisering kvarstår i initiativtagarens ba-
lansräkning. 

I paragrafens 2 mom. föreslås en bestäm-
melse om beräkning av kapitalkravet för kre-
ditrisken i samband med värdepapperstrans-
aktioner. Kapitalkravet beräknas i enlighet 

med kreditinstitutsdirektivets artiklar 94—
101 samt dess bilagor VI och IX. Till följd av 
de omfattande och detaljerade direktivbes-
tämmelserna är det inte möjligt att i lagen ta 
in bestämmelser eller om beräkning av det 
kapitalkrav som avses i denna paragraf, utan 
Finansinspektionen meddelar också i detta 
avseende med stöd av lagförslagets 93 § så-
dana närmare bestämmelse som avses i di-
rektivet om beräkning av kapitalkravet. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om det en-
ligt direktivet tillåtna alternativa förfarandet 
som innebär att sådana värdepapperiserade 
poster vilkas riskvikt enligt direktivet är 1 
250 procent, får dras av från kapitalbasen, 
istället för att kapitalkravet för dem beräknas 
med tillämpning av riskvikten 1 250 procent. 
För undvikande av dubblering av kapitalkra-
vet föreskrivs i momentet att när de nämnda 
posterna dras av från kapitalbasen behöver de 
inte beaktas vid beräkning av kapitalkravet. I 
enlighet med direktivets artikel 63.3 skall vid 
tillämpning av detta moment sådana väntade 
förluster på vilka tillämpas detta moment inte 
beaktas vid beräkningen av överskott enligt 
46 § 2 mom. eller underskott enligt 48 § 3 
mom. 

62 §. Kapitalkrav för operativa risker. I 
denna paragraf föreskrivs om beräkning av 
kapitalkrav för operativa risker i enlighet 
med kreditinstitutsdirektivets artiklar 103—
105 och bilaga X. Operativa risker behöver 
inte särskilt definieras i lagen eftersom mi-
nimibeloppet för kapitalbasen beräknas 
schematiskt på basis av kreditinstitutets in-
täkter. Med operativa risker avses förlustrisk 
som orsakas av otillräckliga eller misslycka-
de interna funktioner, personal, system eller 
yttre faktorer. Kapitalkravet för operativa 
risker kan enligt förslaget beräknas enligt nå-
gon av de fyra metoder som avses i direkti-
vet. Enligt den gällande lagen uppställs inget 
separat kapitalkrav för operativa risker. 

När det gäller förutsättningarna för an-
vändningen av metoderna och för beräkning 
av kapitalkravet enligt dem är det, med un-
dantag för den basmetod som avses i 1 mom., 
inte möjligt att föreskriva om saken i lag, 
utan Finansinspektionen skall med stöd av 
lagförslagets 93 § i enlighet med direktivet 
meddela närmare bestämmelser också om 
tillämpning av dessa metoder. I enlighet med 
lagförslagets 92 § skall emellertid också till 
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denna del genom förordning föreskrivas om 
tillämpning av sådana i den nämnda paragra-
fen avsedda direktivbestämmelser som ger 
medlemsstaterna möjlighet att välja mellan 
flera regleringsalternativ. Genom förordning 
föreskrivs emellertid endast vilket alternativ 
som tillämpas i Finland. Finansinspektionen 
skall också till denna del meddela föreskrifter 
om tillämpningen av det i förordningen an-
givna regleringsalternativet. 

I paragrafens 1 mom. föreskrivs i enlighet 
med direktivets artikel 103 om den scha-
blonmetod som i lagen kallas basmetoden. 
Vid användningen av denna metod utgör ka-
pitalkravet för den operativa risken 15 pro-
cent av kreditinstitutets intäkter. De intäkter 
som avses i momentet beräknas i enlighet 
med direktivets bilaga X på det sätt som Fi-
nansinspektionen föreskriver. Kreditinstitutet 
får tillämpa denna metod utan något anmäl-
nings- eller tillståndsförfarande. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om an-
vändning av den i direktivets artikel 104.1 
och 2 avsedda metoden som i lagen kallas 
schablonmetoden för beräkning av operativa 
risker. En förutsättning för användning av 
denna metod är en förhandsanmälan till Fi-
nansinspektionen för att denna innan meto-
den börjar användas skall kunna förvissa sig 
om att kreditinstitutets interna kontroll och 
krishantering har ordnats så som direktivet 
förutsätter.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om an-
vändning av den metod som avses i direkti-
vets artikel 104.3, dvs. den som i lagen kallas 
den alternativa schablonmetoden för beräk-
ning av operativa risker. En förutsättning för 
användning av metoden är att Finansinspek-
tionen har gett sitt tillstånd. Tillstånd skall 
beviljas om metoden uppfyller direktivets 
krav. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs om an-
vändning av den i direktivets artikel 105 av-
sedda metoden som i lagen kallas den avan-
cerade metoden. En förutsättning för an-
vändning av denna metod är att Finansin-
spektionen har gett sitt tillstånd. Tillstånd 
skall beviljas om metoden uppfyller direkti-
vets krav. Om avsikten är att använda den 
metod som avses i detta moment enhetligt 
inom hela konsolideringsgruppen, skall på 
tillståndsförfarandet enligt momentet tilläm-
pas principerna i 59 § 2 och 3 mom. samt 

77 §.  
I paragrafens 5 mom. föreskrivs om partiell 

användning av metoderna. Enligt momentet 
kan den avancerade metoden som avses i 
4 mom. tillämpas på endast en del av kredit-
institutets verksamhet, under förutsättning att 
en betydande del av kreditinstitutets operati-
va risker blir täckta genom denna metod och 
att i övrigt tillämpas endast en av de metoder 
som avses i 1—3 mom. Bedömningen av 
täckningsgraden skall göras av Finansinspek-
tionen i samband med att den bedömer förut-
sättningarna för sådant tillstånd som avses i 
4 mom. Momentet motsvarar direktivets arti-
kel 102.4. 

63 §. Kapitalkrav för valuta- och råvaru-
risker. I denna paragraf föreskrivs i enlighet 
med 1 mom. om beräkning av kapitalkravet 
för valutarisken och råvarurisken i hela dess 
verksamhet.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall kapitalkra-
vet beräknas i enlighet med kapitalbasdirek-
tivet. På grund av direktivets detaljerade be-
stämmelser är det inte möjligt att på lag- eller 
förordningsnivå beskriva beräkningsprinci-
perna, utan de krav som gäller tillämpningen 
av metoden skall enligt förslaget också i frå-
ga om de risker som avses i denna paragraf 
baseras på Finansinspektionens detaljerade 
föreskrifter i enlighet med det nämnda direk-
tivet. I enlighet med lagförslagets 92 § före-
skrivs emellertid genom förordning också till 
dessa delar om tillämpning av sådana i den 
nämnda paragrafen angivna direktivbestäm-
melser som innebär att medlemsstaterna får 
tillämpa flera regleringsalternativ. Genom 
förordning föreskrivs endast vilket alternativ 
som tillämpas i Finland. Enligt förslagets 
skall Finansinspektionen meddela föreskrif-
ter om tillämpningen av det regleringsalter-
nativ som anges i förordningen. 

Enligt paragrafens 3 mom. kan Finansin-
spektionen på ansökan av ett kreditinstitut 
tillåta att det kapitalkrav som avses i detta 
moment beräknas i enlighet med kapitalbas-
direktivets bilaga V. I fråga om beviljande av 
tillstånd enligt detta moment för hela konso-
lideringsgruppen tillämpas 59 § 3 och 
4 mom. samt 77 §.  

64 §. Kapitalkrav för exponeringar i han-
delslagret. I denna paragraf definieras be-
greppet handelslager och föreskrivs om kapi-
talkrav för exponeringar i handelslagret. I 
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lagförslagets 67 § 4 mom. och 69 § 6 mom. 
föreskrivs om beaktande av exponeringar i 
handelslagret vid beräkning av kundrisker i 
enlighet med 69 §. 

I paragrafens 1 mom. föreskrivs i överens-
stämmelse med den gällande lagen att ett 
kreditinstitut skall ha en kapitalbas som ut-
över vad som föreskrivs ovan i detta kapitel 
täcker åtminstone följande exponeringar: 

1) den risk som orsakas av den allmänna 
utvecklingen på marknaden (allmän risk), 

2) den risk som orsakas av omständigheter 
hänförliga till den som har utfärdat ett in-
strument eller, i fråga om derivatinstrument, 
den som har utfärdat det underliggande in-
strumentet (specifik risk), 

3) den risk som orsakas av teckningsför-
bindelser (övrig positionsrisk), 

4) den risk som orsakas av icke avvecklade 
transaktioner (avvecklingsrisk), 

5) den risk som orsakas av en motparts in-
solvens (motpartsrisk). 

Momentet motsvarar 78 a § 1 mom. i den 
gällande lagen. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. defi-
nieras begreppet handelslager. Definitionen 
motsvarar 5 a § i den gällande lagen. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs om beräkning av kapitalkravet för så-
dana risker som avses i paragrafen. Också det 
kapitalkrav som avses i denna paragraf be-
räknas i enlighet med kapitalbasdirektivet. 
Inte heller i fråga om denna paragraf är det 
på grund av de omfattande och detaljerade 
direktivbestämmelserna möjligt att beskriva 
beräkningsprinciperna på lag- eller förord-
ningsnivå, utan de krav som gäller tillämp-
ning av metoden baseras på de detaljerade 
föreskrifter som Finansinspektionen medde-
lar i enlighet med direktivet. I enlighet med 
lagförslagets 92 § föreskrivs genom förord-
ning emellertid också vad gäller dessa risker 
om tillämpningen av sådana i paragrafen an-
givna direktivbestämmelser som innebär att 
medlemsstaterna får välja mellan flera re-
gleringsalternativ. I förordningen föreskrivs 
också till dessa delar endast vilket alternativ 
som tillämpas i Finland. 

Liksom i fråga om valuta- och råvarurisker 
som avses i 63 § kan Finansinspektionen på 
ansökan av ett kreditinstitut tillåta att det ka-
pitalkrav för allmän risk, specifik risk och 
övrig positionsrisk som avses i 1 mom. 1—3 

punkten beräknas i enlighet med bilaga V i 
kapitalbasdirektivet. Också på tillstånd som 
avses här skall tillämpas lagförslagets 59 § 3 
och 4 mom. samt 77 §.  

65 §. Undantag som tillämpas på handels-
lager. I denna paragraf föreskrivs om sådana 
undantag i fråga om beräkning av kapitalkrav 
för exponeringar i handelslagret som avses i 
64 §. 

Enligt paragrafens 1 mom. skall poster i 
handelslagret för undvikande av reglering av 
kapitalkravet inte beaktas vid beräkningen av 
det kapitalkravet i enlighet med 55 § 1 mom. 
Momentet motsvarar till sitt innehåll 78 c § i 
den gällande lagen. 

Enligt paragrafens 2 mom. får emellertid 
kapitalkravet för exponeringar i handelslagret 
beräknas enligt 55 § 1 mom. istället för enligt 
64 §, om handelslagrets värde inte varaktigt 
överstiger 5 procent och aldrig 6 procent av 
den senast fastställda balansomslutningen 
och summan av ¨förbindelserna utanför ba-
lansräkningen, och inte heller varaktigt 
15 miljoner euro och aldrig 20 miljoner euro. 
Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 
78 c § 2 och 3 mom. i den gällande lagen lik-
väl med den ändringen att tillämpningen av 
momentet inte, såsom enligt den gällande la-
gen, förutsätter Finansinspektionens tillstånd. 
Dessutom konstateras i momentet för tydlig-
hetens skull att vid tillämpning av detta mo-
ment inte skall tillämpas vad som ovan i 64 § 
föreskrivs om beräkning av kapitalkravet för 
exponeringar i handelslagret. 

66 §. Kapitalkrav för betalningsförmed-
lingsföretag. Denna paragraf motsvarar 
78 d § i den gällande lagen.  

 
Stora kundrisker 

 
67 §. Kundrisker samt rapporteringsskyl-

dighet. I paragrafens 1 mom. definieras be-
greppet kundrisker på ett sätt som stämmer 
överens med den gällande lagens 69 § 
1 mom. och dess tillämpningspraxis. Defini-
tionens ordalydelse preciseras men i det ma-
teriella innehållet föreslås inga ändringar. 

I paragrafens 2 mom. föreslås i överens-
stämmelse med 70 § 6 mom. i den gällande 
lagen en bestämmelse om att en kundrisk an-
ses hänföra sig till garantigivaren om ett an-
nat kreditinstitut, ett utländskt kreditinstitut, 
ett värdepappersföretag eller ett därmed jäm-
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förbart utländskt företag har ställt proprie-
borgen för kunden. Garantiförbindelsen skall 
uppfylla de villkor som anges i 60 §. Till sitt 
materiella innehåll är bestämmelsen oföränd-
rad, med undantag för de detaljerade krav 
som i enlighet med direktivet ställs på en 
godtagbar garantiförbindelse. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar 69 § 2 mom. 
i den gällande lagen. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs i överens-
stämmelse med den gällande lagen att expo-
neringar i handelslagret skall beräknas på ett 
sätt som avviker från 1 mom. Enligt momen-
tet skall kundriskeri handelslagret beräknas 
enligt artiklarna 29-32 i kapitalbasdirektivet. 
Bestämmelsen ersätter i praktiken den mot-
svarande bestämmelsen i gällande 78 c § 2 
mom. På grund av principernas tekniska och 
detaljerade karaktär skall närmare föreskrif-
ter om tillämpning av de nämnda direktivbes-
tämmelserna enligt förslaget meddelas av Fi-
nansinspektionen.  

Enligt paragrafens 5 mom. skall kundrisker 
på motsvarande sätt som enligt gällande 69 § 
4 mom. kvartalsvis rapporteras till Finansin-
spektionen, på det sätt som denna närmare 
bestämmer. I paragrafen föreslås en särskild 
bestämmelse om rapporteringsskyldigheten, 
eftersom denna liksom för närvarande kan 
vara mera omfattande än vad som är nödvän-
digt för att beräkna kapitalkravet enligt lag-
förslagets 70 §. I det sist nämnda avseendet 
skall på rapporteringsskyldigheten tillämpas 
också den allmänna bestämmelsen i lagför-
slagets 86 §. 

68 §. Hantering av kundrisker. I denna pa-
ragraf föreskrivs i enlighet med kreditinsti-
tutsdirektivets artikel 109 om de kvalitativa 
kraven när det gäller hantering av kundrisker. 
Bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll de 
allmänna krav som i lagförslagets 54 § ställs 
på reglering av kapitaltäckningen. I den gäl-
lande lagen finns ingen motsvarande be-
stämmelse. 

69 §. Begränsning av kundrisker. I paragra-
fens 1 mom. föreskrivs i överensstämmelse 
med gällande 70 § 1 mom. att en kundrisk får 
överstiga 25 procent eller, om ett kundföre-
tag som avses i lagförslagets 67 § 1 mom. är 
kreditinstitutets moder- eller dotterföretag el-
ler moderföretagets dotterföretag, 20 procent 
av kreditinstitutets kapitalbas. På kundrisker 
mot företag som hör till samma konsolide-

ringsgrupp som kreditinstitutet skall emeller-
tid, liksom enligt den gällande lagen, tilläm-
pas lindrigare krav när det gäller kundrisker, 
så som föreskrivs nedan i 3 och 4 mom.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i överens-
stämmelse med gällande 70 § 2 mom. att de 
stora kundriskerna sammanlagt inte får 
överstiga 800 procent av kreditinstitutets ka-
pitalbas. Med en stor kundrisk avses i över-
ensstämmelse med gällande 69 § 3 mom. en 
kundrisk som utgör minst 10 procent av kre-
ditinstitutets kapitalbas. 

Enligt paragrafens 3 mom. skall de be-
gränsningar som avses i 1 och 2 mom. inte 
tillämpas på kundrisker mot kreditinstitutets 
dotterföretag, om detta är ett kreditinstitut, ett 
utländskt kreditinstitut, ett finansiellt institut 
eller ett tjänsteföretag som omfattas av den 
gruppbaserade tillsyn över kreditinstitutet 
som avses i 73 §. Begränsningarna skall inte 
heller tillämpas på kundrisker mot kreditin-
stitutets dotterföretag, om detta är ett kredit-
institut, ett utländskt kreditinstitut, ett finan-
siellt institut, ett tjänsteföretag eller ett i la-
gen om försäkringsbolag avsett försäkrings-
bolag eller en därmed jämförbar utländsk 
försäkringsanstalt som hör till ett finans- och 
försäkringskonglomerat som avses i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat. Momentet motsvarar med vissa 
preciseringar gällande 70 § 4 mom. 
4 punkten. 

Enligt paragrafens 4 mom. kan Finansin-
spektionen på ansökan av ett kreditinstitut 
tillåta att detta för viss tid överskrider de be-
gränsningar som avses i 1 och 2 mom., om 
kundrisken inte avser kreditinstitutets dotter-
företag enligt 3 mom. Överskridningstill-
stånd får inte beviljas för kundrisker vilkas 
syfte är att förbättra de till en koncern höran-
de företagens finansiella ställning, om finan-
sieringen kommer från ett till koncernen hö-
rande kreditinstitut eller utländskt kreditinsti-
tut eller från ett värdepappersföretag eller ett 
jämförbart utländskt företag. Momentet mot-
svarar med vissa preciseringar 70 § 4 mom. 
4 punkten i den gällande lagen. 

Med avvikelse från den gällande lagen fö-
reslås inga detaljerade bestämmelser om un-
dantag i fråga om beräkning av exponerings-
begränsningar, till följd av begränsningarnas 
stora antal och detaljerade karaktär. I enlig-
het härmed föreskrivs i 5 mom. att genom 
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förordning av finansministeriet föreskrivs om 
sådana andra än i 3 och 4 mom. avsedda 
kundrisker som inte skall beaktas vid till-
lämpning av 1 och 2 mom. 

I paragrafens 6 mom. föreskrivs i enlighet 
med artikel 31 i kapitalbasdirektivet att ett 
kreditinstitut kan överskrida den i 1 och 
2 mom. angivna gränsen med beloppet av 
kundrisken i handelslagret, om kreditinstitu-
tets kapitalbas räcker för ändamålet och upp-
fyller de krav som anges i artikel 39 och det 
nämnda direktivets bilaga VI. Kreditinstitutet 
skall emellertid enligt momentet kvartalsvis 
rapportera överskridningens belopp och kun-
dens namn. 

Med avvikelse från den gällande lagen fö-
reslås ingen bestämmelse om sådana kredit-
instituts kundrisker som hör till sammanslut-
ningen av andelsbanker. Motsvarande be-
stämmelser föreslås i stället i lagen om an-
delsbanker och andra kreditinstitut i andels-
lagsform. 

 
Kvalificerade innehav 

 
70 §. Kvalificerat innehav. I denna paragraf 

föreslås en mot gällande 5 b § och 21 § 
4 mom. svarande definition av begreppet 
kvalificerat innehav. 

71 §. Förhållandet mellan kvalificerade in-
nehav och kapitalbasen. I denna paragraf fö-
reskrivs om begränsning av kvalificerade in-
nehav. Den föreslagna paragrafens 1—4 
mom. motsvarar 21 § 1, 2, 5 och 6 mom. i 
den gällande lagen, likväl så att i lagförsla-
gets 81 § föreskrivs separat om gruppbaserad 
tillsyn över sådana begränsningar som avses i 
paragrafen på ett sätt som avviker från den 
gällande lagen. Dessutom föreskrivs i 5 mom. 
med avvikelse från den gällande lagen i en-
lighet med kreditinstitutsdirektivets artikel 68 
att paragrafen inte tillämpas på moderkredit-
institut på vilka tillämpas lagförslagets be-
stämmelser om gruppbaserad tillsyn. Para-
grafen skall enligt förslaget inte heller till-
lämpas på ett sådant kreditinstituts dotterkre-
ditinstitut som omfattas av gruppbaserad till-
syn. 

 
Krav på konsoliderad finansiell ställning 

 
72 §. Tillämpningsområdet för gruppbase-

rad tillsyn. I denna paragraf föreskrivs gene-

rellt om gruppbaserad tillsyn samt fastställs 
det regionala tillämpningsområdet för de de-
taljerade krav på kreditinstituts konsoliderade 
ekonomiska ställning som nämn nedan. Pa-
ragrafen om det regionala tillämpningsområ-
det för bestämmelserna om gruppbaserad till-
syn stämmer överens med kreditinstitutsdi-
rektivets artiklar 71, 73, 125 och 126. I lag-
förslagets 73 § föreskrivs om konsolidering 
av kreditinstituts finansiella ställning samt 
om de företag som konsolideringen omfattar. 

Konsoliderade krav skall enligt den före-
slagna paragrafen tillämpas dels på ett fin-
ländskt kreditinstitut som är moderföretag i 
en konsolideringsgrupp, dels på ett finländskt 
dotterkreditinstitut till ett holdingföretag som 
i enlighet med den föreslagna paragrafens 
2 mom. jämställs med ett sådant, då konsoli-
deringsgruppens moderföretag är ett holding-
företag och inte ett kreditinstitut. Av den fö-
reslagna paragrafen följer att de konsolidera-
de kraven alltid gäller enbart en konsolide-
ringsgrupps finländska moderkreditinstitut 
eller ett finländskt dotterkreditinstitut till som 
med stöd av 2 mom. kan jämställas med ett 
sådant. De krav som gäller konsoliderad fi-
nansiell ställning skall sålunda inom varje 
konsolideringsgrupp tillämpas endast på ett 
kreditinstitut som hör till konsoliderings-
gruppen. Enligt kreditinstitutsdirektivet skall 
gruppbaserade kapitalkrav i varje medlems-
stat tillämpas på konsolideringsgruppens 
högsta nationella moderkreditinstituts nivå. 

I paragrafens 1 mom. föreslås en allmän 
hänvisning till vilka i detta kapitel uppställda 
krav på kreditinstituts finansiella ställning 
som skall tillämpas på ett kreditinstitut som 
är moderföretag i en konsolideringsgrupp, 
också på basis av ett sådant kreditinstituts 
konsoliderade finansiella ställning. Enligt 
momentet skall sådan gruppbaserad tillsyn på 
det sätt som föreskrivs nedan i detta kapitel 
tillämpas på allmän riskhantering, kapital-
täckning, kundrisker och uppföljning av risk-
koncentrationer samt på kvalificerade inne-
hav och begränsning av fastighetsinnehav. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs om det regionala tillämpningsområdet 
för bestämmelsen om gruppbaserad tillsyn då 
konsolideringsgruppens moderföretag är ett  
holdingföretag. Till sitt materiella innehåll 
motsvarar momentet gällande 9 a §. Ett hol-
dinföretags dotterkreditinstitut, som enligt 
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momentets 1 punkt kan jämställas med ett 
moderkreditinstitut och som kraven på kon-
soliderad finansiell ställning skall tillämpas 
på, är det av ett finländskt holdingföretags 
finländska dotterkreditinstitut som har den 
största balansomslutningen. Vid tillämpning-
en av denna punkt skall vid jämförelsen be-
aktas endast finländska dotterkreditinstitut 
som direktägs av ett finländskt holdingföre-
tag eller finländska dotterkreditinstitut som 
direktägs av ett annat finländskt eller ut-
ländskt holdingföretag som är dotterföretag 
till ett finländskt holdingföretag. 

Enligt momentets 2 punkt skall med ett 
moderkreditinstitut jämställas också ett fin-
ländskt dotterkreditinstitut till ett holdingfö-
retag i en annan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, om det har den 
största balansomslutningen av holdingföre-
tags finländska och utländska dotterkreditin-
stitut, under förutsättning att holdingföretag 
inte i dess hemstat har ett enda dotterkredit-
institut. Om ett holdingföretag i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet har ett dotterkreditinstitut i dess hem-
stat eller om det största av holdingföretags 
dotterkreditinstitut i den andra medlemssta-
ten är ett utländskt kreditinstitut, skall på ett 
finländskt kreditinstitut som hör till en sådan 
konsolideringsgrupp inte tillämpas denna 
lags bestämmelser om gruppbaserad tillsyn 
på hela denna konsolideringsgrupps nivå. 
Om ett utländskt moderföretags finländska 
dotterkreditinstitut emellertid för sin del är 
moderföretag i en underkonsolideringsgrupp, 
skall på kreditinstitut i enlighet med 1 mom. 
tillämpas bestämmelserna om gruppbaserad 
tillsyn på underkonsolideringsgruppens nivå. 
Om ett finländskt holdingföretag är dotterfö-
retag till ett utländskt moderföretag skall på 
motsvarande sätt tillämpas 2 mom. på under-
konsolideringsgruppens nivå. 

I momentets 3 punkt föreskrivs på motsva-
rande sätt som i den gällande lagens 9 a § 
2 mom. 3 punkten om Finansinspektionens 
rätt att med en utländsk tillsynsmyndighet 
avtala om att Finansinspektionen i enlighet 
med denna lag övervakar också andra kredit-
institut än sådana som avses ovan. 

Ett holdingföretags eventuella dottertjäns-
teföretag skall enligt förslaget inte beaktas i 
jämförelsen enligt någondera punkten i mo-
mentet.  

Enligt paragrafens 3 mom. skall de grupp-
baserade kapitalkraven inte tillämpas på en i 
enlighet med 1 och 2 mom. definierad fin-
ländsk konsolideringsgrupps underkonsolide-
ringsgrupps nivå. Gruppbaserade kapitalkrav 
skall enligt förslaget sålunda inte tillämpas 
på ett kreditinstitut som är ett finländskt kre-
ditinstituts eller ett därmed enligt 2 mom. 
jämställbart kreditinstituts dotterkreditinstitut 
eller ett annat dotterföretag till ett finländskt 
holdingföretag än ett sådant som avses i 
2 mom., även om dessa för sin del är moder-
företag i en underkonsolideringsgrupp. De 
konsoliderade kapitalkraven skall däremot 
alltid tillämpas på ett sådant i 1 eller 2 mom. 
avsett kreditinstitut som inte har ett fin-
ländskt moderföretag, även om det hör till en 
större konsolideringsgrupp vars moderföre-
tag är ett kreditinstitut eller ett holdingföretag 
som är beläget i en annan EES-stat.  

Som ett undantag från den ovan nämnda 
huvudregeln föreskrivs emellertid i enlighet 
med kreditinstitutsdirektivets artikel 73.2 att 
gruppbaserad tillsyn alltid skall tillämpas på 
ett kreditinstitut eller ett holdingföretag som 
såsom dotterbolag eller holdingföretag har 
minst ett utländskt kreditinstitut, fondbolag 
eller finansiellt institut som är beläget i en 
annan stat än en EES-stat. Såsom finansiellt 
institut skall i enlighet med lagförslagets 13 § 
betraktas också ett värdepappersföretag. 

I den föreslagna paragrafens 4 mom. före-
skrivs i överensstämmelse med 9 a § 3 mom. 
i den gällande lagen att gruppbaserad tillsyn 
inte, med avvikelse från vad som föreskrivs 
ovan i denna paragraf, skall tillämpas heller i 
sådana situationer där Finansinspektionen i 
enlighet med 91 § 1 mom. har avtalat att en 
behörig myndighet i en annan EES-stat sva-
rar för den gruppbaserade tillsynen. I så fall 
skall de krav som gäller gruppbaserad tillsyn 
tillämpas endast på ett kreditinstitut som står 
under den utländska myndighetens tillsyn, i 
enlighet med lagstiftningen i dess hemstat. 
Momentet kan enligt lagförslagets 91 § till-
lämpas endast i situationer där konsolide-
ringsgruppens moderföretag är ett finländskt 
eller utländskt holdingföretag och då till kon-
solideringsgruppen hör såväl finländska som 
utländska kreditinstitut. Dessutom skall det 
för tillämpningen av momentet finnas vägan-
de skäl för en effektiv gruppbaserad tillsyn. 

73 §. Omfattningen av gruppbaserad till-
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syn. I denna paragraf föreskrivs vilka företag 
som vid sådan gruppbaserad tillsyn som av-
ses i 72 § är kreditinstitut i en konsoliderad 
finansiell ställning. Av det regionala tillämp-
ningsområdet för den gruppbaserade tillsy-
nen följer att tillämpningsområdet för sådan 
gruppbaserad tillsyn som avses i denna para-
graf är snävare än den allmänna definitionen 
av en konsolideringsgrupp enligt lagförsla-
gets 16 §. 

Enligt paragrafens 1 mom. omfattar ett i 72 
§ 1 och 2 mom. avsett kreditinstituts konsoli-
derade finansiella ställning för det första det 
finländska kreditinstitut som enligt den 
nämnda paragrafens 1 mom. är moderföretag 
eller holdingföretag till ett sådant finländskt 
kreditinstitut som avses i 2 mom. Nedan i 
detta kapitel och i 6 kap. avses med en kon-
solideringsgrupps moderföretag, om inte an-
nat föreskrivs särskilt, ett i detta moment av-
sett moderkreditinstitut eller holdingföretag 
Definitionen innebär dessutom att eventuella 
moderföretag i underkonsolideringsgrupper 
till ett finländskt kreditinstitut eller ett fin-
ländskt holdingföretag avgränsas utanför de-
finitionen av konsolideringsgruppens moder-
företag. 

Enligt momentet hänförs till den konsolide-
rade finansiella ställningen dessutom såsom 
konsolideringsgruppens dotterföretag det 
ovan avsedda moderföretagets finländska och 
utländska dotterföretag, som är kreditinstitut, 
utländska kreditinstitut, finansiella institut el-
ler tjänsteföretag. Enligt lagförslagets 13 § 
innefattar definitionen av begreppet finansi-
ellt institut också värdepappersföretag samt 
därmed jämställbara utländska företag. Med 
en konsolideringsgrupps dotterföretag avses 
dotterföretag enligt detta kapitel och 6 kap. 
På motsvarande sätt avses i dessa kapitel 
med konsolideringsgrupp en grupp som bil-
das av ett moderföretag i enlighet med detta 
moment samt dess dotterföretag i enlighet 
med detta moment. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs på motsva-
rande sätt som i den gällande lagens 5 § 
5 mom. att om ett kreditinstitut som avses i 
72 § 1 eller 2 mom. hör till ett finans- och 
försäkringskonglomerat som avses i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat och vari företag inom finansbran-
schen står för en större andel beräknad enligt 
4 § 2 mom. 1 punkten i den nämnda lagen, än 

företag inom försäkringsbranschen, kan Fi-
nansinspektionen besluta att som konsolide-
ringsgruppens moderföretag med avvikelse 
från 1 mom. skall betraktas holdingföretag. 
Sådana bestämmelser som avses här är 35 § 4 
mom. om finansiering av förvärv av egna ak-
tier, 80 § om kvalificerade innehav, 81 § om 
konsoliderade fastighetsinnehav och 99 § om 
avgifter till insättningsgarantifonden. Vid 
tillämpning av detta moment betraktas ett 
holdingföretag också som ett sådant finansi-
ellt institut som avses 15 §. Vid tillämpning-
en av de nämnda paragraferna skall såsom ett 
sådant dotterföretag till en konsoliderings-
grupp som avses i 1 mom. likaså i överens-
stämmelse med den gällande lagen betraktas 
fondbolag och förvaringsinstitut enligt lagen 
om placeringsfonder (48/1999) samt med 
dessa jämförbara utländska företag där ett i 1 
mom. eller i detta moment avsett moderföre-
tag har bestämmande inflytande enligt 16 §. 
Finansinspektionen skall innan den fattar be-
slut som avses i detta moment begära utlå-
tande av andra centrala tillsynsmyndigheter 
som deltar i tillsynen över finans- och försäk-
ringskonglomerat. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs hur en 
konsolideringsgrupps moderföretag och dess 
dotterföretag samt dessas i bokföringslagen 
avsedda finländska samföretags och ägarin-
tresseföretags samt med dessa jämförbara ut-
ländska företags tillgångar, skulder och för-
bindelser utanför balansräkningen samt in-
täkter och kostnader skall jämställas med 
kreditinstitutets gruppbaserade finansiella 
ställning. Enligt momentet skall vid samman-
ställningen i tillämpliga delar iakttas vad som 
föreskrivs om upprättande av koncern-
bokslut, så som Finansinspektionen närmare 
bestämmer. Sålunda skall dotterföretag 
sammanställas med moderföretagets finansi-
ella ställning i regel genom fullständig kon-
solidering i enlighet med bokföringslagens 
6 kap. 2—11 §. Sådana ägarintresseföretag 
som avses i bokföringslagen skall på motsva-
rande sätt sammanställas i enlighet med 
12 och 13 § i det nämnda kapitlet medan 
samföretag som avses i bokföringslagens 
skall sammanställas i enlighet med det 
nämnda kapitlets 15 §. Bestämmelsen mot-
svarar i materiellt hänseende den gällande la-
gen, likväl så att alla ägarintresseföretag som 
avses i bokföringslagen skall behandlas som 
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intresseföretag. 
I paragrafens 4 och 5 mom. föreskrivs om 

möjligheten att lämna mindre betydande fö-
retag obeaktade vid beräkning av krav på 
konsoliderad finansiell ställning. Momentet 
motsvarar 5 § 6 och 7 mom. i den gällande 
lagen. 

74 §. En konsolideringsgrupps riskhanter-
ing. I denna paragraf förskrivs om tillämp-
ning av de ovan i 49 § nämnda principerna 
om en tillförlitlig förvaltning, intern kontroll 
och riskhantering också på andra företag som 
hör till en konsolideringsgrupp. Bestämmel-
sen motsvarar 68 § i den gällande lagen. 

75 §. Konsoliderad kapitalbas. I denna pa-
ragraf definieras begreppet konsoliderad ka-
pitalbas på motsvarande sätt som i den gäl-
lande lagens 79 §. 

76 §. Konsoliderade kapitaltäckningskrav. 
I denna paragraf föreskrivs i överensstäm-
melse med gällande 79 a § om skyldigheten 
att beräkna kapitaltäckningskrav också på 
basis av ett kreditinstituts konsoliderade fi-
nansiella ställning. Kapitaltäckningskravet 
skall i enlighet med 57-66 § beräknas med 
tillämpning av de allmänna konsoliderings-
principerna i 73 § 3 mom. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i överens-
stämmelse med tillämpningspraxis för den 
gällande lagen att vid beräkningen av det 
konsoliderade kapitalkravet för valuta- och 
råvarurisker enligt 63 § samt det konsolide-
rade kapitalkravet för sådana exponeringar i 
handelslagret som avses i 64 §, skall riskpo-
sitionerna mellan de företag som hör till kon-
solideringsgruppen inte elimineras. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs med avvi-
kelse från den gällande lagen att som ett kre-
ditinstituts dotterföretag vid beräkning av det 
konsoliderade kapitaltäckningskravet i enlig-
het med paragrafen med avvikelse från 73 § 
1 mom. skall betraktas också andra dotterfö-
retag än kreditinstitut, finansiella institut och 
tjänsteföretag. I momentet konstateras dess-
utom för tydlighetens skull att som ett kredit-
instituts dotterföretag likväl inte betraktas ett 
sådant företag i försäkringsbranschen som 
hör till ett finans- och försäkringskonglome-
rat, eftersom det i lagen om tillsyn över fi-
nans- och försäkringskonglomerat finns sär-
skilda bestämmelser om sådana finans- och 
försäkringskonglomerats kapitaltäckning som 
bildas av ett kreditinstitut och ett försäkrings-

företag. 
77 §. Tillämpning av avancerade metoder 

inom en konsolideringsgrupp. I denna para-
graf föreskrivs om enhetligt godkännande av 
sådana metoder som avses ovan 59 och 62—
64 § inom en hel konsolideringsgrupp. Para-
grafen skall tillämpas när beslutsfattandet 
ankommer på Finansinspektionen i egenskap 
av den myndighet som svarar för den grupp-
baserade tillsynen över ett finländskt kredit-
institut. Däremot föreskrivs i de ovan nämn-
da paragraferna om godkännande av meto-
derna när tillståndet gäller endast ett enskilt 
finländskt kreditinstitut eller ett kreditinstitut 
som omfattas av den gruppbaserade tillsynen 
över ett utländskt kreditinstitut. Paragrafen är 
baserad på kreditinstitutsdirektivets artikel 
129.2. 

Enligt paragrafens 1 mom. kan Finansin-
spektionen på gemensam ansökan av en kon-
solideringsgrupps moderföretag och dennas 
samtliga dotterföretag godkänna enhetlig an-
vändning av den metod som avses i 59 och 
62-64 § inom hela konsolideringsgruppen, 
förutsatt att metoden uppfyller de krav för 
godkännande som anges i denna lag samt i 
bestämmelser och föreskrifter som har med-
delats med stöd av den. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i enlighet 
med kreditinstitutsdirektivets artikel 129 att 
Finansinspektionen kan fatta ett sådant beslut 
om godkännande som avses i 1 mom. endast 
om de myndigheter som svarar för den 
gruppbaserade tillsynen över kreditinstituten 
i en annan EES-stat har gett sitt samtycke till 
godkännandet. Finansinspektionen kan i en-
lighet med den nämnda artikeln emellertid 
efter att ha hört de myndigheter som avses 
ovan besluta om godkännandet utan dessa 
myndigheters samtycke, om myndigheterna 
inte inom sex månader efter att ha mottagit 
ansökan har uppnått samförstånd om saken. 

Enligt paragrafens 3 mom. kan Finansin-
spektionen besluta om godkännande av en 
metod som avses i denna paragraf på villkor 
som i stället för finsk lag motsvarar lagen i 
en sådan EES-stat där ett utländskt kreditin-
stitut som hör till konsolideringsgruppen el-
ler ett jämförbart värdepappersföretag har 
hemort. Tillämpningen av detta moment för-
utsätter att det finns vägande skäl för en ef-
fektiv tillsyn över kreditinstitutet. Enligt 
momentet är det tillåtet att den samarbetspro-
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cess mellan myndigheterna som avses i 2 
mom. utmynnar i att det är mera ändamålsen-
ligt att på det enhetliga förfarande som skall 
tillämpas i hela konsolideringsgruppen till-
lämpa lagstiftningen i någon annan sådan stat 
där det finns ett utländskt kreditinstitut som 
hör till konsolideringsgruppen eller ett ut-
ländskt företag som kan jämställas med ett 
finländskt värdepappersföretag. Också i så 
fall svarar emellertid Finansinspektionen för 
godkännandet och tillsynen. 

Enligt paragrafens 4 mom. skall denna pa-
ragraf inte tillämpas om konsolideringsgrup-
pens finländska moderföretag är dotterföre-
tag till ett kreditinstitut i en annan EES-stat 
eller dotterföretag till de holdingföretag som 
är kreditinstitutets moderföretag och om på 
den gruppbaserade tillsynen över ett sådant 
utländskt kreditinstitut tillämpas lagen i en 
annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Avsikten med bestäm-
melsen är att säkerställa att beslut om god-
kännande av den metod som avses i denna 
paragraf för hela konsolideringsgruppen fat-
tas endast på konsolideringsgruppens högsta 
moderföretags nivå i stället för att olika krav 
tillämpas på eventuella underkonsoliderings-
grupper i olika stater. 

78 §. Konsoliderad intern kapitalutvärde-
ring. Enligt denna paragrafs 1 och 2 mom. 
skall de allmänna principer för reglering av 
kapitaltäckningen som avses i 54 § tillämpas 
också på ett kreditinstituts konsoliderade ka-
pitaltäckning. En förutsättning för att den 
konsoliderade kapitaltäckningen skall kunna 
regleras är att de företag som hör till konsoli-
deringsgruppen tillämpar enhetliga principer 
och procedurer för riskhantering och kapital-
förvaltning. Konsolideringsgruppens moder-
företag skall säkerställa att gruppens kapital-
planering och kapitalförvaltning täcker grup-
pens samtliga riskexponeringar. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs i enlighet 
med kreditinstitutsdirektivets artiklar 68 och 
71 att undantag kan göras från de kvalitativa 
kapitaltäckningskraven i fråga om ett enskilt 
kreditinstitut, om kraven tillämpas konsolide-
rat. Finansinspektionen kan med stöd av 
momentet bevilja ett kreditinstitut tillstånd 
att inte tillämpa de krav som nämns i 54 §, 
om för varje företag inom konsoliderings-
gruppen har ställts upp ett tillräckligt kapital-
krav för varje delområde av företagets af-

färsverksamhet. Ytterligare en allmän förut-
sättning för beviljande av tillstånd är att detta 
inte äventyrar tillsynen över kreditinstitutets 
kapitaltäckning. 

Vid bedömningen av om det finns förut-
sättningar för beviljande av tillstånd skall Fi-
nansinspektionen åtminstone beakta om till-
räckliga och tillförlitliga principer har iaktta-
gits för identifiering, mätning och rapporte-
ring av de risker som är förenade med ett fö-
retag som hör till konsolideringsgruppen 
samt om riskerna har blivit sammanställda på 
ett tillförlitligt sätt på moderbolagets nivå. 
Dessutom skall Finansinspektionen i sin be-
dömning beakta om varje till konsoliderings-
gruppen hörande företag iakttar tillräckliga 
principer för sin förvaltning, riskhantering 
och interna kontroll i förhållande till karaktä-
ren och omfattningen av sin verksamhet samt 
riskerna i den och om företagsledningen har 
förbundit sig att handla så som den fastställ-
da kapitalförvaltningsprocessen förutsätter. 

79 §. Konsoliderade kundrisker och han-
tering av dessa samt uppföljning av konsoli-
derade riskkoncentrationer och interna 
transaktioner. Enligt paragrafens 1 mom. 
skall de begränsningar av kundrisker som fö-
reskrivs i 69 § tillämpas också på basis av ett 
kreditinstituts konsoliderade finansiella ställ-
ning. De konsoliderade kundriskerna och den 
konsoliderade kapitalbas som behövs för 
täckning av dem skall enligt förslaget beräk-
nas med tillämpning av lagförslagets 73 § 3 
mom. och 75 §. Bestämmelsen motsvarar i 
sak 70 § i den gällande lagen. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om hanter-
ing av konsoliderade kundrisker på motsva-
rande sätt som i lagförslagets 68 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
skall principerna för uppföljning av sådana 
riskkoncentrationer som avses i 50 § också 
tillämpas på basis av ett kreditinstituts konso-
liderade finansiella ställning. Bestämmelsen 
motsvarar i sak 68 a § 2 mom. i den gällande 
lagen. 

Enligt paragrafens 4 mom. gäller den skyl-
dighet att rapportera interna transaktioner 
som avses i 51 § också konsolideringsgrup-
pens moderföretag. Bestämmelsen motsvarar 
i sak 71 a § i den gällande lagen. 

80 §. Konsoliderade kvalificerade innehav. 
I denna paragraf föreskrivs att de begräns-
ningar av kvalificerade innehav som före-
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skrivs i 71 § skall tillämpas också på basis av 
ett kreditinstituts konsoliderade finansiella 
ställning. 

81 §. Konsoliderade fastighetsinnehav. I 
denna paragraf föreskrivs att den begräns-
ning av fastighetsinnehav som avses i 33 § 
skall tillämpas också på basis av kreditinsti-
tutets konsoliderade finansiella ställning. Be-
stämmelsen motsvarar i sak 22 § i den gäl-
lande lagen. Vid tillämpning av denna para-
graf avses med en konsolideringsgrupps mo-
derföretag i enlighet med 73 § 1 mom., lik-
som vid annan gruppbaserad tillsyn, sådana 
kreditinstitut som avses i 72 § 1 mom. och i 
enlighet med den nämnda paragrafens 2 
mom. därmed jämförbara dotterkreditinstitut 
till holdingföretag. 

 
Information om kapitaltäckningsgraden 

 
82 §. Skyldighet att informera om kapital-

täckningsgraden. Enligt 1 mom. i denna pa-
ragraf skall ett kreditinstitut minst en gång 
om året lämna sådana uppgifter om sin kapi-
taltäckningsgrad som avses i kreditinstituts-
direktivet. Med kapitaltäckningsgrad avses i 
momentet endast kreditinstitutets egen kapi-
taltäckning och detta moment skall enligt 
förslaget i enlighet med direktivets artikel 
68.3 tillämpas endast om kreditinstitutet inte 
hör till en konsolideringsgrupp för vilken of-
fentliggörs motsvarande konsoliderad infor-
mation. Om kreditinstitutet hör till en sådan 
konsolideringsgrupp skall motsvarande upp-
gifter med stöd av 2 mom. lämnas endast om 
den konsoliderade kapitaltäckningsgraden. 
Det är i så fall det i 2 mom. avsedda moder-
företaget i konsolideringsgruppen som är 
skyldigt att offentliggöra informationen. Om 
kreditinstitutets moderföretag har hemort i en 
annan EES-stat och moderföretaget sålunda 
inte är skyldigt att i enlighet med direktivet 
offentliggöra konsoliderad information skall 
kreditinstitutet emellertid lämna de uppgifter 
som avses i detta moment. 

I direktivets artiklar 145—149 och bilaga 
XII föreskrivs närmare om den information 
som skall lämnas. På grund av de omfattande 
och detaljerade informationskraven samt å 
andra sidan på grund av att kraven är entydi-
ga, är det ändamålsenligt att Finansinspek-
tionen meddelar närmare föreskrifter om den 
information som skall lämnas. Ett bemyndi-

gande att meddela föreskrifter tas också till 
denna del in i lagförslagets 93 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
skall en konsolideringsgrupps moderföretag 
lämna sådan information om sin konsolide-
rade kapitaltäckningsgrad som avses i 
1 mom. Om ett sådant kreditinstitut emeller-
tid hör till en mera omfattande konsolide-
ringsgrupp vars moderföretag har hemort i en 
annan EES-stat och moderföretaget offent-
liggör den konsoliderade informationen, skall 
detta moment inte tillämpas. I så fall är en-
dast konsolideringsgruppens högsta moderfö-
retag i en EES-stat skyldigt att offentliggöra 
information om sin konsoliderade kapital-
täckning. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs i enlighet med direktivets artikel 72 
samt med avvikelse från 1 och 2 mom. att då 
ett kreditinstitut är ett betydande dotterföre-
tag till ett kreditinstitut eller ett holdingföre-
tag som har hemort i en annan medlemsstat, 
skall det offentliggöra beloppet av kapitalba-
sen och kapitalkravet samt uppgifter om för-
valtningen av kapitalbasen. Om ett sådant be-
tydande dotterföretag är moderföretag i en 
underkonsolideringsgrupp på vilken separat 
tillämpas bestämmelserna om gruppbaserad 
tillsyn, gäller skyldigheten att offentliggöra 
information i detta avseende denna under-
konsolideringsgrupps kapitaltäckning. Ett 
dotterkreditinstitut eller en underkonsolide-
ringsgrupp anses vid tillämpning vid detta 
moment vara betydande om balansräkning 
eller underkoncernens balansomslutning ut-
gör minst 10 procent av moderföretagets 
koncernbalansomslutning. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs i enlighet 
med direktivets artikel 145.3 att ett kreditin-
stitut till vilket 1 mom. tillämpas och ett i 
2 mom. avsett moderföretag skall följa skrift-
liga principer för tillämpning av denna para-
graf. I praktiken skall kreditinstitutets eller 
moderföretagets styrelse godkänna principer 
av vilka bl.a. framgår i vilka situationer och 
hur information om kapitaltäckningen vid 
behov skall offentliggöras oftare än en gång 
per år. Dessa principer skall fastställas åt-
minstone med tanke på sådana situationer där 
kreditinstitutets kapitaltäckning väsentligt 
förändras under en räkenskapsperiod. 

I den föreslagna paragrafens 5 mom. före-
skrivs hur informationen skall offentliggöras. 
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Enligt huvudregeln skall informationen of-
fentliggöras i bokslutsnoterna eller i verk-
samhetsberättelsen. Om informationen of-
fentliggörs oftare än en gång per år skall den 
i första hand tas in i en delårsrapport. Om in-
formationen offentliggörs på andra sätt än de 
som nämns ovan, t.ex. på kreditinstitutets 
webbsidor, skall i bokslutet, verksamhetsbe-
rättelsen eller i en delårsrapport uppges på 
vilket sätt och hur ofta informationen offent-
liggörs. Information som inte tas in i bokslu-
tet, verksamhetsberättelsen eller en delårs-
rapport skall alltid offentliggöras som en hel-
het. 

Enligt den föreslagna paragrafens 6 mom. 
påverkar denna paragraf inte tillämpningen 
av lagens övriga bestämmelser om upp-
rättande av verksamhetsberättelse och bok-
slut. Utan hinder av de principer som nämns 
ovan i 5 mom. skall ett kreditinstitut sålunda 
i enlighet med lagförslagets 150 § i sin verk-
samhetsberättelse eller i bokslutets noter i 
varje fall ta in en sådan kapitaltäckningsana-
lys som avses i den nämnda paragrafen, obe-
roende av hur 5 mom. tillämpas i övrigt. Li-
kaså skall t.ex. sådana noter som IFRS-
standarderna förutsätter i varje fall tas in i ett 
IFRS-bokslut också till den del som de krav 
IFRS-standarderna ställer eventuellt är iden-
tiska med de informationskrav som före-
skrivs i denna paragraf. Av den föreslagna 
paragrafens 5 mom. följer att kreditinstitutet i 
ett sådant fall kan ta in all sådan i annan lag 
föreskriven information i verksamhetsberät-
telsen eller bokslutsnoterna och lämna den 
information som avses i denna paragraf sepa-
rat, som en helhet. 

I enlighet med nedan föreslagna 8 § 
4 mom. i lagen om andelsbanker och andra 
kreditinstitut i andelslagsform skall centralin-
stitutet för sammanslutningen av andelsban-
ker offentliggöra sådana uppgifter som avses 
i denna paragraf om sammanslutningens 
konsoliderade kapitaltäckning, men i över-
ensstämmelse med principerna i denna para-
grafs 2 mom. behöver medlemskreditinstitut 
inte separat offentliggöra information om sin 
kapitaltäckning. 

83 §. Undantag från informationsskyldig-
heten. I denna paragraf föreskrivs om undan-
tag som i enlighet med kreditinstitutsdirekti-
vets artikel 149 kan tillämpas på offentliggö-
rande av information som avses ovan i 82 § 

1—3 mom. 
I den föreslagna paragrafens 1 mom. före-

skrivs att information inte behöver offentlig-
göras till den del som den är oväsentlig eller 
omfattas av affärshemligheten eller tystnads-
plikten. Också i så fall skall kreditinstitutet 
redogöra för vilken information som inte har 
kunnat lämnas samt för orsakerna till detta. 
Dessutom skall kreditinstitutet ge en allmän 
redogörelse för de omständigheter som inte 
har utretts i detalj. Finansinspektionen kan 
emellertid i sådana fall som avses i momentet 
kräva att informationen skall offentliggöras. I 
så fall skall Finansinspektionen kunna moti-
vera varför de uppgifter som inte lämnats en-
ligt dess uppfattning inte uppfyller de i detta 
moment angivna förutsättningarna för att inte 
lämna ut information. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i enlighet 
med direktivets artikel 149 att Finansinspek-
tionen av särskilda skäl kan kräva att infor-
mation som skall lämnas i enlighet med 82 § 
tas in i bokslutsnoterna, verksamhetsberättel-
sen eller en delårsrapport eller offentliggörs 
på något annat sätt som är allmänt på fi-
nansmarknaden eller att information skall 
lämnas oftare än en gång per år, likväl högst 
kvartalsvis. För ett sådant yrkande skall anfö-
ras ett i momentet angivet särskilt skäl åt-
minstone då det under räkenskapsperioden 
sker väsentliga förändringar i uppgifterna om 
kapitaltäckningsgraden, vilket innebär att be-
hov att offentliggöra informationen upp-
kommer betydligt tidigare än offentliggöran-
det av bokslutet. Finansinspektionen kan en-
ligt det föreslagna momentet dessutom kräva 
att informationens riktighet skall kontrolleras 
genom revision eller på något annat sätt som 
Finansinspektionen bestämmer. Ett särskilt 
skäl för ett sådant yrkande är åtminstone att 
Finansinspektionen har grundad anledning att 
misstänka att informationen är felaktig. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
kan Finansinspektionen på ansökan av ett 
kreditinstitut som avses i 82 § eller dess mo-
derföretag tillåta att 82 § 2 mom. inte tilläm-
pas, om kreditinstitutet är dotterföretag till ett 
kreditinstitut som avses i denna lag eller till 
ett sådant företag i en stat utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet som kan jäm-
ställas med ett sådant kreditinstituts holding-
företag, och om kreditinstitutets moderföre-
tag offentliggör konsoliderad information på 
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motsvarande sätt som enligt denna lag. Mo-
mentet motsvarar kreditinstitutsdirektivets 
artikel 72.3. 

 
6 kap.  Tillsyn över den finansiella 

ställningen, utfärdande av för-
fattningar och föreskrifter på 
lägre nivå samt beviljande av 
undantag 

Uppföljning av finansiella verksamhetsförut-
sättningar 

 
84 §. Rapporteringsskyldighet. I denna pa-

ragrafs 1 mom. föreskrivs om den informa-
tionsplikt som förutsätts för beräkning av ka-
pitalkrav enligt 5 kap. Informationsplikten 
gäller kapitalkrav som anges i 55 §, dvs. ka-
pitaltäckningskrav, begränsningar som gäller 
kundrisker och kvalificerade innehav samt 
kreditinstituts kapitalbas. I respektive para-
grafer föreslås bestämmelser om rapporte-
ringsskyligheten i samband med tillsynen 
över andra krav än kapitalkrav. Sådana upp-
lysningar som avses i momentet skall lämnas 
kvartalsvis, vilket motsvarar gällande praxis.  

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs i överensstämmelse med 1 mom. om 
skyldigheten att lämna konsoliderad informa-
tion. 

Finansinspektionen kan enligt 3 mom. 
meddela närmare föreskrifter om informa-
tionsplikten. Föreskrifterna kan gälla t.ex. 
blanketter och informationsmedier. Före-
skrifterna kan avse också en noggrannare 
specificering av informationen samt närmare 
definition av de poster som informationsplik-
ten gäller. 

85 §. Samlad kapitalbedömning. I denna 
paragraf föreskrivs i enlighet med kreditinsti-
tutsdirektivets artikel 124 och bilaga XI om 
Finansinspektionen skyldighet att årligen ut-
värdera ett kreditinstituts finansiella ställ-
ning. Artikeln är baserad på Baselkommit-
téns rekommendation, framför allt på princi-
perna 2—4 om tillsynsmyndighetens skyl-
dighet att göra en utvärdering av tillsynsob-
jektets kapitaltäckning. Enligt princip 2 skall 
tillsynsmyndigheten granska och utvärdera 
bankernas interna kapitalförvaltningsprocess 
och kapitaltäckningsstrategi samt deras för-
måga att uppfylla kapitaltäckningskraven. 

Tillsynsmyndigheten skall vidta åtgärder om 
den inte är nöjd med resultatet av utvärde-
ringsprocessen. Enligt princip 3 skall till-
synsmyndigheterna förutsätta att bankerna 
verkar på kapitalnivåer som överskrider mi-
nimikapitalkraven och vidare skall de fast-
ställa kapitalkrav som överskrider minimika-
pitalkravet. Enligt princip nr 4 skall tillsyns-
myndigheterna sträva efter att ingripa i ett ti-
digt skede för att förebygga att bankens kapi-
talbas faller under miniminivån, dvs. den 
nivå som bankens riskprofil samt särdragen 
och olika riskfaktorer i dess verksamhet för-
utsätter. Tillsynsmyndigheten skall snabbt 
vidta korrigerande åtgärder om kapitalbasen 
är otillräcklig. 

Enligt paragrafen skall en utvärdering gö-
ras minst en gång per år. Utvärderingen be-
höver emellertid inte varje år innefatta en 
fullständig bedömning av kreditinstitutets 
exponeringar, utan Finansinspektionen kan 
utgående från sina iakttagelser i samband 
med tillsynen besluta om omfattningen av 
utvärderingen. Finansinspektionen skall 
emellertid varje år göra åtminstone en utvär-
dering av eventuella förändringar i kreditin-
stitutets exponeringar. 

Enligt paragrafen skall i fråga om utvärde-
ringens omfattning och frekvens beaktas ar-
ten och omfattningen av kreditinstitutets 
verksamhet samt den betydelse som kreditin-
stitutet har för stabiliteten på finansmarkna-
den. Den föreslagna bestämmelsen avspeglar 
proportionalitetsprincipen, som är en av kre-
ditinstitutsdirektivets viktigaste principer när 
det gäller kapitalbedömningen. Vid bedöm-
ningen av arten och omfattningen av ett kre-
ditinstituts verksamhet är det skäl att fästa 
avseende vid bl.a. kreditinstitutets storlek 
och komplexiteten i dess affärsverksamhet, 
hur stora risker som orsakas av kreditinstitu-
tets verksamhet och verksamhetsmiljö, över-
skådligheten av kreditinstitutets rättsliga 
struktur samt kreditinstitutets betydelse för 
stabiliteten på finansmarknaden.  

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
skall utvärderingen ge en uppfattning om hu-
ruvida kreditinstitutets finansiella ställning 
uppfyller de krav som anges i 5 kap. De om-
ständigheter som nämns nedan i 2 mom. skall 
däremot tas med i utvärderingen också till 
den del som lagen inte uttryckligen uppställer 
några kvantitativa eller kvalitativa krav i frå-
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ga om dessa omständigheter. De i momentet 
nämnda kraven är delvis överlappande på så 
sätt att de lagstadgade krav som anges i 
5 kap. framför allt i fråga om likviditets- och 
koncentrationsrisken delvis gäller också de 
omständigheter som nämns i 2 mom. Till den 
del som sådana lagstadgade krav inte separat 
uppställs för de risker som nämns i 2 mom., 
är syftet med bestämmelserna i 2 mom. att 
säkerställa att dessa risker vederbörligen blir 
beaktade i kreditinstitutets kapitalreglerings-
process enligt 54 § och utvärderingen av 
denna, vid behov på ett mera omfattande och 
grundligare sätt än enligt de lagstadgade kra-
ven. 

Den utvärdering som avses i paragrafen 
skall innefatta också en bedömning av de i 
5 kap. föreskrivna lagstadgade kraven i fråga 
om den konsoliderade finansiella ställningen 
samt de konsoliderade risker som avses i 
2 mom., om kreditinstitutet är moderföretag i 
en konsolideringsgrupp enligt 72 § 1 mom. 
eller ett sådant med ett moderkreditinstitut 
jämställbart dotterföretag till ett holdingföre-
tag som avses i den nämnda paragrafens 
2 mom.  

Om Finansinspektionen när den gör utvär-
deringen konstaterar brister i fråga om de in-
dividualiserade lagstadgade krav på kreditin-
stitutets finansiella ställning som anges i 5 
kap. eller i föreskrifter och bestämmelser 
som har utfärdats med stöd av kapitlet, skall 
Finansinspektionen kräva att kreditinstitutet 
utan dröjsmål vidtar åtgärder för att avhjälpa 
bristerna. Finansinspektionen kan då vid be-
hov direkt med stöd av respektive bestäm-
melse vidta också andra åtgärder inom ramen 
för sina befogenheter. Beroende på situatio-
nen kan den enligt lagen om Finansinspek-
tionen ge en skriftlig anmärkning eller var-
ning och förelägga vite samt i enlighet med 
29 § i denna lag begränsa tillsynsobjektets 
verksamhet samt i sista hand återkalla dess 
verksamhetstillstånd efter den tid som anges i 
lagförslagets 87 §. Finansinspektionen kan 
vidta sådana åtgärder direkt med stöd av lag 
t.ex. när ett kreditinstituts kapitalbas sjunker 
under det belopp som anges i 55 § eller om 
kreditinstitutet försummar att iaktta enligt 
54 § eller enligt med stöd av den meddelade 
bestämmelser på förhand uppställda indivi-
dualiserade krav, t.ex. i något avseende för-
summar att iaktta någon av de principer som 

avses i den nämnda paragrafens 2 mom. eller 
att i enlighet med den nämnda paragrafens 3 
mom. ställa upp interna mål för storleken och 
beskaffenheten av sin kapitalbas eller om de 
principer och procedurer som avses i den 
nämnda paragrafen inte uppfyller de indivi-
dualiserade, i direktivet förutsatta krav som 
på förhand uppställts för dem i Finansinspek-
tionens föreskrifter. 

I fråga om de omständigheter som avses i 
paragrafens 2 mom. skall Finansinspektionen 
däremot alltid först bedöma om de omstän-
digheter som avses i momentet i tillräcklig 
utsträckning har beaktats i de interna kapi-
talmål som kreditinstitutet har ställt upp för 
sig i enlighet med 54 §. Om Finansinspektio-
nen anser att dessa omständigheter i tillräck-
lig utsträckning har beaktats vid bestämman-
det av kapitalbehovet i enlighet med lag-
rummet och kreditinstitutets kapitalbas därför 
täcker hela kapitalbehovet, kan Finansin-
spektionen i enlighet med lagförslagets 86 §, 
som har en nära anknytning till denna para-
graf, fastställa ett tidsbundet högre kapital-
krav under förutsättning att nedan i samband 
med den nämnda paragrafen närmare angiv-
na förutsättningarna uppfylls. Detsamma 
gäller situationer där det enligt Finansinspek-
tionens utvärdering förekommer andra bety-
dande brister i kreditinstitutets kapitaltäck-
ningsreglering, utan att kreditinstitutet kan 
påvisas ha brutit mot något uttryckligt krav i 
5 kap. eller föreskrifter som har utfärdats 
med stöd av kapitlet. 

Enligt paragrafens 1 mom. skall Finansin-
spektionen i sin utvärdering granska om alla 
de krav har iakttagits som anges i 5 kap. Ut-
värderingen baseras på de principer för kapi-
taltäckningsreglering, procedurer och be-
dömning av interna kapitalmål som avses i 
lagförslagets 54 § samt på en bedömning av 
huruvida de krav på tillförlitlig förvaltning 
och intern kontroll samt allmän riskhantering 
är uppfyllda som avses i lagförslagets 49 § 
och kreditinstitutsdirektivets bilaga V. En be-
tydande del av Finansinspektionens utvärde-
ringar utgörs också av bedömningar av kapi-
talkrav och därtill anslutna beräkningsmeto-
der samt av de individualiserade lagstadgade 
krav på offentliggörande av information om 
kapitaltäckningen föreskrivs i det nämnda 
kapitlet samt i föreskrifter och bestämmelser 
som har utfärdats med stöd av det. 
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När Finansinspektionen utvärderar re-
gleringen av kapitaltäckningen i enlighet 
med 54 § skall den bedöma om kreditinstitu-
tet på ett korrekt sätt har identifierat och be-
räknat sin riskexponering, om systemet för 
uppföljning och rapportering av riskerna är 
fungerande och om principerna och procedu-
rerna för kreditinstitutets risktagning och be-
gränsning av riskerna, övrig riskhantering 
samt täckning av riskerna med kapitalbasen 
är sakenliga och tillräckliga. Vid granskning-
en av kreditinstitutets principer och procedu-
rer skall Finansinspektionen också fästa av-
seende vid om kreditinstitutet iakttar dem i 
praktiken. Av en central betydelse i detta av-
seende är framför allt hur processen för re-
glering av kapitaltäckningen är anpassad till 
kreditinstitutets förvaltning och de högsta 
ledningssystemen samt hur regleringsproces-
sen utnyttjas för den operativa planeringen 
och styrningen av affärsverksamheten. 

I sin utvärdering skall Finansinspektionen 
ta ställning till frågan om kapitalbasen är så 
stor och av en sådan beskaffenhet att den 
täcker exponeringarna. Finansinspektionen 
skall beakta hur de risker som nämns i kredit-
institutsdirektivets bilaga V, inklusive de ris-
ker som i enlighet med bilagans punkt 2 an-
sluter sig till den makroekonomiska verk-
samhetsmiljön, och det därav följande kapi-
talkravet har beaktats i kreditinstitutets inter-
na målsättningar. Utvärderingen av hanter-
ingen av de nämnda riskerna kompletteras av 
punkterna 1-7 i den föreslagna paragrafens 2 
mom. Finansinspektionen skall också bedö-
ma om kreditinstitutets i lagförslagets 54 § 3 
mom. avsedda interna målsättningar rörande 
kapitalets storlek och allokering är tillräckli-
ga i förhållande till kreditinstitutets expone-
ringar och det därav föranledda kapitalbeho-
vet. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i enlighet 
med kreditinstitutsdirektivets bilaga XI om 
utvärderingen till de delar som för kreditin-
stitut inte uttryckligen uppställs några krav i 
lagen. Finansinspektionen kan inte i samband 
med sin tillsyn på förhand för kreditinstitutet 
uppställa några kvantitativa krav eller be-
gränsningar när det gäller dessa omständig-
heter, men Finansinspektionen skall förvissa 
sig om att riskerna vederbörligen har beaktats 
i de principer och procedurer för riskhanter-
ingen och kapitalförvaltningen som kreditin-

stitutet med stöd av 54 § skall fastställa för 
sig och som det i enlighet med den nämnda 
paragrafen skall iaktta. Om det kapitalbehov 
som följer av de i momentet nämnda riskerna 
inte på detta sätt vederbörligen har beaktats i 
kreditinstitutets egna interna kapitalmål som 
avses i den nämnda paragrafens 3 mom., kan 
Finansinspektionen när de förutsättningar 
som nämns i 86 § är uppfyllda uppställa ett 
sådant högre kapitaltäckningskrav för kredit-
institutet som avses i det nämnda lagrummet. 

Enligt momentets 1 punkt skall Finansin-
spektionens utvärdering innehålla en bedöm-
ning av kreditinstitutets exponering för ränte-
risker som inte har samband med handelslag-
ret samt en bedömning av principerna för 
riskhanteringen. I utvärderingen skall fram-
förallt fästas avseende vid mätningen och 
hanteringen av kreditinstitutets ränterisk samt 
vid dimensioneringen av de därtill anslutna 
systemen. Den ränterisk som avses i momen-
tet anses vara mätbar och skall sålunda beak-
tas i de interna målsättningarna när det gäller 
kapitalkravet för kreditinstitutets expone-
ringar. I den föreslagna paragrafens 3 mom. 
föreskrivs närmare om mätning av ränte-
risken. 

Enligt momentet 2 punkt skall i utvärde-
ringen behandlas frågan om kreditinstitutets 
likviditetsrisk samt de på riskhanteringen till-
lämpliga principerna. Den likviditetsrisk som 
avses i punkten inbegriper också finansie-
ringsrisken. I utvärderingen skall fästas avse-
ende bl.a. vid likviditetshanteringen, mät-
ningen och uppföljningen av framtida finan-
sieringsbehov, tillgången på finansiering, be-
redskapsplaner för eventuella likviditetskri-
ser samt vid den interna hanteringen av lik-
viditetsrisker. Helhetsbedömningen av likvi-
diteten inbegriper enligt den föreslagna para-
grafens 1 mom. också bedömning av det all-
männa likviditetskrav som avses i lagförsla-
gets 52 §. 

Enligt momentets 3 punkt skall Finansin-
spektionen bedöma hanteringen av koncent-
rationsrisken och eventuella spridningseffek-
ter i samband med riskhanteringen och kapi-
taltäckningen. Med stöd av denna punkt skall 
Finansinspektionen fästa avseende vid hur 
kreditinstitutet statistiskt och matematiskt 
bedömer förhållandet mellan olika risker. 
Kreditinstitutet kan genom spridningseffekter 
minimera totalexponeringen i sin matematis-
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ka bedömning av förhållandet mellan olika 
risker. Bedömningen av eventuella sprid-
ningseffekter är ofta förenad med betydande 
osäkerhetsfaktorer. Finansinspektionens ut-
värdering skall enligt förslaget bl.a. inriktas 
på hur kreditinstitutet motiverar de antagan-
den som beräkningen av spridningseffekterna 
baseras på samt hur tillförlitligt det statiska 
och matematiska material och hur tillförlitli-
ga de modelleringsmetoder är som beräk-
ningen av spridningseffekterna baseras på. 
Dessutom skall utvärderingen ta fasta på i 
vilken utsträckning och hur grundligt sprid-
ningseffekterna kan avspegla sig i kreditinsti-
tutets interna kapitalmål. 

Enligt momentets 4 punkt skall Finansin-
spektionen vid tillämpning av de metoder för 
intern kreditvärdering som avses i 59 § beak-
ta resultaten av stresstester som avses i kre-
ditinstitutsdirektivets bilaga VII del 4 punk-
terna 41 och 42 i fråga om exponeringar i 
handelslagret i enlighet med kapitalbasdirek-
tivets bilaga V. Syftet med utvärderingen är 
att säkerställa att kreditinstitutets kapitalbas 
räcker för att täcka kredit- och marknadsris-
ken också vid en eventuell konjunkturned-
gång. Om resultaten av de belastningsprov 
som avses i momentet visar att kreditinstitu-
tets kapitalbas för kredit- eller marknadsris-
ken är otillräcklig, skall kreditinstitutet öka 
sin kapitalbas för täckning av kredit- eller 
marknadsrisken.  

Enligt momentets 5 punkt skall Finansin-
spektionens utvärdering innehålla en bedöm-
ning av principerna för hantering av restris-
ker som orsakas av de metoder för kreditrisk-
reducering som avses i lagförslagets 60 §. 
Enligt den nämnda paragrafen kan ett kredit-
institut genom vissa metoder för reducering 
av kreditrisken minska kapitalkravet för kre-
ditrisken eller motpartsrisken. Dessa metoder 
kan emellertid leda till en restrisk, t.ex. en ju-
ridisk risk eller en likviditetsrisk. Vid be-
dömningen av restriskhanteringen skall enligt 
förslaget fästas avseende vid principerna och 
procedurerna för hanteringen av restrisken 
samt vid hur risken har beaktats i de interna 
kapitalmålen för kreditinstitutets exponering-
ar. De kreditriskreducerande metoderna skall 
användas på ett sätt som är tillräckligt effek-
tivt och ändamålsenligt i förhållande till den 
nytta som kan uppnås genom dem. 

Enligt momentets 6 punkt skall Finansin-

spektionens utvärdering innehålla en bedöm-
ning av kapitalkravet för exponeringar som 
orsakas av värdepapperiserade poster samt 
inverkan av transaktioner som innebär att för 
kreditinstitutet eventuellt återstår en direkt 
eller indirekt exponering i förhållande till så-
dana poster. Genom utvärderingen förvissar 
sig Finansinspektionen om att de värdepap-
periserade posterna vid beräkningen av kapi-
taltäckningen hanteras på ett sätt som mot-
svarar deras ekonomiska betydelse och art 
samt den exponering som de orsakar. I utvär-
deringen skall fästas avseende framför allt 
vid om värdepapperiseringen innebär att kre-
ditrisken i praktiken överförts från kreditin-
stitutet eller inte. 

Enligt kreditinstitutsdirektivets bilaga XI 
punkt 2 skall de behöriga myndigheterna när 
de utvärderar hanteringen av värdepapperise-
rade tillgångar utreda om värdepapperise-
ringen från kreditinstitutets sida innebär ett 
stöd som överskrider avtalsförpliktelserna. 
För att de beräkningsregler som avses i lag-
förslagets 61 § skall kunna tillämpas på vär-
depapperiserade tillgångar får kreditinstitutet 
inte i syfte att stödja värdepapperiseringen 
erbjuda stöd utöver avtalsförpliktelserna för 
att täcka investerarnas faktiska eller eventu-
ella förluster. Om det vid utvärderingen 
framgår att kreditinstitutet har tillhandahållit 
stöd utöver avtalsförpliktelserna eller att det 
av någon annan orsak har uppkommit brister 
till följd av täckning av värdepapperiserade 
tillgångar, skall Finansinspektionen vidta 
nödvändiga åtgärder. En eventuell åtgärd 
vore att lämna värdepapperiseringen utan av-
seende vid beräkningen av kapitaltäckningen, 
vilket i praktiken skulle leda till ett högre ka-
pitalkrav. 

Enligt momentets 7 punkt skall i utvärde-
ringen också ingå Finansinspektionens be-
dömning av om handelslagret har värderats 
så försiktigt att kreditinstitutet inte åsamkas 
betydande förluster om det blir tvunget att 
snabbt sälja eller skydda poster i handelslag-
ret. Utvärderingen skall baseras på de risker 
som är förenade med en normal marknadssi-
tuation. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. fast-
ställs en särskild gräns för uppföljning av 
ränterisken i enlighet med kreditinstitutsdi-
rektivets bilaga XI. Gränsen bestäms beroen-
de på den maximala förlusten i den händelse 
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att risken faller ut. I momentet anges gränsen 
i enlighet med direktivet till 20 procent av 
kreditinstitutets kapitalbas. Om denna gräns 
överskrids skall Finansinspektionen kräva att 
kreditinstitutet redogör för vilka åtgärder det 
ämnar vidta med anledning av ränterisken. 
Syftet med momentet är emellertid inte att 
fastställa en bindande lagstadgad gräns för 
ränterisken, utan en överskridning av gränsen 
och kreditinstitutets utredning med anledning 
därav skall beaktas som en faktor vid be-
dömningen av principerna och procedurerna 
för kreditinstitutets riskhantering och kapital-
förvaltning enligt 54 § samt vid bedömning-
en av tillräckligheten av kreditinstitutets en-
ligt den nämnda paragrafens 3 mom. upp-
ställda kapitalmål, i enlighet med vad som 
sägs ovan i samband med 1 mom.  

Finansinspektionen skall i syfte att säker-
ställa en enhetlig tillämpningspraxis för mo-
mentet meddela närmare föreskrifter om hur 
den förlustrisk som avses i momentet skall 
beräknas. Bestämmelsen kan gälla åtminsto-
ne sättet för beräkning av en öppen ränterisk 
och storleken av en ränteförändring som hän-
för sig till denna. I enlighet med direktivet 
skall momentet på samma grunder tillämpas 
på alla kreditinstitut. 

 
Korrigering av finansiella verksamhetsförut-
sättningar 

 
86 §. Fastställande av högre kapitaltäck-

ningskrav. I denna paragraf föreskrivs i en-
lighet med kreditinstitutsdirektivets artiklar 
136.1 a och 136.2 om Finansinspektionens 
rätt att fastställa ett högre kapitaltäcknings-
krav utöver det kapitalkrav som föreskrivs i 
lagförslagets 55 § 1 mom. De nämnda direk-
tivbestämmelserna är baserade på Basel-
kommitténs rekommendation, i synnerhet 
principerna 3 och 4. Enligt princip 3 skall 
tillsynsmyndigheterna fastställa ett kapital-
krav som överskrider det minimikrav som 
gäller kapitaltäckningen. Enligt princip 4 
skall tillsynsmyndigheterna sträva efter att 
ingripa i ett tidigt skede för att förebygga att 
bankens kapitalbas faller under miniminivån, 
dvs. den nivå som bankens riskprofil samt 
särdragen och olika riskfaktorer i dess verk-
samhet förutsätter. Tillsynsmyndigheten skall 
snabbt vidta korrigerande åtgärder om kapi-
talbasen är otillräcklig. 

Avsikten är att paragrafen skall tillämpas i 
sådana fall där ett kreditinstituts förvaltning, 
interna kontroll, kapitaltäckningsreglering i 
enlighet med 54 § eller hantering av kundris-
ker in enlighet med 68 § är på så sätt bristfäl-
liga att de inte räcker för att kreditinstitutets 
kapitalbas ständigt skall hållas på en nivå 
som täcker kreditinstitutets totalexponering 
och det kapitalbehov som denna medför. En 
förutsättning för tillämpning av paragrafen är 
alltid att behovet av tilläggskapital har påvi-
sats i en sådan process för utvärdering av ka-
pitaltäckningen som avses i lagförslagets 85 
§. Paragrafen kan sålunda tillämpas närmast i 
sådana exceptionella situationer där det ge-
nom en utvärderingsprocess har konstaterats 
att ett kreditinstituts förvaltning, interna kon-
troll eller regleringsprocess för kapitaltäck-
ningen eller kundriskerna på ett avgörande 
sätt skiljer sig från vad som enligt Finansin-
spektionens motiverade åsikt i allmänhet kan 
anses vara en god praxis inom branschen. 
Däremot är avsikten inte att paragrafen skall 
tillämpas på ett sådant sätt att kapitaltäck-
ningskravet för ett kreditinstitut i regel skall 
baseras på ett med stöd av denna paragraf 
fastställt högre kapitaltäckningskrav. 

Finansinspektionen skall bedöma en ovan 
avsedd avvikelse från vad som allmänt anses 
vara en god praxis inom branschen i första 
hand genom att jämföra de principer och 
procedurer som ett kreditinstitut iakttagit 
med stöd av de lagrum som nämns i paragra-
fen, med en sådan referensgrupp som kredit-
institutet med avseende på omfattningen och 
arten av sin verksamhet närmast och motive-
rat kan jämföras med. Finansinspektionen 
skall offentliggöra principerna för bildandet 
av referensgrupper i samband med utvärde-
ringsprinciperna. 

Förutsättningarna för tillämpning av para-
grafen skall granskas med kreditinstitutets 
sammanlagda exponering som utgångspunkt. 
Paragrafen kan sålunda inte tillämpas t.ex. 
enbart på basis av kapitalunderskott inom ett 
enskilt riskområde eller inom en affärsenhet, 
om kapitalbasen för ett annat riskområde i 
motsvarande mån överskrider kapitalbehovet 
för riskområdet i fråga. I ett sådant fall kan 
Finansinspektionen emellertid direkt med 
stöd av lagförslagets 54 § 3 mom. förplikta 
kreditinstitutet att fördela kapitalbasen i en-
lighet med momentet i fråga. 
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En allmän förutsättning för fastställande av 
ett högre kapitaltäckningskrav är enligt para-
grafen att Finansinspektionen i sin utvärde-
ring i enlighet med 85 § har utrett behovet av 
förutsättningarna för en sådan höjning av ka-
pitaltäckningskravet som avses i paragrafen. 
De principer som skall iakttas i utvärderingen 
skall offentliggöras i enlighet med lagförsla-
gets 89 §. 

En allmän förutsättning för fastställande av 
ett högre kapitalkrav är enligt förslaget dess-
utom att kreditinstitutets förvaltning, interna 
kontroll, allmänna riskhantering, reglering av 
kapitaltäckningen eller hantering av kundris-
ker inte motsvarar de krav som lagen ställer. 
Denna förutsättning uppfylls enligt förslaget 
bl.a. då de interna principer och procedurer 
som kreditinstitutet i enlighet med 54 § för-
utsätts följa enligt Finansinspektionens moti-
verade åsikt på ett avgörande sätt skiljer sig 
från vad som allmänt anses vara god praxis 
inom branschen eller då kreditinstitutet inte 
iakttagit dessa principer och procedurer. 

En viktig materiell förutsättning för fast-
ställande ett högre kapitaltäckningskrav är 
enligt förslaget att kreditinstitutet inte har en 
tillräcklig kapitalbas för att täcka det kapital-
behov som totalexponeringen förutsätter. 
Med kapitalbas avses vid tillämpningen av 
paragrafen i första hand det kapitalbegrepp 
(nettotillgångar) som kreditinstitutet har de-
finierat enligt sina interna principer som 
nämns i 54 §. Det kapitalbehov som avses i 
paragrafen bedöms utgående från kreditinsti-
tutets egna uppskattningar och motiveringar i 
enlighet med de principer och procedurer för 
reglering av kapitaltäckningen som avses i 
54 §. Enligt lagförslagets 54 § 3 mom. skall 
kreditinstitutet ange detta kapitalbehov som 
ett internt mål för storleken av sin kapitalbas.  

Om kreditinstitutets kapitalunderskott be-
ror på att det har bedömt sitt kapitalbehov 
och sitt därpå baserade interna kapitalmål på 
ett sätt som i något väsentlig avseende är fel-
aktigt eller bristfälligt, kan ett högre kapital-
täckningskrav fastställas om kreditinstitutets 
kapitalbas inte motsvarar dess faktiska total-
exponering. Vid fastställandet av kapitalbe-
hovet för den faktiska totalexponeringen kan 
Finansinspektionen enligt förslaget stöda sig 
på den riskbedömning som den använt vid 
utvärderingen enligt 85 § samt över huvudta-
get på de principer och procedurer för sådan 

riskbaserad kapitaltäckningsreglering enligt 
54 § som inom branschen allmänt anses vara 
förenliga med god praxis. En i något väsent-
ligt avseende bristfällig eller felaktig bedöm-
ning av ett sådant internt kapitalbehov som 
avses ovan innebär i allmänhet redan i sig att 
kreditinstitutet kan anses ha åsidosatt de lag-
stadgade krav i fråga om tillförlitlig förvalt-
ning, intern kontroll eller allmän riskhanter-
ing eller också de lagstadgade kraven på ka-
pitaltäckningen eller på hanteringen av kund-
risker.  

Om däremot ett kreditinstituts kapitalbas 
inte räcker för täckning av dess interna kapi-
talmål trots att bedömningen av kapitalbeho-
vet i och för sig varit sakenlig, skall Finans-
inspektionen i sin utvärderingsprocess ut-
tryckligen kunna påvisa att kapitalunderskot-
tet beror på att de nämnda lagstadgade kra-
ven har åsidosatts. En sådan situation kan 
vara för handen t.ex. när ett kreditinstitut har 
gjort en korrekt bedömning av sina expone-
ringar och det därav följande kapitalbehovet 
samt hanterat sina risker sakenligt, men för-
summat att upprätta en plan för täckning av 
kapitalbehovet eller underlåtit att följa pla-
nen. Om kapitalunderskottet däremot beror 
på att kreditinstitutet t.ex. av strategiska skäl 
har uppställt ett betydligt högre kapitalmål än 
det skulle ha behövt göra med beaktande av 
sina totalexponeringar, kan ett högre kapital-
krav inte fastställas enbart på den grunden att 
kapitalbasen underskrider det interna kapi-
talmålet. 

En förutsättning för att fastställa ett högre 
kapitaltäckningskrav är enligt förslaget dess-
utom att det inte på annat sätt kan säkerstäl-
las att kapitalbasen är tillräcklig i förhållande 
till totalexponeringen. En sådan annan metod 
är i första hand att minska riskerna eller vidta 
skyddsåtgärder mot risker eller att kräva änd-
ringar i riskhanteringssystemen eller de ad-
ministrativa processerna. Finansinspektionen 
kan vid behov, om försummelserna är up-
penbara, förena kraven med vite. Med stöd 
av lagförslagets 89 § kan Finansinspektionen 
också förbjuda användningen av finansiella 
instrument eller andra sådana transaktioner 
som är förenade med risker som kreditinstitu-
tet inte kan hantera tillräckligt effektivt. 

I lagen fastställs ingen övre gräns för kapi-
taltäckningskrav, eftersom kapitaltäcknings-
kravets belopp väsentligen är beroende av i 
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vilken mån kreditinstitutets kapitalbas är till-
räcklig i förhållande till totalexponeringen. 
Kapitaltäckningskravet skall emellertid i en-
lighet med den inom förvaltningen gällande 
allmänna proportionalitetsprincipen vara rim-
ligt. Sålunda får inte fastställas ett högre ka-
pitaltäckningskrav än kreditinstitutets verkli-
ga totalexponering förutsätter. 

I paragrafen föreskrivs att ett högre kapital-
täckningskrav kan fastställas för högst tre år. 
Finansinspektionen skall när den fattar beslut 
om för hur lång tid det högre kapitaltäck-
ningskravet fastställs, efter att ha hört kredit-
institutet, bedöma hur lång tid det sannolikt 
tar att avhjälpa bristerna. Kreditinstitutet 
skall på ett tillförlitligt sätt kunna utreda hur 
och inom vilken tid det ämnar avhjälpa såda-
na brister i sin verksamhet som avses i denna 
paragraf. Om Finansinspektionen vid ut-
gången av tiden för det högre kapitaltäck-
ningskravet anser att ett högre krav fortfa-
rande är nödvändigt, skall den fatta ett nytt 
beslut i ärendet. Om Finansinspektionen å 
andra sidan medan det högre kapitalkravet är 
i kraft konstaterar att det inte längre behövs, 
skall den vid behov på eget initiativ återkalla 
beslutet om det högre kapitaltäckningskravet. 

Ett beslut om fastställande av ett högre ka-
pitaltäckningskrav är ett normalt administra-
tivt beslut som kreditinstitutet kan överklaga 
i enlighet med 37 § i lagen om Finansinspek-
tionen (587/2003). 

I paragrafens 2 mom. utsträcks de principer 
som nämns i 1 mom. på motsvarande sätt till 
att gälla ett kreditinstituts konsoliderade ka-
pitaltäckning. Ett högre kapitaltäckningskrav 
kan sålunda vid behov fastställas antingen 
enbart på basis av kreditinstitutets finansiella 
ställning eller enbart på basis av den konsoli-
derade finansiella ställningen eller på båda 
grunderna samtidigt. En förutsättning för ett 
högre konsoliderat kapitaltäckningskrav är 
enligt förslaget att kreditinstitutets konsolide-
rade kapitalbas inte uppfyller det konsolide-
rade kapitaltäckningskravet i enlighet med 78 
§ 3 mom. och att de till kreditinstitutets kon-
solideringsgrupp hörande företagens förvalt-
ning, interna kontroll och allmänna riskhan-
tering inte uppfyller de krav som anges i 
74 §, att regleringen av den konsoliderade 
kapitaltäckningen inte uppfyller de krav som 
anges 78 § eller att hanteringen av de konso-
liderade kundriskerna inte uppfyller de krav 

som anges i 79 § 2 mom. 
87 §. Skyldighet att öka kapitalbasen. Den-

na paragraf motsvarar 80 § i den gällande la-
gen. Förslaget innebär dessutom en sådan ju-
stering av paragrafen att den gäller både det 
kapitaltäckningskrav som aves i 55 § 1 mom. 
och det kapitalkrav för kundrisker som avses 
i den nämnda paragrafens 2 mom. 1 punkten 
och fastställande av högre kapitaltäcknings-
krav enligt 86 § och likaså motsvarande kon-
soliderade krav. Däremot skall bestämmelsen 
enligt förslaget inte tillämpas på kapitalkrav 
för kvalificerade innehav, eftersom en 
överskridning av sådana krav i enlighet med 
lagförslagets 48 § endast skulle leda till mot-
svarande minskning av kapitalbasen. 

88 §. Av kapitalbasen föranledda begräns-
ningar i användningen av vinstmedel. Denna 
paragraf motsvarar 81 § i den gällande lagen. 
Bestämmelsen uppfyller också det krav som 
ställs i kreditinstitutsdirektivets artikel 
136.1c. Paragrafen skall enligt förslaget vida-
re tillämpas när ett kreditinstituts kapitalbas 
underskrider ett sådant högre kapitaltäck-
ningskrav som avses i lagförslagets 86 §.  

 
Tillsynens offentlighet och tillsynssamarbete 

 
89 §. Offentliggörande av tillsynsprinci-

perna och de tillämpliga bestämmelserna. I 
denna paragraf föreskrivs i enlighet med kre-
ditinstitutsdirektivets artikel 144 om Finans-
inspektionens skyldighet att offentliggöra de 
viktigaste principerna för tillsynen över kre-
ditinstituts finansiella ställning samt de be-
stämmelser som tillämpas på tillsynen. 

Enligt paragrafen skall Finansinspektionen 
offentliggöra de allmänna principerna för ut-
värdering enligt 85 §. Dessa principer gäller 
t.ex. en med tanke på utvärderingens omfatt-
ning och frekvens ändamålsenlig gruppering 
av kreditinstitut, kriterierna och metoderna 
för utvärderingen samt eventuella uppfölj-
ningsåtgärder. 

Dessutom skall Finansinspektionen förse 
allmänheten med information om bestäm-
melserna i 5 kap. och detta kapitel, om de fö-
reskrifter och bestämmelser som har utfär-
dats med stöd av dessa kapitel samt om vilka 
reglerings- och tillämpningsalternativ enligt 
Europeiska unionens lagstiftning som tilläm-
pas i Finland. I praktiken kan detta krav upp-
fyllas t.ex. genom att Finansinspektionen i 
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sina föreskrifter nämner vilken lag och vilket 
direktiv varje bestämmelse baserar sig på 
samt om det är fråga om en sådan alternativ 
reglering som direktivet tillåter. 

Finansinspektionen skall vidare förse all-
mänheten med statistik om tillämpningen av 
5 kap. och detta kapitel samt om föreskrifter 
och bestämmelser som har utfärdats med stöd 
av dem. Statistiken kan gällas t.ex. antal till-
stånd som har beviljats med stöd av lagen 
samt antal utvärderingar som har gjorts i en-
lighet med 85 § inom olika grupper av kredit-
institut och antal uppföljningsåtgärder som 
dessa har lett till och likaså uppgifter om hur 
användningen av olika metoder som lagen 
tillåter har fördelat sig. 

Finansinspektionen kan uppfylla sin skyl-
dighet enligt denna paragraf också på så sätt 
att den publicerar uppgifterna i den för samt-
liga medlemsstater gemensamma databas 
som upprätthålls av Europeiska banktillsyns-
kommittén (CEBS). 

90 §. Tillsynssamarbete om krav på finan-
siell ställning. I denna paragraf konstateras 
att Finansinspektionen har en allmän skyl-
dighet att samarbeta med utländska tillsyns-
myndigheter vid tillsynen över de krav som 
ställs i 5 kap., då ett kreditinstitut hör till en 
konsolideringsgrupp som består också av ut-
ländska företag. Samarbetsskyldigheten gäll-
er både sådana finländska konsoliderings-
grupper som avses i 73 § 1 mom. och sådana 
konsolideringsgrupper som finländska kredit-
institut hör till endast som dotterföretag och 
som övervakas i enlighet med utländsk lag-
stiftning. Samarbetsskyldigheten gäller sam-
arbete med både myndigheter i andra stater 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet och med myndigheter i andra länder. 

I paragrafen föreskrivs inte om det närmare 
innehållet i samarbetet utan detta regleras en-
ligt de principer som avtalats inom tillsyns-
myndigheternas internationella samarbete, 
framför allt inom Europeiska banktillsyns-
kommittén. Bestämmelsen förpliktar emeller-
tid Finansinspektionen att komma överens 
om gemensamma tillsynsprinciper samt att 
iaktta principerna till den del som de inte står 
i konflikt med finsk lag. Särskilda bestäm-
melser om de minimikrav som förutsätts i di-
rektiven om finansiella tjänster och som gäll-
er tillsynsmyndigheternas informations- och 
granskningsrätt samt skyldighet att lämna 

uppgifter till utländska myndigheter föreslås 
i 31 § i lagen om Finansinspektionen. Mot-
svarande bestämmelser föreslås i fråga om 
alla som tillhandahåller reglerade finansiella 
tjänster och står under Finansinspektionens 
tillsyn. 

91 §. Överföring av tillsynsuppgifter till 
andra myndigheter. Denna paragraf motsva-
rar med smärre justeringar 9 b § i den gällan-
de lagen. 

 
Närmare bestämmelser och föreskrifter samt 
undantag 

 
92 §. Bemyndigande att utfärda förord-

ning. I denna paragraf bemyndigas finansmi-
nisteriet att genom förordning utfärda närma-
re föreskrifter om tillämpningen av 5 kap. 
Genom förordning föreskrivs i första hand 
om verkställighet av sådana bestämmelser i 
kreditinstitutsdirektivet och kapitalbasdirek-
tivet som innebär viktiga nationella re-
gleringsalternativ. På grund av att direktiven 
är omfattande och detaljerade kan samtliga 
direktivbestämmelser eller merparten av dem 
inte sättas i kraft genom lag eller förordning, 
utan sådana direktivbestämmelser som inte 
innebär någon betydande prövningsrätt skall 
enligt förslaget sättas i kraft genom Finansin-
spektionens föreskrifter. För att säkerställa 
att kapitalkravet åtminstone med en viss nog-
grannhet skall kunna bedömas enbart med 
stöd av bestämmelser i lag och förordning, 
skall likväl genom förordning föreskrivas om 
riskvikterna vid tillämpning av schablonme-
toden för beräkning av kreditrisk. Med hjälp 
av riskvikterna är det möjligt att huvudsakli-
gen beräkna kapitalkravet. På motsvarande 
grunder kan genom förordning på ett hel-
täckande sätt också föreskrivas om poster 
som inte behöver beaktas när det gäller be-
gränsningar av kundrisker.  

I den föreslagna paragrafens 1 mom. 
1 punkten bemyndigas finansministeriet att 
genom förordning föreskriva om de i kredit-
institutsdirektivet angivna viktkoefficienter 
som skall tillämpas på beräkning av kapital-
krav för kreditrisken och förbindelser utanför 
balansräkningen samt om konverteringsfak-
torerna för förbindelser utanför balansräk-
ningen vid användning av den schablonme-
tod som avses i 58 §. 

Enligt momentets 2 punkt bemyndigas fi-
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nansministeriet att föreskriva om de poster 
som enligt kreditinstitutsdirektivet får lämnas 
obeaktade vid beräkning av sådana begräns-
ningar av kundrisker som avses i 69 §. Mot-
svarande bestämmelser ingår huvudsakligen i 
den gällande lagens 70 §. 

Enligt momentets 3 punkt föreskrivs ge-
nom förordning vilket av de regleringsalter-
nativ som kreditinstitutsdirektivet tillåter som 
skall tillämpas vid beräkning av kapitalkravet 
för kreditrisken enligt den metod för interna 
kreditvärderingar som avses i 59 §. Enligt 
denna punkt liksom enligt de följande 4 och 
5 punkterna skall genom förordning föreskri-
vas endast om det tillämpliga regleringsalter-
nativet. Finansinspektionen meddelar närma-
re föreskrifter om tillämpning av det valda 
alternativet, liksom om tillämpningen av di-
rektivets detaljerade bestämmelser i övrigt. 
De direktivbestämmelser som avses i punk-
ten gäller fastställande av löptider oberoende 
av företagsmotpartens storlek, när kreditinsti-
tutet tillämpar sina egna koefficienter för för-
lustandelar och kreditmotvärden, definitionen 
av begreppet insolvens i fråga om fordringar 
på hushåll och offentliga samfund samt mi-
nimilängden av de tidsserier som är en förut-
sättning för tillämpning av metoden. 

Enligt momentets 4 punkt föreskrivs ge-
nom förordning vilket av de regleringsalter-
nativ som direktivet tillåter som skall tilläm-
pas vid användning av de metoder för redu-
cering av kreditrisker som avses i 61 § när 
kapitalkravet för kreditrisken beräknas enligt 
den metod med interna kreditvärderingar 
som avses i 59 §. De direktivbestämmelser 
som avses i punkten gäller jämställande av 
finländska bostadsaktier med fastighetssä-
kerheter, beaktande av avkastningen vid be-
dömningen av en säkerhets godtagbarhet, 
godtagande av försäljningsfordringar och 
panträtter som kreditriskreducerande säker-
heter samt tillämpning av egna förlustandels-
koefficienter på offentliga samfund. 

I momentets 5 punkt föreskrivs om beak-
tande av artikel 19 i kapitalbasdirektivet vid 
beräkning av kapitalkrav för specifik risk en-
ligt 64 §. Den nämnda direktivbestämmelsen 
gäller riskvikt som skall tillämpas på offent-
liga samfunds säkerheter samt på täckta obli-
gationer. 

Enligt paragrafens 2 mom. föreskrivs ge-
nom förordning dessutom om när ett kredit-

instituts fordringar på en gäldenär i en annan 
EES-stat samt förbindelser utanför balans-
räkningen eller kreditinstitutets tillgångar el-
ler säkerheter i en annan EES-stat får beaktas 
vid beräkning av minimibeloppet för kapital-
basen i enlighet med de föreskrifter och be-
stämmelser som skall tillämpas i den andra 
staten. En annan stats lagstiftning kan tilläm-
pas i sådana fall där direktivet uttryckligen 
tillåter detta. Syftet med undantaget är att fin-
ländska kreditinstitut som är verksamma på 
en annan medlemsstats marknad inte till följd 
av de tillämpningsalternativ valts i Finlands 
lagstiftning i konkurrenshänseende skall för-
sättas i en klart sämre ställning än de lokala 
konkurrenterna. 

93 §. Finansinspektionens behörighet att 
meddela föreskrifter. I denna paragraf be-
myndigas Finansinspektionen att meddela 
sådana närmare föreskrifter om tillämpning 
av 5 kap. som förutsätts i kreditinstitutsdirek-
tivet och kapitalbasdirektivet samt i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2000/46/EG 
om rätten att starta och driva affärsverksam-
het i institut för elektroniska pengar samt om 
tillsyn av sådan verksamhet. Bemyndigandet 
begränsas till att gälla direktivbestämmelser-
na om tillämpning av sådana krav som före-
skrivs i 5 kap. Till följd av de detaljerade di-
rektivbestämmelserna är föreskrifterna av en 
teknisk art och ger ingen betydande pröv-
ningsrätt. Bemyndigandet att meddela före-
skrifter begränsas dessutom av den förord-
ning som avses i 5 kap. och i 92 §. I 84 § och 
i vissa paragrafer i 5 kap. föreskrivs om den 
rapporteringsskyldighet som förutsätts för 
tillsynen över att kraven iakttas. I praktiken 
kan bestämmelserna om rapporteringsskyl-
digheten tas in i de bestämmelser som avses i 
denna paragraf. 

Enligt paragrafens 2 mom. kan Finansin-
spektionen dessutom bestämma att på ett 
kreditinstituts fordringar på en gäldenär i en 
annan EES-stat samt på förbindelser utanför 
balansräkningen, på tillgångar eller fordring-
ar i en sådan stat eller på förbindelser vilkas 
säkerhet finns i en annan EES-stat, skall till-
lämpas en enligt de i den andra staten till-
lämpliga föreskrifterna och bestämmelserna 
fastställd riskklassificering eller -koefficient 
som är strängare än den som föreskrivs i den 
förordning som avses i lagförslagets 92 §. 
Avsikten är att denna paragraf skall tillämpas 
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i situationer där en stat i sin nationella lag-
stiftning i enlighet med direktivets princip 
om minimiharmonisering skall tillämpa na-
tionella krav som är strängare än direktivet. 
En bestämmelse som avses i detta moment 
kan utfärdas om det finns på de särskilda för-
hållandena i den andra staten baserade 
vägande skäl och om tillsynens effektivitet 
kräver det. En sådan situation kan det vara 
fråga om t.ex. då det med tanke på tillsynen 
är motiverat att i den ifrågavarande staten 
tillämpa krav som är strängare än direktivet 
av den anledningen att marknaden i den ifrå-
gavarande staten är förenad med exceptionel-
la risker. 

Avsikten är att momentet skall tillämpas då 
i en annan medlemsstat tillämpas bestämmel-
ser som är strängare än lagen i Finland. I så-
dana fall då i en annan medlemsstat tillämpas 
bestämmelser som är lindrigare än lagen i 
Finland skall enligt förslaget tillämpas den 
förordning som har utfärdats med stöd av 
lagförslagets 92 § 2 mom. Finansinspektio-
nens föreskrifter som avses i detta moment 
har en förpliktande karaktär, medan kreditin-
stituten genom förordningen kan tillåtas till-
lämpa bestämmelser som är lindrigare än de 
som gäller i en annan medlemsstat. 

94 §. Beviljande av undantag. Enligt para-
grafens 1 mom. ges Finansinspektionen en 
allmän rätt att bevilja kreditinstitut tillstånd 
att avvika från de krav som anges i 5 kap. 
och i föreskrifter som meddelas med stöd av 
kapitlet i sådana fall där de direktiv som 
nämns 93 § uttryckligen förutsätter en sådan 
möjlighet att bevilja undantag. Undantag kan 
beviljas endast under förutsättning att kredit-
institutet uppfyller de villkor som anges i di-
rektivet. Beviljandet av undantag måste före-
gås av prövning i det enskilda fallet. Finans-
inspektionen skall vid prövningen beakta de 
allmänna proportionalitets- och jämlikhets-
principer som skall iakttas i all förvaltnings-
verksamhet. Enligt huvudregeln skall undan-
tag sålunda beviljas om Finansinspektionen 
av någon grundad anledning kunde följa ock-
så en strängare linje i vissa frågor. Den linje 
som Finansinspektionen valt måste emeller-
tid opartiskt tillämpas på samtliga kreditinsti-
tut, om det inte finns skäl till särbehandling. 

Finansinspektionen kan enligt lagförslagets 
93 § direkt med stöd av direktivet bevilja 
andra sådana tillstånd som direktivet förut-

sätter och som inte är av en sådan art att de 
innebär egentliga undantag. Tillstånd som 
baseras direkt på Finansinspektionens före-
skrifter är t.ex. följande: 

 
Schablonmetoden för beräkning av kreditrisk 

 
- godkännande av ratinginstitut i enlighet 

med kreditinstitutsdirektivets artikel 81 
 

Internmetoden för kreditvärdering 
 
- i kreditinstitutsdirektivets artikel 82 avsett 

tillstånd att tillämpa annan kreditvärdering än 
sådan som kreditinstitutet själv har skaffat 

- i kreditinstitutsdirektivets artikel 85 avsett 
tillstånd att införa internmetoden för kredit-
värdering stegvis. 

- i kreditinstitutsdirektivets artikel 85 avsett 
tillstånd att återgå till enklare metoder 

- i kreditinstitutsdirektivets artikel 89 avsett 
tillstånd att partiellt införa internmetoden  

- i kreditinstitutsdirektivets bilaga VII del 1 
punkt 5 avsedd avvikande behandling av 
speciella krediter 

- i kreditinstitutsdirektivets bilaga VII del 1 
punkterna 15 och 16 avsedd avvikande be-
handling av aktieinvesteringar 

- i kreditinstitutsdirektivets bilaga VII del 2 
stycke 10 avsett godkännande av metod för 
reducering av kreditrisk 

- i kreditinstitutsdirektivets bilaga VIII del 
4 punkt 9 avsett godkännande av villkorliga 
garantier 

 
Operativ risk 

 
- i kreditinstitutsdirektivets bilaga X del 

3 punkt 9 avsett godkännande av alternativa 
indikatorer 

I paragrafens 2 mom. berättigas Finansin-
spektionen att på ansökan av ett kreditinstitut 
eller dess holdingföretag tillåta tillämpning 
av utländsk lagstiftning på beräkning av ka-
pitalkrav enligt 55 § 1 och 2 mom. samt på 
rapporteringsskyldigheten i samband därmed. 
Tillstånd kan beviljas endast om kreditinsti-
tutet omfattas av den gruppbaserade tillsynen 
över ett utländskt kreditinstitut. Syftet med 
bestämmelsen är att göra det möjligt för 
gränsöverskridande konsolideringsgrupper 
att bedriva en effektiv verksamhet på så sätt 
att en enda stats nationella lagstiftning till-
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lämpas inom hela konsolideringsgruppen. 
En förutsättning för beviljande av tillstånd 

enligt denna paragraf är att den gruppbasera-
de tillsynen över det utländska kreditinstitu-
tet som omfattar kreditinstitutet motsvarar 
tillsyn enligt denna lag. I praktiken begränsas 
beviljandet av tillstånd sålunda närmast till 
konsolideringsgrupper som lyder under lag-
stiftningen i en EES-stat. Också i så fall skall 
Finansinspektionen förvissa sig om att direk-
tiven i den staten tillämpas på vederbörligt 
sätt och att iakttagandet av dem övervakas på 
vederbörligt sätt. 

 
7 kap.  Insättningsgarantifonden och 

säkerhetsfonden samt bered-
skap för undantagsförhållan-
den 

Insättningsgaranti 
 
95—98 §. Dessa paragrafer motsvarar 65—

65 c § i den gällande lagen.  
99 §. Storleken av en inlåningsbanks ga-

rantiavgift. Ordalydelsen i denna paragraf  
som motsvarar gällande 65 d § justeras så att 
den motsvarar de nya bestämmelser som fö-
reslås om kapitaltäckning. 

Den på en inlåningsbanks kapitaltäckning 
baserade garantiavgiften skall i enlighet med 
föreslagna 1 mom. beräknas på basis av inlå-
ningsbankens konsoliderade kapitaltäckning 
endast i fråga om moderbanken och en där-
med i enlighet med lagförslagets 72 § 
2 mom. jämförbart holdingföretags dotter-
bank, eftersom den konsoliderade kapital-
täckningen enligt de föreslagna kapitaltäck-
ningsbestämmelserna gäller endast dessa 
banker. I fråga om andra banker beräknas ga-
rantiavgiften på basis av dessas kapitaltäck-
ning 

I paragrafens 2 mom., dvs. bestämmelserna 
om beräkning av garantiavgiften för inlå-
ningsbanker som hör till sammanslutningen 
av andelsbanker, föreslås vissa preciseringar 
jämfört med den gällande lagen. I det materi-
ella innehållet föreslås inga ändringar. 

100—109 §. Dessa paragrafer motsvarar 
65 e—65 n § i den gällande lagen 

110 §. Garantiavgift för ett utländskt kre-
ditinstituts filial. Denna paragraf motsvarar 
95 o i den gällande lagen. I paragrafens 

2 mom. konstateras emellertid med avvikelse 
från den gällande lagen uttryckligen att ett i 
momentet avsett förbud att placera insätt-
ningsgarantifondens medel i värdepapper 
som har emitterats av medlemsbanker inte 
utgör hinder för att placera insättningsgaran-
tifondens medel i sådana placeringsfonder 
som avses i 11 kap. i lagen om placerings-
fonder. 

111 och 112 §. Dessa paragrafer motsvarar 
65 p och 65 q i den gällande lagen. 

 
Säkerhetsfondernas skyddsfunktion 

 
113—122 §. Dessa paragrafer motsvarar 

55—64 § i den gällande lagen. I föreslagna 
119 och 120 § som motsvarar 61 och 62 § i 
den gällande lagen, föreslås emellertid med 
tanke på en konsekvent utformning av be-
stämmelsen en sådan justering att kapitallån 
jämställs med understödslån och understöd 
också vid tillämpning av paragrafens 4 och 5 
mom. 

 
Beredskap för undantagsförhållanden 

 
123 och 124 §. Dessa paragrafer motsvarar 

6 a § i den gällande lagen. I 123 § föreslås en 
sådan ändring jämfört med den gällande la-
gen att bestämmelsen i fråga om finansiella 
institut skall tillämpas endast på finländska 
finansiella institut som hör till samma konso-
lideringsgrupp som en kreditinstitut.  

 
8 kap.  Förfaranden 

Marknadsföring och avtalsvillkor 
 
125—127 §. Marknadsföring. Dessa para-

grafer motsvarar 82, 83 och 87 a § i den gäl-
lande lagen. 

 
Tillsyn över marknadsföring och avtalsvill-
kor 

 
128—131 §. Dessa paragrafer motsvarar 

84—87 § i den gällande lagen. 
 

Mottagande av inlåning 
 
132 §. Inlåningsbanks firma. Paragrafen 

motsvarar 50 § i den gällande lagen. 
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133 §. Marknadsföringsbegränsning. Den-
na paragraf motsvarar 82 a § i den gällande 
lagen. 

134—138 §. Dessa paragrafer motsvarar 
50 a—54 § i den gällande lagen. I 135 § fö-
reslås vissa lagtekniska justeringar till följd 
av ändringar i lagstiftningen om förmyndar-
skap.  

 
Utlåning 

 
139 §. Vidarepantsättning av säkerhet. 

Denna paragraf motsvarar 24 § i den gällan-
de lagen. 

140 §. Utlåning och investeringar i vissa 
fall. Denna paragraf motsvarar 16 § 1—3 och 
5—7 mom. i den gällande lagen. I 35 § 
4 mom. föreslås en bestämmelse som mot-
svarar 16 § 4 mom. i den gällande lagen. De-
finitionen av begreppet närmaste krets i den 
gällande lagens 16 § 2 mom. föreslås emel-
lertid så ändrad att till den närmaste kretsen 
räknas endast personer som innehar minst 
20 procent av kreditinstitutets aktier eller an-
delar eller av det röstetal som dessa medför. 
Ändringen beror på att den nuvarande lagens 
5 procents gräns medför oproportionerligt 
stora administrativa besvär för kreditinstitu-
ten jämfört med den nytta som den innebär 
för tillsynen. Dessutom föreslås att revisors-
begreppet i den gällande paragrafen precise-
ras så att med revisorerna jämställs revisors-
suppleanterna och den person i revisions-
sammanslutningens anställning som har hu-
vudansvaret för revisionen. Definitionen av 
begreppet den närmaste kretsen skall också 
begränsas så att hänvisningen till barn omfat-
tar bara minderåriga barn. 

 
 

Bankhemlighet och identifiering av kunder 
 
141 §. Tystnadsplikt. Denna paragraf mot-

svarar 94 § 1, 2 och 6—8 mom. i den gällan-
de lagen. 

142 §. Information till företag inom samma 
konsolideringsgrupp, finans- och försäk-
ringskonglomerat eller sammanslutning. 
Denna paragraf motsvarar 94 § 3—5 mom. i 
den gällande lagen. 

143—145 §. Dessa paragrafer motsvarar 
94 a, 94 b och 95 § i den gällande lagen. 

9 kap.  Bokslut, delårsrapport och re-
vision 

146—149 §. Dessa paragrafer motsvarar 
30—33 § i den gällande lagen. 

150 §. Verksamhetsberättelse. Denna para-
graf motsvarar huvudsakligen 34 § i den gäl-
lande lagen. Med avvikelse från den gällande 
lagen skall det emellertid inte krävas att upp-
gifter om kapitaltäckningen skall ingå i verk-
samhetsberättelsen därför att det finns ett sär-
skilt krav i 82 § om offentliggörandet av så-
dana uppgifter enligt kreditinstitutsdirektivet.   

151 §. Värdering av finansiella instrument. 
Denna paragraf motsvarar huvudsakligen 
35 § i den gällande lagen.  

Till paragrafens 4 mom. fogas emellertid en 
bestämmelse om möjligheten att via resultat-
räkningen redovisa vilken som helst  post i 
de finansiella tillgångarna eller skulderna till 
verkligt värde. Tillägget innebär att de kre-
ditinstitut som upprättar sitt bokslut i enlighet 
med detta kapitel försätts i samma ställning 
som kreditinstitut vilka upprättar sitt bokslut 
enligt den internationella redovisningsstan-
darden IAS 39 som godkändes den 1 janua-
ri.2005. 

Enligt den nämnda standardens stycke 9 b) 
kan möjligheten att värdera tillgångar till 
verkligt värde för det första tillämpas när det 
är fråga om ett sådant till de finansiella till-
gångarna eller skulderna hörande instrument 
som är förenat med ett eller flera derivat och 
som enligt punkt 11 A i standarden avsevärt 
förändrar de kassaflöden som annars skulle 
orsakas av instrumentet eller i fråga om vil-
ket det annars är klart att det skall redovisas 
separat från detta instrument och värderas till 
verkligt värde. En annan förutsättning när det 
gäller värdering till verkligt värde enligt den 
nämnda punkten i standarden är att relevant 
finansiell information produceras. Det anses 
att relevant finansiell information produceras 
om värderingen till verkligt värde dels ersät-
ter en inkonsekvent värdering (till exempel 
när en till de finansiella tillgångarna hörande 
post som kan säljas finansieras med en finan-
siell skuld som värderas till anskaffningsut-
giften) och dels då tillgångar inom kreditin-
stitutets egen riskhantering följs upp på basis 
av deras verkliga värde. 

Ett kreditinstituts beslut om övergång till 
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verkligt värde är bindande och stämmer 
överens med principerna för val av redovis-
ningsmetod bl.a. såtillvida att dessa principer 
konsekvent skall iakttas för transaktionen i 
fråga och grunderna för valet skall anges i 
bokslutet. 

152 och 153 §. Dessa paragrafer motsvarar 
36 a och 37 § i den gällande lagen. 

154 §. Bundet och fritt eget kapital. Denna 
paragraf motsvarar 38 § i den gällande lagen 
kompletterad med en hänvisning till fonden 
för verkligt värde, som räknas till det bundna 
egna kapitalet. Till följd av de ändringar som 
gjorts i aktiebolagslagen avser paragrafens 
hänvisningar till reservfonden och överkurs-
fonden endast poster som har uppkommit in-
nan den nya aktiebolagslagen trätt i kraft. 
Motsvarande poster som har uppkommit där-
efter skall hänföras till fonden för inbetalt 
fritt eget kapital, som hör till det fria egna 
kapitalet. 

155—160 §. Dessa paragrafer motsvarar 
39—44 i den gällande lagen. Till paragrafens 
157 paragraf fogas ett nytt 6 mom. enligt vil-
ket vad som föreskrivs om delårsrapporter på 
motsvarande sätt skall tillämpas på årsrap-
porter. 

 
10 kap.  Filialetablering, tillhandahål-

lande av tjänster samt flyttning 
av hemort till utlandet 

161—166 §. Dessa paragrafer motsvarar 
26—29 a § i den gällande lagen. I den finska 
texten föreslås en terminologisk ändring som 
inte påverkar den svenska lagtexten. Till sitt 
materiella innehåll är bestämmelserna oför-
ändrade. 

 
11 kap.  Skadestånds-, straff- och 

tvångsmedelsbestämmelser 

167 §. Skadeståndsskyldighet. Denna para-
graf motsvarar 97 c § i den gällande lagen. 
Den justeras i överensstämmelse med mot-
svarande bestämmelser i den nya aktiebo-
lagslagen. 

168—172 §. Dessa paragrafer motsvarar 98 
och 99 § i den gällande lagen. 

173 §. Till 1 mom. 2 punkten i denna para-
graf fogas en hänvisning till lagen om Fi-
nansinspektionen, eftersom bestämmelser om 

begränsning av kreditinstituts vinstutdelning 
förutom i de lagar som för närvarande nämns 
i momentet finns också i 20 § i lagen om Fi-
nansinspektionen. Bestämmelsen motsvarar i 
övrigt 100 § i den gällande lagen. 

174 §. Denna paragraf motsvarar 101 § i 
den gällande lagen. 

 
12 kap.  Ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelser 

175 §. Ikraftträdande. Enligt paragrafens 
1 mom. skall lagen i enlighet med artikel 157 
i kreditinstitutsdirektivet och artikel 46 i ka-
pitalbasdirektivet träda i kraft den 1 januari 
2007. Genom den nya lagen upphävs den 
gällande kreditinstitutslagen jämte ändringar. 

Enligt paragrafens 2 mom. kan Finansin-
spektionen innan den nya lagen träder i kraft 
vidta åtgärder för godkännande av förfaran-
den som avses i 59, 62—64 och 77 § samt 
bevilja tillstånd som avses i de nämnda para-
graferna. Denna bestämmelse behövs för att 
kreditinstituten så snart som möjligt efter att 
lagen trätt i kraft skall kunna börja använda 
sådana avancerade metoder som avses i de 
nämnda paragraferna. Finansinspektionen 
kan likaså innan lagen träder i kraft vidta åt-
gärder för godkännande av ratinginstitut som 
avses i 58 § 3 mom. 

176 §. Övergångsbestämmelser om konces-
sion. Paragrafen motsvarar 108 § i den gäl-
lande lagen. 

177 §. Allmänna övergångsbestämmelser 
om kapitalkrav. Denna paragraf motsvarar 
104 § i den gällande lagen. 

I paragrafens 5 mom. föreskrivs att möjlig-
heten att i enlighet med kreditinstitutsdirekti-
vets artikel 154.1b under en övergångsperiod 
tillämpa ett från det i artikeln angivna förfa-
randet avvikande förfarande för att dra av in-
nehav i försäkringsbolag från kapitalbasen 
inte skall tillämpas. 

178 §. Övergångsbestämmelser om scha-
blonmetoden för beräkning av kreditrisk. 
Denna paragraf innehåller i enlighet med 
kreditinstitutsdirektivet övergångsbestäm-
melser om den schablonmetod för beräkning 
av kreditrisk som avses i 58 §. 

I paragrafens 1 mom. föreskrivs i enlighet 
med direktivets artikel 152.7 att ett kreditin-
stitut utan hinder av denna lag samt med stöd 
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av den utfärdade föreskrifter och bestämmel-
ser, till 1.1.2008 får beräkna det i 55 § 
1 mom. 1 punkten avsedda kapitalkravet en-
ligt de bestämmelser som gällde innan denna 
lag trädde i kraft. Vid tillämpning av detta 
moment skall iakttas direktivets artikel 
152.8—12a. Momentet får inte tillämpas 
delvis. Sålunda får ett kreditinstitut t.ex. inte 
under den övergångsperiod som avses i mo-
mentet tillämpa bestämmelserna om de me-
toder för reducering av kreditrisken som av-
ses i 60 § och inte heller på en del av till-
gångarna tillämpa den gällande lagens risk-
vikter och på en annan del tillämpa riskvikter 
som är baserade på t.ex. externa kreditvärde-
ringar.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att på kre-
ditinstitut som tillämpar schablonmetoden för 
beräkning av kreditrisken inte skall tillämpas 
den övergångsperioder som anges i direkti-
vets artikel 153.1 och 2 samt artikel 154 1 
första underavsnittet, som i enlighet med de 
nämnda artiklarna kunde tillämpas på basis 
av nationell prövning. Övergångsperioderna 
gäller hantering av säkerheter för affärsfas-
tighetsleasing och oreglerade fordringar samt 
odefinierade fordringar. 

Enligt paragrafens 3 mom. får, om en ford-
ran på en EES-stat eller dess centralbank är 
utställd i en annan till samarbetsområdet hö-
rande stats valuta och finansierad i samma 
valuta, på denna till den 31 december 2012 
tillämpas riskvikten 0 procent. Bestämmelsen 
är baserad på direktivets artikel 153.3. 

Enligt paragrafens 4 mom. får vid tillämp-
ning av 58 § hushållsfordringar samt ford-
ringar vars motparter är företag i en annan 
EES-stat anses vara oreglerade till utgången 
av 2011, om dess kapital eller ränta inte har 
betalts inom den tid som föreskrivs i lagstift-
ningen i kundens hemstat, likväl högst 180 
dagar. Bestämmelsen är baserad på direkti-
vets artikel 154.1.2 . Med hushållsfordringar 
avses sådana hushållsexponeringar som defi-
nieras i kreditinstitutsdirektivets artikel 79.2 
och med icke-kommersiella företag sådana 
företag som definieras i kreditinstitutsdirek-
tivets artikel 79.1 c. 

179 §. Övergångsbestämmelser om intern-
metoden för beräkning av kreditrisk. Denna 
paragraf innehåller i kreditinstitutsdirektivet 
förutsatta övergångsbestämmelser om in-
ternmetoden för beräkning av kreditrisk som 

avses 59 §.  
I paragrafens 1 mom. föreskrivs i enlighet 

med direktivets artikel 152.1—4 om den s.k. 
golvregeln som tillämpas på beräkning av 
kapitalkrav enligt internmetoden. Enligt 
momentet får kapitalkravet för ett kreditinsti-
tut inte under perioden 1.1.—31.12.2007 un-
derskrida ett belopp som motsvarar 95 pro-
cent av minimibeloppet för kapitalbasen be-
räknat enligt de kapitaltäckningskrav som 
gällde innan denna lag trädde i kraft. Den 
nämnda procentuella andelen sjunker år 2008 
med 5 procentenheter och 2009 med ytterli-
gare 10 procentenheter. Vid tillämpning av 
momentet skall kapitalkravet korrigeras med 
skillnaden mellan nedskrivningar och förvän-
tade förluster. 

I paragrafens 2 mom. ingår i enlighet med 
direktivets artikel 154 en övergångsbestäm-
melse om det användningskrav som är en 
förutsättning för tillämpning av metoden. En-
ligt momentet kan med avvikelse från direk-
tivets artikel 84.3 beviljas undantag från kra-
vet på tre års användning, när metoden inte 
förutsätter tillämpning av egna koefficienter 
för förlustandelar och kreditmotvärden vid 
beräkning av kapitalkrav för kreditrisker som 
hänför sig till fordringar på stater och cen-
tralbanker, kreditinstitut och företag. Enligt 
momentet kan tillstånd att använda metoden 
beviljas till den 31 december 2007, om kre-
ditinstitutet har tillämpat de metoder som till-
ståndet avser i minst ett år innan tillståndet 
beviljas, samt till den 1 januari 2009 om kre-
ditinstitutet har tillämpat de metoder som till-
ståndet avser i minst två år innan tillståndet 
beviljas. En förutsättning för det krav på ett 
års användning som avses i momentet är 
dessutom att alla motparter har omklassifice-
rats minst en gång. Dessutom förutsätts med 
avvikelse från direktivets minimikrav att an-
vändningserfarenheten redan den 1 januari 
2008 uppgår till två år. I praktiken skall ett 
kreditinstitut sålunda ansöka om tillstånd en-
ligt momentet före den 1 januari 2007 för att 
kunna tillgodogöra sig momentets över-
gångsregel.  

Enligt paragrafens 3 mom. får den genom-
snittliga riskvägda förlustandelen för alla 
hushållsexponeringar mot säkerhet i bostads-
fastigheter utan statliga garantier inte under-
stiga 10 procent till den 31 december 2010, 
oberoende av vad som föreskrivs i direktivets 
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bilaga VII. Momentet motsvarar till denna 
del direktivets artikel 154.2. Enligt momentet 
får dessutom på täckta obligationer till sam-
ma tidpunkt tillämpas förlustandelskoeffici-
enten 11,25 procent, under de förutsättningar 
som nämns i direktivets bilaga VII punkt 2.8 
d. Momentet motsvarar till denna del vads 
som föreskrivs i direktivet. 

Enligt paragrafens 4 mom. kan användning 
av egna koefficienter för förlustandelar och 
kreditmotvärden vid beräkning av kapital-
krav för kreditrisker som hänför sig till ford-
ringar på stater och centralbanker, kreditinsti-
tut och företag tillåtas från den 1 januari 
2008. Dessutom innehåller momentet en 
övergångsbestämmelse om det krav på an-
vändningstid som är en förutsättning för till-
lämpning av metoden. Enligt momentet är 
det möjligt att under en övergångsperiod göra 
undantag från det krav på en tre års använd-
ning som i direktivets artikel 84 föreskrivs 
också för den metod som avses i detta mo-
ment. Enligt momentet kan tillstånd att an-
vända metoden beviljas till den 31 december 
2008 om kreditinstitutet har tillämpat den 
metod som tillståndet avser i minst två år in-
nan tillståndet beviljats. Dessutom förutsätts 
med avvikelse från direktivets minimikrav att 
det användningskrav som direktivet förutsät-
ter redan den 1 januari 2009 är tre år. I prak-
tiken skall ett kreditinstitut sålunda ansöka 
om tillstånd enligt momentet före den 1 janu-
ari 2007 för att kunna utnyttja momentets 
övergångsbestämmelse. 

Enligt paragrafens 5 mom. får vid tillämp-
ning av lagens 59 § ett företag i en annan 
EES-stat anses vara insolvent till den 31 de-
cember 2011, om kapitalet eller räntan på en 
fordran hos företaget inte har betalts inom 
den föreskrivna tiden i företagets hemstat, 
likväl högst 180 dagar. Momentet är baserat 
på sista meningen i artikel 154.4. 

I paragrafens 6 mom. föreskrivs att på kre-
ditinstitut som tillämpar internmetoden för 
beräkning av kreditrisker inte skall tillämpas 
de övergångstider som föreskrivs i artiklarna 
154.3—6, dvs. de som enligt de nämnda ar-
tiklarna kunde tillämpas enligt nationell 
prövning. Övergångstiderna gäller undantag 
av vissa aktieinvesteringar från metoden 
samt definitionen av begreppet av insolvens. 
I enlighet med 5 mom. skall emellertid till-
lämpas sista meningen i artikel 154.4. Det är 

inte nödvändigt att tillämpa artiklarna 154.5 
och 6 eftersom de principer som framgår av 
dem med stöd av direktivets bilaga VII kan 
tillämpas fortlöpande. Bestämmelser om fort-
löpande tillämpning av principerna skall i en-
lighet med lagförslagets 92 § 1 mom. 3 punk-
ten tas in i en förordning. 

180 §. Övergångsbestämmelser om opera-
tiva risker. Denna paragraf innehåller mot 
kreditinstitutsdirektivet svarande övergångs-
bestämmelser om kapitalkrav för sådana ope-
rativa risker som avses 64 §. 

Enligt paragrafens 1 mom. får den avance-
rade metod som avses i 62 § 4 mom. i enlig-
het med direktivets artikel 157.2 tillämpas 
räknat från den 1 januari 2008.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om mot-
svarande golvregel för tillämpning av den 
metod som avses i 1 mom. som för i 180 § 
1 mom. i fråga om internmetoden för beräk-
ning av kreditrisk. Bestämmelsen motsvarar 
artiklarna 152.1—4. Med avvikelse från det 
nämnda momentet skall bestämmelsen med 
anledning av 1 mom. börja tillämpas först 
den 1 januari 2008. 

Enligt paragrafens 3 mom. skall direktivets 
artikel 155 inte tillämpas. Enligt artikeln får 
medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning 
tillåta att på kreditinstitut vilkas affärsverk-
samhet huvudsakligen består av värdepap-
pershandel till utgången av år 2012 tillämpas 
ett lägre kapitalkrav på denna verksamhets-
gren än enligt huvudregeln. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs om till-
lämpning av lindring enligt direktivets artikel 
152.10 i sådana fall då ett kreditinstituts 
minsta kapitalbas på det sätt som avses i 
178 § sänks till den 1 januari 2008 i enlighet 
med de bestämmelser som gällde innan lagen 
trädde i kraft. Avsikten är att lindringsbe-
stämmelsen skall tillämpas på så sätt att kapi-
talkravet för operativa risker kan sänkas i 
samma förhållande som 178 § 1 mom. till-
lämpas på kreditinstitutets fordringsstock. 

181 §. Övergångsbestämmelser om mark-
nadsrisker. I denna paragraf föreskrivs i en-
lighet med artikel 45 c i kapitalbasdirektivet 
om en särskild övergångsbestämmelse för 
kreditinstitut som innan lagen trädde i kraft 
hade tillstånd att tillämpa den internmetod 
som avses i det ovan nämnda direktivets bi-
laga V vid beräkning av sådan specifik risk 
som avses i lagförslagets 64 § 1 mom. 
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5 punkten. Enligt momentet kan Finansin-
spektionen meddela föreskrifter som tillåter 
att dessa kreditinstitut under de förutsätt-
ningar som gällde innan denna lag trädde i 
kraft tillämpar internmetoden högst till den 
31 december 2009. 

182 §. Övergångsbestämmelser om stora 
exponeringar. I denna paragraf föreslås i 
överensstämmelse med lagförslagets 178 § 
1 mom. att i sådana fall då kapitalkravet för 
exponeringar i enlighet med det nämnda 
momentet beräknas enligt den gällande la-
gen, skall denna tillämpas också på beräk-
ning av stora exponeringar som hänför sig till 
motsvarande tid. Momentet är baserat på 
kreditinstitutsdirektivets artikel 152.11. 

183 §. Tillämpning av övergångsbestäm-
melserna på konsoliderade kapitalkrav. En-
ligt denna paragraf skall de övergångsbe-
stämmelser som föreslås ovan i 177—188 § 
tillämpas också på motsvarande konsolidera-
de kapitalkrav. 

184 §. Övergångsbestämmelser om bokslut. 
I denna paragraf föreskrivs om övergångsti-
den för värdering av finansiella instrument 
som används vid säkringsredovisning. Enligt 
paragrafen får sådana finansiella instrument 
värderas i enlighet med gällande föreskrifter 
och bestämmelser i bokslutet för den redo-
visningsperiod som slutar den 31 december 
2007 eller tidigare. Denna övergångstid be-
hövs på grund av att de internationella redo-
visningsstandarderna om säkringsredovisning 
som bäst håller på att justeras. 

 
1.2. Lagen om affärsbanker och andra 

kreditinstitut i aktiebolagsform 

1 §. Hänvisningen till kreditinstitutslagen i 
paragrafens 2 mom. föreslås bli ändrad i 
överensstämmelse med den nya kreditinsti-
tutslagen. 

4 §. Hänvisningen till kreditinstitutslagen i 
denna paragraf föreslås bli ändrad i överens-
stämmelse med den nya kreditinstitutslagen. 

6 §. Hänvisningarna i denna paragrafs 1 
och 3 mom. till kreditinstitutslagen föreslås 
bli ändrade i överensstämmelse med den nya 
kreditinstitutslagen. I den gällande lagen fö-
reslås dessutom en justering som innebär att 
sådana uppgifter om insättningsgaranti som 
avses i gällande 1 mom. inte behöver lämnas 
om de inlåningsbanker som fusioneras enligt 

vad som föreskrivs i kreditinstitutslagens 
105 § 6 mom. betraktas som en enda inlå-
ningsbank vid tillämpning av den övre grän-
sen för den insättningsgaranti som avses i 
den nämnda paragrafens 1 mom. 

7 §. Hänvisningen till kreditinstitutslagen i 
denna paragrafs 1 mom. föreslås bli ändrad i 
överensstämmelse med den nya kreditinsti-
tutslagen. 

10 §. Hänvisningen i denna paragraf till 
kreditinstitutslagen föreslås bli ändrad i 
överensstämmelse med den nya kreditinsti-
tutslagen. 

23 §. Hänvisningen i denna paragraf till 
kreditinstitutslagen föreslås bli ändrad i 
överensstämmelse med den nya kreditinsti-
tutslag som föreslås. 

25 §. Hänvisningen i denna paragrafs 
2 mom. till kreditinstitutslagen föreslås bli 
ändrad i överensstämmelse med den nya kre-
ditinstitutslag som föreslås. 

 
1.3. Sparbankslagen 

1 §. Laghänvisningen i denna paragrafs 
1 mom. föreslås bli ändrad med anledning av 
den nya kreditinstitutslag som föreslås 

41 §. Hänvisningarna i denna paragrafs 
1 och 2 mom. till kreditinstitutslagen föreslås 
bli ändrade i överensstämmelse med den nya 
kreditinstitutslag som föreslås. 

64 §. Hänvisningen i denna paragrafs 
2 mom. 4 punkten till kreditinstitutslagen fö-
reslås bli ändrad i överensstämmelse med 
den nya kreditinstitutslag som föreslås. 

75 §. Hänvisningen i denna paragrafs 
1 mom. till kreditinstitutslagen föreslås bli 
ändrad i överensstämmelse med den nya kre-
ditinstitutslag som föreslås. I den gällande 
lagen föreslås dessutom en sådan justering att 
i gällande 1 mom. avsedda uppgifter om in-
sättningsgaranti inte behöver lämnas om de 
inlåningsbanker som fusioneras enligt vad 
som föreskrivs i kreditinstitutslagens 105 § 6 
mom. betraktas som en enda inlåningsbank 
vid tillämpning av den övre gränsen för den 
insättningsgaranti som avses i den nämnda 
paragrafens 1 mom. 

77 §. Hänvisningarna i denna paragrafs 
1 och 3 mom. till kreditinstitutslagen föreslås 
bli ändrade i överensstämmelse med den nya 
kreditinstitutslag som föreslås. 

86 §. Hänvisningen i denna paragrafs 
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2 mom. till kreditinstitutslagen föreslås bli 
ändrad i överensstämmelse med den nya kre-
ditinstitutslag som föreslås. 

91 §. Hänvisningen i denna paragrafs 
3 mom. till kreditinstitutslagen föreslås bli 
ändrad i överensstämmelse med den nya kre-
ditinstitutslag som föreslås. 

95 §. Hänvisningen i denna paragraf till 
den upphävda lagen om finansinspektionen 
föreslås bli ändrad i överensstämmelse med 
den gällande lagen om Finansinspektionen. 

106 §. Hänvisningen i denna paragraf till 
kreditinstitutslagen föreslås bli ändrad i 
överensstämmelse med den nya kreditinsti-
tutslag som föreslås. 

107 §. Hänvisningen i denna paragrafs 
1 mom. till kreditinstitutslagen föreslås bli 
ändrad i överensstämmelse med den nya kre-
ditinstitutslag som föreslås. 

124 §. Hänvisningarna i denna paragrafs 
1 mom. till kreditinstitutslagen föreslås bli 
ändrade i överensstämmelse med den nya 
kreditinstitutslag som föreslås. 

 
1.4. Lagen om andelsbanker och andra 

kreditinstitut i andelslagsform 

1 §. Hänvisningen i denna paragrafs 
2 mom. till kreditinstitutslagen föreslås bli 
ändrad i överensstämmelse med den nya kre-
ditinstitutslag som föreslås. 

3 §. Den i paragrafens 1 mom. ingående de-
finitionen av begreppet sammanslutning fö-
reslås bli förtydligad. Definitionen i momen-
tets 1 punkt preciseras så att det är andelsla-
get som är sammanslutningens centralinsti-
tut. Det nuvarande momentets 2 punkt (den 
affärsbank som är andelsbankernas centrala 
finansiella institut) och 4 punkt (medlems-
kreditinstituten) föreslås bli sammanslagna 
till en ny 3 punkt varav det klart framgår att 
med kreditinstitut i lagen avses såväl affärs-
banker enligt 2 punkten och övriga kreditin-
stitut enligt 4 punkten. Dessutom föreslås pa-
ragrafens struktur bli förtydligad genom att 
stadga i en ny 2 mom. i enlighet med den nu-
varande 1 mom. om de allmänna förutsätt-
ningarna för att en sammanslutning utgörs.   

Hänvisningen i paragrafens nuvarande 
2 mom. till kreditinstitutslagen föreslås bli 
ändrad genom paragrafens nya 3. mom. i 
överensstämmelse med den nya kreditinsti-
tutslagen. Dessutom kompletteras momentet 

så att centralinstitutets skyldighet att ge an-
visningar gäller också den interna kontrollen 
och iakttagande av bokslutsprinciper. 

Paragrafens 4 mom. skall motsvara nuva-
rande paragrafens 3 mom. 

I paragrafens 5 mom. som motsvarar den 
nuvarande paragrafens 4 mom. föreslås i 
överensstämmelse med 16 § i den föreslagna 
kreditinstitutslagen en ändring som innebär 
att definitionen av begreppet konsoliderings-
grupp ändras till följd av bokföringslagens 
ändrade koncerndefinition. 

Paragrafens nuvarande 5 mom. har felak-
tigt ändrats genom lagen 1309/2004. I enlig-
het med lagets ursprungliga syfte hänvis-
ningen till iakttagande av bokslutsprinciper 
överförs till 2 mom. och momentet förändras 
så att det motsvarar det ursprungliga syftet av 
lagen 704/2004. I det materiella innehållet 
föreslås inga ändringar.  

4 § Hänvisningen i denna paragraf till kre-
ditinstitutslagen föreslås bli ändrad i över-
ensstämmelse med den nya kreditinstitutslag 
som föreslås och paragrafens ordalydelse fö-
reslås förtydligad med oförändrad materiella 
innehåll. 

5 §. Bestämmelserna om centralinstitutets 
och sammanslutningens riskhantering före-
slås ändrade i överensstämmelse med 49 § i 
den föreslagna kreditinstitutslagen. Det före-
slagna momentet innebär ingen väsentlig för-
ändring jämfört med den nuvarande situatio-
nen, där centralinstitutet svarar för sam-
manslutningens riskhantering. 

6 §. I denna paragraf föreskrivs i överens-
stämmelse med 1 och 2 mom. i den gällande 
lagen om en sammanslutnings kundrisk. Be-
stämmelsens ordalydelse föreslås förtydligad 
med oförändrat materiella innehåll. Sam-
manslutningens kundrisk fås genom sam-
manräkning av de till sammanslutningen hö-
rande företagens exponeringar, efter elimine-
ring av de till sammanslutningen hörande fö-
retagens inbördes exponeringar. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att vad 
som i 78 § i den föreslagna kreditinstitutsla-
gen föreskrivs om hantering av konsolidera-
de kundrisker skall tillämpas också på sam-
manslutningsnivån. Centralinstitutet ansvarar 
för att principerna och procedurerna i den 
nämnda paragrafen iakttas. 

Enligt paragrafens 4 mom. skall centralin-
stitutet kvartalsvis underrätta Finansinspek-
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tionen om sammanslutningens kundrisk. I 
momentet föreskrivs dessutom för tydlighe-
tens skull om Finansinspektionens rätt att för 
centralinstitutet utfärda med tanke på tillsy-
nen nödvändiga bestämmelser om anmäl-
ningsskyldigheten enligt detta moment. Mot-
svarande bestämmelse finns inte i den gäl-
lande lagen. 

7 §. I denna paragraf föreskrivs om med-
lemskreditinstituts kundrisker. På sådana ex-
poneringar skall enligt förslaget tillämpas 
kreditinstitutslagens bestämmelser om kund-
risker till den del som annat inte föreskrivs i 
denna paragraf 

I paragrafens 1 mom. föreskrivs i överens-
stämmelse med den gällande lagen att ett 
medlemskreditinstitut skall rapportera sina 
kundrisker till centralinstitutet som vidarebe-
fordrar samtliga medlemskreditinstituts rap-
porter till Finansinspektionen. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i överens-
stämmelse med 70 § 4 mom. 4 punkten och 5 
mom. i den gällande kreditinstitutslagen att 
som kundrisker inte betraktas exponeringar 
mot andra till sammanslutningen hörande 
kreditinstitut eller utländska kreditinstitut, 
värdepappersföretag eller mot andra därmed 
jämförbara utländska företag, finansiella in-
stitut eller värdepappersföretag. Liksom i 
fråga om andra kreditinstitut betraktas emel-
lertid en exponering mot ett dotterföretags 
moderföretag som en exponering mot en 
kund. På ett kreditinstituts kundrisker tilläm-
pas i övrigt 67—69 § i kreditinstitutslagen. 

Paragrafens 3 och 4 mom. som gäller cen-
tralinstitutets rätt att bevilja medlemskredit-
instituten undantag från de krav som gäller 
kundrisk, motsvarar 7 § 4 och 5 mom. i den 
gällande lagen. Momenten föreslås emeller-
tid fortfarande gälla alla de andelsbanker som 
är medlemmar, inklusive andelsbankernas 
centralinstitut. Till 4 mom. fogas emellertid 
en bestämmelse enligt vilken det av ett med-
lemskreditinstituts bokslutsnoter eller verk-
samhetsberättelse skall framgå i vilken ut-
sträckning kreditinstitutet har sådana stora 
exponeringar som omfattas av undantaget i 4 
mom. Av uppgifterna skall framgå åtminsto-
ne det antal och belopp varmed dessa förbin-
delser överskrider den gräns för kundrisker 
som föreskrivs i kreditinstitutslagen. 

Paragrafens 5 mom. vari föreskrivs om ett 
kreditinstituts skyldighet att ansöka om cen-

tralinstitutets tillstånd för förbindelser som 
sammanlagt överstiger 5 miljoner euro mot-
svarar 7 § 6 mom. i den gällande lagen. Till 
följd av inflationsutvecklingen och sam-
manslutningens allmänna finansiella utveck-
ling höjs den i momentet angivna gränsen 
emellertid till 8 miljoner euro. 

Enligt paragrafens 6 mom. tillämpas på ett 
medlemskreditinstituts kundrisker och kon-
soliderade kundrisker i övrigt 67—69 och 79 
§ i kreditinstitutslagen. 

8 §. I paragrafens 1 och 2 mom. föreskrivs 
på motsvarande sätt som i gällande 8 § 1—3 
mom. om kapitaltäckningskraven för en 
sammanslutning. Bestämmelsens ordalydelse 
föreslås förtydligad men i materiella innehål-
let föreslås inga ändringar. Gällande 9 § upp-
hävs på de grunder som nämns i samband 
med lagförslagets 8 §.  

Enligt paragrafens 3 mom. skall vad som i 
den föreslagna kreditinstitutslagens 78 § fö-
reskrivs om reglering av konsoliderad kapi-
taltäckning tillämpas också på sammanslut-
ningsnivån. Enligt förslaget skall centralinsti-
tutet ansvara för att principerna och procedu-
rerna i den nämnda paragrafen iakttas. I en-
lighet med den nämnda paragrafen skall 
sammanslutningen se till att de i paragrafen 
nämnda principerna och procedurerna iakttas 
inom sammanslutningen samt ställa upp in-
terna mål för den kapitalbas som föreutsätts 
för medlemskreditinstitutens sammanlagda 
exponering. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs med an-
ledning av 82 § i den föreslagna kreditinsti-
tutslagen att centralinstitutet skall offentlig-
göra uppgifter om sammanslutningens kapi-
taltäckning i enlighet med vad som närmare 
anges i direktivets bilaga XII, på samma sätt 
som konsolideringsgruppens moderföretag. 
Samtidigt som centralinstitutet offentliggör 
dessa uppgifter skall det offentliggöra sådana 
uppgifter om betydande medlemskreditinsti-
tut som avses i den nämnda paragrafens 
3 mom. 

Enligt paragrafens 5 mom. kan Finansin-
spektionen meddela närmare föreskrifter om 
tillämpning av de bestämmelser i kreditinsti-
tutslagen på sammanslutningen som gäller 
konsoliderad kapitalbas och konsoliderade 
kapitalkrav, reglering av kapitaltäckning 
samt offentliggörande av sådana uppgifter 
om kapitaltäckningen som avses i 3 mom. 
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Bestämmelserna skall motsvara kreditinsti-
tutslagens principer om gruppbaserad tillsyn 
över kreditinstitut och offentliggörande av 
konsoliderad information om kapitaltäck-
ningen, till den del som sammanslutningens 
särdrag inte ger anledning att avvika från 
dessa principer. Ett sådant särdrag kan anses 
vara t.ex. att det inte råder ett likadant mo-
derföretag-/dotterföretagförhållande mellan 
centralinstitutet och medlemskreditinstituten 
som inom en konsolideringsgrupp. 

I paragrafens 6 mom. föreskrivs i överens-
stämmelse med 7 § 4 mom. i detta lagförslag 
om centralinstitutets skyldighet att kvartals-
vis till Finansinspektionen rapportera de 
uppgifter som behövs för den gruppbaserade 
tillsynen över sammanslutningens kapital-
täckning. Dessutom föreskrivs i momentet 
om Finansinspektionens rätt att för centralin-
stitutet utfärda för tillsynen över sam-
manslutningen nödvändiga föreskrifter om 
innehållet i den anmälningsskyldighet som 
avses i momentet. 

9 §. I denna paragraf föreskrivs om kapital-
täckningskravet för medlemskreditinstitut. I 
lagförslagets 8 § föreskrivs om sammanslut-
ningens kapitaltäckning. 

Paragrafen motsvarar 8 § 4 och 5 mom. i 
den gällande lagen med vissa förtydliganden 
av bestämmelsernas ordalydelse. Den före-
slagna paragrafens 1 mom. skall tillämpas 
också då Finansinspektionen i enlighet med 
86 § i den föreslagna kreditinstitutslagen har 
fastställt ett högre kapitalkrav för ett kredit-
institut. Ett sådant krav kan i enlighet med 
den föreslagna paragrafens 2 mom. fastställas 
om kreditinstitutet inte efter den tidsfrist som 
centralinstitutet har satt ut i enlighet med 
1 mom. har uppfyllt kapitaltäckningskravet 
enligt kreditinstitutslagen och om det annars 
finns förutsättningar för att fastställa ett hög-
re kapitaltäckningskrav. 

Enligt förslaget skall bestämmelsen dessut-
om tillämpas också i sådana situationer som 
avses i den gällande lagens 9 §. Gällande 9 § 
föreslås upphävd. Enligt den nämnda para-
grafen skall i det fall att ett medlemskreditin-
stituts kapitalbas i enlighet med 104 § i den 
gällande kreditinstitutslagen underskrider det 
kapitalkrav som föreskrivs i den nämnda la-
gens 13 § tillämpas ett förfarande som avvi-
ker från huvudregeln i gällande 8 § 4 och 
5 mom. Förfarandet enligt gällande 9 § har 

graderats beroende på om medlemskreditin-
stitutets kapitaltäckningsgrad överskrider 
10 procent. Det vore emellertid besvärligt att 
tillämpa ett sådant graderat förfarande efter 
att de nya kapitaltäckningsbestämmelserna 
trätt i kraft, av den anledningen att kapital-
täckningskravet inte längre kan anges som ett 
sådant relationstal som avses i den gällande 
paragrafen. Av den anledningen föreslås att 
det förfarande som avses i denna paragraf 
skall tillämpas också då ett medlemskreditin-
stituts kapitalbas underskrider det kapitalkrav 
som föreskrivs i den föreslagna kreditinsti-
tutslagens 177 §.  

I lagen föreskrivs inte längre uttryckligen 
om tillämpning av den föreslagna kreditinsti-
tutslagens 54 § om kontroll av kapitaltäck-
ningen på medlemskreditinstitut. Det nämnda 
lagrummet skall sålunda som sådant tilläm-
pas på medlemskreditinstitut. När lagrummet 
tillämpas på medlemskreditinstitut är det 
emellertid skäl att beakta att de principer som 
tillämpas på kontrollen av kapitaltäckningen 
skall vara anpassade till arten och omfatt-
ningen av kreditinstitutets verksamhet. Dess-
utom kan Finansinspektionen enligt den före-
slagna kreditinstitutslagens 76 § under de 
förutsättningar som anges i paragrafen bevil-
ja ett enskilt medlemskreditinstitut tillstånd 
att inte tillämpa nämnda 54 §. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs också att 
vad som i den föreslagna kreditinstitutsla-
gens 82 § föreskrivs om skyldigheten att in-
formera om kapitaltäckningen inte skall till-
lämpas på medlemskreditinstitut. Ovan i 8 § 
föreskrivs att centralinstitutet emellertid skall 
offentliggöra motsvarande uppgifter för hela 
sammanslutningen. Momentet stämmer över-
ens med de på övriga kreditinstitut tillämpli-
ga principer enligt vilka ett enskilt kreditin-
stitut inte behöver offentliggöra uppgifter om 
sin kapitaltäckningsgrad om dessa ingår i den 
konsoliderade information som konsolide-
ringsgruppens moderföretag offentliggör. 

På skyldigheten att anmäla uppgifter om 
medlemskreditinstituts kapitaltäckning skall 
den föreslagna kreditinstitutslagens 84 § till-
lämpas på samma sätt som på övriga kredit-
institut. 

10 §. Till denna paragrafs 1 mom. 3 punk-
ten föreslås fogat i enlighet med den före-
slagna 3 § en hänvisning till intern kontroll 
och iakttagande av enhetliga bokslutsprinci-
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per. 
11 §. Till denna paragrafs 1 mom. 3 punk-

ten föreslås fogat i enlighet med de föreslag-
na 3 § och 10 § 1 mom. en hänvisning till in-
tern kontroll och iakttagande av enhetliga 
bokslutsprinciper. 

16 §. Hänvisningarna i denna paragrafs 
1 och 4 mom. till kreditinstitutslagen ändras 
så att de stämmer överens med den nya kre-
ditinstitutslag som föreslås. 

18 §. Hänvisningarna i denna paragraf till 
kreditinstitutslagen ändras så att de stämmer 
överens med den nya kreditinstitutslag som 
föreslås. 

19 §. Hänvisningarna i denna paragrafs 
4 mom. till kreditinstitutslagen ändras så att 
de stämmer överens med den nya kreditinsti-
tutslag som föreslås. 

22 §. Hänvisningen i denna paragrafs 
2 mom. till kreditinstitutslagen ändras så att 
den stämmer överens med den nya kreditin-
stitutslag som föreslås. 

24 §. Hänvisningarna i denna paragrafs 
1 mom. till kreditinstitutslagen ändras så att 
de stämmer överens med den nya kreditinsti-
tutslag som föreslås. Momentet motsvarar de 
två första meningarna i gällande 1 mom. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar tredje, fjärde 
och femte meningen i gällande 1 mom. I den 
gällande lagtexten föreslås emellertid den ju-
steringen att sådana uppgifter om insätt-
ningsgaranti som avses i gällande 1 mom. 
inte behöver lämnas om de inlåningsbanker 
som fusioneras enligt vad som föreskrivs i 
kreditinstitutslagens 105 § 6 mom. betraktas 
som en enda inlåningsbank vid tillämpning 
av den övre gränsen för den insättningsgaran-
ti som avses i den nämnda paragrafens 
1 mom. I enlighet härmed behöver uppgifter 
om insättningsgaranti inte lämnas om samtli-
ga kreditinstitut som deltar i fusionen är 
medlemmar i sammanslutningen av andels-
banker. 

32 §. Denna paragrafs  1 mom. justeras 
med anledning av den föreslagna nya kredit-
institutslagen genom att hänvisningen till den 
gällande lagens 8 § om koncession stryks. 
Till sitt materiella innehåll är momentet oför-
ändrat. 

43 §. Hänvisningen i denna paragraf till 
kreditinstitutslagen ändras så att den stämmer 
överens med den nya kreditinstitutslag som 
föreslås. 

45 §. Hänvisningen i denna paragraf till 
kreditinstitutslagen ändras så att den stämmer 
överens med den nya kreditinstitutslag som 
föreslås. 

53 §. Hänvisningen i denna paragraf till 
kreditinstitutslagen ändras så att den stämmer 
överens med den nya kreditinstitutslag som 
föreslås. 

56 §. Hänvisningen i denna paragraf till 
kreditinstitutslagen ändras så att den stämmer 
överens med den nya kreditinstitutslag som 
föreslås. 

 
1.5. Lagen om temporärt avbrytande av 

en depositionsbanks verksamhet 

1 §. Tillämpningsområde. Hänvisningen i 
denna paragraf till kreditinstitutslagen ändras 
så att den stämmer överens med den nya kre-
ditinstitutslag som föreslås. 

 
1.6. Lagen om statens säkerhetsfond 

1 §. Fondens uppgift. Hänvisningen i para-
grafens 2 mom. till kreditinstitutslagen ändras 
så att den stämmer överens med den nya kre-
ditinstitutslag som föreslås. 

14 §. Beslut om stödåtgärder. Hänvisning-
arna i paragrafens 1 mom. till kreditinsti-
tutslagen ändras så att de stämmer överens 
med den nya kreditinstitutslag som föreslås. 

19 a §. Särskilda stadganden om bolag. 
Hänvisningarna i denna paragrafs 1 mom. till 
kreditinstitutslagen ändras så att de stämmer 
överens med den nya kreditinstitutslag som 
föreslås. Hänvisningarna i denna paragraf till 
den upphävda lagen om finansinspektionen 
ändras så att de stämmer överens med den 
nuvarande lagen om Finansinspektionen. 

 
1.7. Lagen om utländska kreditinstituts 

och finansiella instituts verksamhet i 
Finland 

2 §. Definitioner. Hänvisningen i denna pa-
ragrafs 2 punkt till kreditinstitutslagen ändras 
så att den stämmer överens med den nya kre-
ditinstitutslag som föreslås. 

3 §. Etableringsrätt för kreditinstitut. Hän-
visningen i denna paragraf till kreditinsti-
tutslagen ändras så att den stämmer överens 
med den nya kreditinstitutslag som föreslås. 

4 §. Etableringsrätt för finansiella institut. 
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Hänvisningarna i denna paragrafs 1 och 2 
mom. till kreditinstitutslagen ändras så att de 
stämmer överens med den nya kreditinsti-
tutslag som föreslås. 

7 a §. Kompletterande skydd för filialer 
och komplettering av skyddet. Hänvisningar-
na i denna paragrafs 1 mom. till kreditinsti-
tutslagen ändras så att de stämmer överens 
med den nya kreditinstitutslag som föreslås. 

8 §. Etableringsrätt. Hänvisningen i denna 
paragrafs 1 mom. till kreditinstitutslagen änd-
ras så att den stämmer överens med den nya 
kreditinstitutslag som föreslås. 

9 a §. Ersättningsskyldighet. Hänvisning-
arna i denna paragrafs 1 mom. till kreditinsti-
tutslagen ändras så att de stämmer överens 
med den nya kreditinstitutslag som föreslås. 

11 §. Öppnande av representation och dess 
verksamhet. Hänvisningen i denna paragrafs 
1 mom. till kreditinstitutslagen ändras så att 
den stämmer överens med den nya kreditin-
stitutslag som föreslås. 

13 §. Gemensamma stadganden för filialer. 
Hänvisningen i denna paragrafs 1 mom. till 
kreditinstitutslagen ändras så att den stämmer 
överens med den nya kreditinstitutslag som 
föreslås. 

14 §. Tillsyn. Hänvisningen i denna para-
graf till den upphävda lagen om finansin-
spektionen ändras så att den stämmer överens 
med den gällande lagen om Finansinspektio-
nen. 

24 §. Tystnadsplikt. Hänvisningarna i den-
na paragrafs 1 mom. till kreditinstitutslagen 
ändras så att de stämmer överens med den 
nya kreditinstitutslag som föreslås. 

 
1.8. Lagen om hypoteksbanker 

1 §. Definition av hypoteksbank. Hänvis-
ningen i denna paragraf till kreditinstitutsla-
gen ändras så att den stämmer överens med 
den nya kreditinstitutslag som föreslås. 

2 §. Övriga definitioner. Hänvisningen i 
denna paragrafs 2 punkt till kreditinstitutsla-
gen ändras så att den stämmer överens med 
den nya kreditinstitutslag som föreslås. 

7 §. Tillåten affärsverksamhet. I paragra-
fens 2 mom. föreslås en sådan ändring att 
hänvisningarna till riskvikter som enligt den 
gällande lagen skall tillämpas vid kapital-
täckningsanalys ändras så att de så noggrant 
som möjligt motsvarar principerna i den nya 

kreditinstitutslag som föreslås. Till sitt mate-
riella innehåll är momentet i stort sätt oför-
ändrat.  

15 §. Bokslut och delårsrapport. Hänvis-
ningarna i denna paragraf till kreditinsti-
tutslagen ändras så att de stämmer överens 
med den nya kreditinstitutslag som föreslås. 

 
 

1.9. Lagen om hypoteksföreningar 

1 §. Hänvisningen i denna paragraf till kre-
ditinstitutslagen ändras så att den stämmer 
överens med den nya kreditinstitutslag som 
föreslås. 

26 §. Hänvisningen i denna paragrafs 
2 mom. till kreditinstitutslagen ändras så att 
den stämmer överens med den nya kreditin-
stitutslag som föreslås. 

 
 

1.10. Lagen om Finansinspektionen  

5 §. Tillsynsobjekt. Hänvisningen i denna 
paragrafs 1 punkt till kreditinstitutslagen 
ändras så att den stämmer överens med den 
nya kreditinstitutslag som föreslås. 

6 §. Andra finansmarknadsaktörer. Hän-
visningen i denna paragrafs 7 punkt till kre-
ditinstitutslagen ändras så att den stämmer 
överens med den nya kreditinstitutslag som 
föreslås. 

12 §. Direktörens uppgifter. Hänvisningen 
i denna paragrafs 2 mom. 6 punkten till kre-
ditinstitutslagen ändras så att den stämmer 
överens med den nya kreditinstitutslag som 
föreslås. 

21 §. Utfärdande av bokföringsföreskrifter. 
Hänvisningen i denna paragraf till kreditin-
stitutslagen ändras så att den stämmer över-
ens med den nya kreditinstitutslag som före-
slås. 

31 §. Rätt att inspektera och få uppgifter 
om finska företag inom utländska konsolide-
ringsgrupper eller finans- och försäkrings-
konglomerat. Hänvisningen i denna paragrafs 
3 mom. till kreditinstitutslagen ändras så att 
den stämmer överens med den nya kreditin-
stitutslag som föreslås. 

Till paragrafen föreslås i enlighet med kre-
ditinstitutsdirektivets artikel 130.1 fogat ett 
nytt 4 mom. enligt vilket Finansinspektionen 
utöver vad som i annan lag föreskrivs om 
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dess informationsskyldighet utan dröjsmål 
skall underrätta utländska tillsynsmyndighe-
ter samt de övriga myndigheter som svarar 
för verksamheten på finansmarknaden i deras 
hemstat om sådant som kan äventyra stabili-
teten på finansmarknaden i dessa stater eller 
orsaka betydande störningar i verksamheten 
på dessa staters finansmarknad. Sådana myn-
digheter som avses i momentet är i första 
hand vederbörande ministerier samt central-
bankerna. 

Till paragrafen föreslås i enlighet med kre-
ditinstitutsdirektivets artikel 130.2 fogat ett 
nytt 5 mom. enligt vilket Finansinspektionen 
om den för utförande av sitt uppdrag behöver 
upplysningar om ett mot Finansinspektionens 
tillsynsobjekt svarande utländskt företag som 
har hemort i en annan EES-stat, i första hand 
skall be den myndighet som svarar för tillsy-
nen över ett sådant företag om upplysningar-
na. Om Finansinspektionen på motsvarande 
sätt behöver sådana upplysningar om ett före-
tag som hör till samma konsolideringsgrupp 
som det utländska företag som motsvarar Fi-
nansinspektionens tillsynsobjekt, skall Fi-
nansinspektionen i första hand be den myn-
dighet om upplysningarna som svarar för den 
gruppbaserade tillsynen över företaget. Syftet 
med momentet är att förhindra överlappande 
myndighetstillsyn. 

Till paragrafen föreslås fogat ett nytt 
6 mom. enligt vilket Finansinspektionen för 
sin del skall medverka till att principerna för 
tillsynen över de konsolideringsgrupper som 
avses i 1 mom. fastställs i ett skriftligt till-
synsavtal som undertecknas av alla de myn-
digheter som svarar för tillsynen över de ob-
jekt som hör till konsolideringsgruppen. En-
ligt kreditinstitutsdirektivets artikel 131 skall 
mellan den myndighet som svarar för den 
gruppbaserade tillsynen och övriga tillsyns-
myndigheter upprättas ett skriftligt tillsyns-
avtal. Eftersom ett sådant avtal förutsätter 
också medverkan av en utländsk myndighet 
föreskrivs i momentet att Finansinspektionen 
är skyldig att endast för egen del medverka 
till avtalet. 

Sådana utländska företag som enligt denna 
paragraf kan jämställas med Finansinspek-
tionens tillsynsobjekt är närmast utländska 
kreditinstitut samt utländska företag som kan 
jämställas med värdepappersföretag som av-
ses i lagen om värdepappersföretag samt 

fondbolag som avses i lagen om placerings-
fonder. 

 
1.11. Lagen om tillsynsavgift till Finansin-

spektionen  

1 §. Tillämpningsområde. Hänvisningen i 
denna paragrafs 2 mom. 2 punkten till kredit-
institutslagen ändras så att den stämmer 
överens med den nya kreditinstitutslag som 
föreslås. 

2 §. Tillsynsavgift. Hänvisningen i denna 
paragrafs 4 mom. till kreditinstitutslagen änd-
ras så att den stämmer överens med den nya 
kreditinstitutslag som föreslås. 

7 §. Tillsynsavgiften för andra som betalar 
en grundavgift. Hänvisningen i denna para-
grafs 1 mom. 6 punkten till kreditinstitutsla-
gen ändras så att den stämmer överens med 
den nya kreditinstitutslag som föreslås. 

 
1.12. Lagen om tillsyn över finans- och för-

säkringskonglomerat 

2 §. Definitioner. Hänvisningen i denna pa-
ragrafs 1 mom. 1 punkten till kreditinsti-
tutslagen ändras så att den stämmer överens 
med den nya kreditinstitutslag som föreslås. 

3 §. Finans- och försäkringskonglomerat. 
Hänvisningen i denna paragrafs 3 mom. 
1 punkten till kreditinstitutslagen ändras så 
att den stämmer överens med den nya kredit-
institutslag som föreslås. 

4 §. Tröskelvärden som skall tillämpas på 
konglomerat. Hänvisningen i denna paragrafs 
4 mom. till kreditinstitutslagen ändras så att 
den stämmer överens med den nya kreditin-
stitutslag som föreslås. 

16 §. Allmän bestämmelse om riskhanter-
ing. Paragrafens rubrik samt 1 och 2 mom. 
föreslås ändrade i överensstämmelse med 
49 § i den föreslagna kreditinstitutslagen. Till 
sitt materiella innehåll ändras paragrafen 
inte. 

17 §. Tillämpningsområdet för tillsynen 
över den ekonomiska ställningen. Paragra-
fens 1 mom. ändras i överensstämmelse med 
76 § 3 mom. i den föreslagna kreditinsti-
tutslagen så att vid beräkning av ett konglo-
merats kapitaltäckning skall till denna hänfö-
ras de företag som i enlighet med det nämnda 
momentet inkluderas i kreditinstitutets kon-
soliderade kapitaltäckning, också till den del 
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som del som de är etablerade i andra bran-
scher än finans- eller försäkringsbranschen. 

18 §. Beräkning av kapitalbas och kapital-
krav för företag som hör till ett  konglomerat. 
Hänvisningen i denna paragrafs a- och h-
punkt till kreditinstitutslagen ändras så att 
den stämmer överens med den nya kreditin-
stitutslag som föreslås. 

21 §. Kundrisker och rapportering av dem. 
Hänvisningen i denna paragrafs 1 mom. till 
kreditinstitutslagen ändras så att den stämmer 
överens med den nya kreditinstitutslag som 
föreslås. Dessutom föreslås en sådan ändring 
i momentets ordalydelse att den stämmer 
överens med lagförslagets 67 § 1 mom. Till 
sitt materiella innehåll ändras momentet inte. 

I syfte att förtydliga bestämmelserna före-
slås att till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. 
enligt vilket ett konglomerats kundrisk be-
räknas genom att de till konglomeratet hö-
rande företagens exponeringar sammanställs, 
varvid i tillämpliga delar skall iakttas vad 
som föreskrivs om upprättande av koncern-
bokslut. Momentet motsvarar gällande till-
lämpningspraxis. Nuvarande 2 mom. blir 3 
mom. 

Till paragrafen föreslås fogade nya 4 och 5 
mom., varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir 6 
och 7 mom. 

Enligt det nya 4 mom. som föreslås anses 
en exponering mot en kund hänföra sig till 
borgensmannen om ett annat kreditinstitut el-
ler ett utländskt kreditinstitut, ett värdepap-
persföretag eller ett därmed jämförbart ut-
ländskt företag eller försäkringsbolag eller en 
därmed jämförbar försäkringsanstalt har ställt 
proprieborgen för kunden. Borgensförbindel-
sen skall enligt förslaget uppfylla de villkor 
som nämns i 60 § i kreditinstitutslagen. Mo-
mentet motsvarar 67 § 2 mom. i den före-
slagna kreditinstitutslagen. 

Enligt det nya 5 mom. som föreslås skall i 
det fall att ett finansiellt företag som hör till 
ett konglomerat ha ett handelslager som av-
ses i 64 § i kreditinstitutslagen, exponering-
arna i handelslagret beräknas enligt artiklarna 
29-32 i kreditinstitutsdirektivet. Begreppet 
handelslager definieras i den föreslagna kre-
ditinstitutslagens 64 §. Momentet motsvarar 
67 § 4 mom. i den nämnda lagen. 

22 §. Begränsningar av kundriskerna. Pa-
ragrafens 1 och 2 mom. föreslås så förtydli-
gade att i momentet hänvisas uttryckligen till 

exponeringarna inom ett konglomerat. Till 
sitt materiella innehåll ändras momenten inte.  

Paragrafens 4 mom., vari föreskrivs om un-
dantag som tillämpas vid beräkning av be-
gränsningar av kundrisker, föreslås så ändrat 
att genom förordning av statsrådet skall före-
skrivas om exponeringar som inte beaktas 
vid tillämpning av 1 och 2 mom. Momentet 
är uppbyggt i överensstämmelse med 69 § i 
den föreslagna kreditinstitutslagen. 

Paragrafens 5 mom. föreslås upphävt till 
följd av föreslagna 21 § 4 mom. och paragra-
fens 6 mom. föreslås upphävt till följd av 
4 mom. i denna paragraf. En bestämmelse 
som motsvarar det sistnämnda momentet fö-
reslås fogad till förordningen, liksom även de 
övriga undantagen i fråga om kundrisker. 

Paragrafens 8 mom. stämmer överens med 
de ändringar som ovan föreslås i lagen om 
andelsbanker och andra kreditinstitut i an-
delslagsform. 

24 §. Tillsyn över interna affärstransaktio-
ner. Hänvisningen i denna paragrafs 1 mom. 
till kreditinstitutslagen ändras så att den 
stämmer överens med den nya kreditinsti-
tutslag som föreslås. 

28 §. Koncernbokslut. Hänvisningen i den-
na paragrafs 2 mom. till kreditinstitutslagen 
ändras så att den stämmer överens med den 
nya kreditinstitutslag som föreslås. 

 
 

1.13. Värdepappersmarknadslagen 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

4 §. Hänvisningarna i denna paragrafs 
1 mom. 4 punkten och 4 mom. 1 punkten till 
kreditinstitutslagen ändras så att de stämmer 
överens med den nya kreditinstitutslag som 
föreslås. 

 
 

1.14. Lagen om placeringsfonder 

6 §. Paragrafens 5 mom. föreslås förtydli-
gad så att kapitalbasen för ett fondbolag som 
vid sidan av egentlig placeringsfondverk-
samhet tillhandahåller sådana tjänster som 
avses i 5 § 2 mom. aldrig får underskrida det 
belopp som nämns i 31 § i lagen om värde-
pappersföretag. Kapitalkravet för ett sådant 
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fondbolag bestäms sålunda beroende på om 
kapitalkravet enligt den nämnda paragrafen 
är högre än det kapitalkrav som beräknas en-
ligt 1—4 mom. 

30 c §. Hänvisningen i paragrafens 4 mom. 
till kreditinstitutslagen ändras så att den 
stämmer överens med den nya kreditinsti-
tutslag som föreslås. 

Enligt den föreslagna ikraftträdandebes-
tämmelsen skall på ett fondbolag som bedri-
ver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. till-
lämpas övergångsbestämmelserna om kapi-
taltäckningsanalys i den föreslagna kreditin-
stitutslagens 177—181 §. Bakgrunden till be-
stämmelsen är att sådana fondbolag måste 
uppfylla samma kapitaltäckningskrav som 
värdepappersföretag och enligt vad som före-
slås nedan skall på värdepappersföretag till-
lämpas samma kapitaltäckningskrav som på 
kreditinstitut. 

39 §. I denna paragraf föreslås en sådan 
ändring att ett fondbolags bokslut skall upp-
rättas med tillämpning av samma bestämmel-
ser som de som tillämpas på kreditinstitut 
och värdepappersföretag. Avsikten med änd-
ringen är att främja bokslutsprincipernas en-
hetlighet i synnerhet när det gäller kreditin-
stituts och värdepappersföretags koncerner, 
som de flesta kreditinstitut numera hör till. I 
paragrafen stryks dessutom hänvisningarna 
till förvaringsinstitut, eftersom det inte finns 
något behov av särskilda bestämmelser om 
deras bokslut. Till paragrafen fogas också 
bestämmelser om hur kreditinstitutslagens 
bestämmelser om redovisningsperiod, tid-
punkten för upprättande av bokslut och vär-
dering av tillgångar skall tillämpas på fond-
bolag. I de materiella bestämmelserna om 
placeringsfonders bokslut föreslås inga större 
ändringar. 

 
1.15. Lagen om värdepappersföretag 

5 §. Definitioner. Till denna paragraf före-
slås fogat ett nytt 6 mom., i överensstämmel-
se med 15 § 2 mom. i den föreslagna kredit-
institutslagen. 

6 §. Konsolideringsgrupp. Denna paragraf 
ändras så att den stämmer överens med 16 § i 
den föreslagna kreditinstitutslagen. 

21 §. Bokslut, verksamhetsberättelse och 
delårsrapport. Hänvisningarna i denna para-
grafs 1 och 3 mom. till kreditinstitutslagen 

ändras så att de stämmer överens med den 
nya kreditinstitutslag som föreslås. 

29 §. Generalklausul och riskhantering. 
Denna paragraf upphävs till följd av den 31 § 
som föreslås nedan, eftersom enligt den 
nämnda paragrafen i stället direkt skall till-
lämpas motsvarande bestämmelse i den nya 
kreditinstitutslagen, dvs. 49 §. 

30 §. Likviditet. Denna paragraf upphävs 
till följd av den 31 § som föreslås nedan, ef-
tersom enligt den nämnda paragrafen i stället 
direkt skall tillämpas motsvarande bestäm-
melse i den nya kreditinstitutslagen, dvs. 
52 §. 

31 §. Tillsyn över finansiell ställning. Den-
na paragraf ändras så att dess nuvarande 
hänvisningar till kreditinstitutslagens be-
stämmelser om kapitaltäckning och kundris-
ker utsträcks till att gälla alla de bestämmel-
ser om tillsyn över kreditinstituts finansiella 
ställning som föreslås i den nya kreditinsti-
tutslagens 5 och 6 kap. Av förslaget följer att 
i Finland inte kommer att tillämpas sådana 
enbart för värdepappersföretag gällande un-
dantag i fråga om beräkning av kapitalkrav 
och gruppbaserad tillsyn som är tillåtna en-
ligt artiklarna 21—25 i kapitalbasdirektivet. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i enlighet 
med artikel 2 i kreditinstitutsdirektivet att när 
till en konsolideringsgrupp hör både kreditin-
stitut och värdepappersföretag, skall endast 
på kreditinstituten tillämpas bestämmelserna 
om gruppbaserad tillsyn enligt de principer 
som föreskrivs i den föreslagna kreditinsti-
tutslagens 72 §. 

Dessutom skall enligt lagens ikraftträdan-
debestämmelse på tillsynen över värdepap-
persföretags finansiella ställning tillämpas 
samma övergångsbestämmelser som på kre-
ditinstitut. Däremot skall övergångsbestäm-
melserna i artiklarna 45 a och 45b i kapital-
basdirektivet inte tillämpas. Dessa över-
gångsbestämmelser gäller begränsning av 
kundrisker samt beräkning av kapitalkravet 
för operativa risker under de nämnda över-
gångsperioderna. 

I lagen föreslås en mot artikel 45 d i kapi-
talbasdirektivet svarande övergångsbestäm-
melse enligt vilken lagens 31 § inte före den 
1 januari 2011 skall tillämpas på värde-
pappersföretag som tillhandahåller placer-
ingstjänster endast med hjälp av derivat på 
råvarumarknaden. Med råvaruderivat avses i 
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övergångsbestämmelsen sådana derivat som 
nämns i direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument, bilaga I del C 
punkterna 5, 6, 7, 9 och 10. Övergångsbe-
stämmelsen gäller också värdepappersföretag 
som har beviljats koncession redan innan la-
gen trätt i kraft men som tillhandahåller en-
dast investeringstjänster i samband med råva-
ruderivat. Sådan verksamhet regleras inte i 
investeringstjänstdirektivet 93/22/EEG men 
kräver dock till vissa delar tillstånd enligt la-
gen om värdepappersföretag. 

 
1.16. Lagen om försäkringsbolag 

14 b kap.  Extra tillsyn över försäkrings-
grupper. 

1 §. Denna paragrafs 4 och 5 punkt ändras i 
överensstämmelse med 16 § i den nya kredit-
institutslag som föreslås. 

 
1.17. Lagen om försäkringsföreningar 

12 a kap.  Extra tillsyn över försäkrings-
grupper 

1 §. Paragrafens 4 och 5 punkt ändras i 
motsvarighet till 16 § i den nya kreditinsti-
tutslag som föreslås, i överensstämmelse med 
den ändring som föreslås ovan i lagen om 
försäkringsbolag.  

 
1.18. Lagen om borgen och tredjemans-

pant 

10 §. Ändringar av bolagsform och bolags-
struktur. Hänvisningen i denna paragrafs 
3 mom. till kreditinstitutslagen ändras så att 
den stämmer överens med den nya kreditin-
stitutslag som föreslås. 

 
1.19. Lagen om betalningsöverföringar 

2 §. Definitioner. Hänvisningen i denna pa-
ragrafs 2 mom. 1 a punkten till kreditinsti-
tutslagen ändras så att den stämmer överens 
med den nya kreditinstitutslag som föreslås. 

 
1.20. Lagen om finansiella säkerheter 

3 §. Definitioner. Hänvisningen i denna pa-

ragrafs 2 mom. 3 punkten till kreditinsti-
tutslagen ändras så att den stämmer överens 
med den nya kreditinstitutslag som föreslås. 

 
 

1.21. Handelsregisterlagen 

14 §. Hänvisningen i denna lags 4 mom. till 
kreditinstitutslagen ändras så att den stämmer 
överens med den nya kreditinstitutslag som 
föreslås. 

 
1.22. Lagen om pantlåneinrättningar 

33 §. Hänvisningen i denna paragrafs 
3 mom. till kreditinstitutslagen ändras så att 
den stämmer överens med den nya kreditin-
stitutslag som föreslås. 

 
1.23. Lagen om konkurrensbegränsningar 

11 a §. Hänvisningen i denna paragrafs 
2 mom. 1 punkten till kreditinstitutslagen 
ändras så att den stämmer överens med den 
nya kreditinstitutslag som föreslås. 

 
1.24. Lagen om dataskydd vid elektronisk 

kommunikation 

33 §. Styrnings- och övervakningsmyndig-
heternas rätt att få uppgifter. Hänvisningen i 
denna paragrafs 6 mom. till kreditinstitutsla-
gen ändras så att den stämmer överens med 
den nya kreditinstitutslag som föreslås. 

 
1.25. Lagen om förhindrande och utred-

ning av penningtvätt 

3 §. Anmälningspliktiga. Hänvisningarna i 
denna paragrafs 1 mom. 1 och 5 punkten till 
kreditinstitutslagen ändras så att den stämmer 
överens med den nya kreditinstitutslag som 
föreslås. 

 
 

1.26. Lagen om vissa villkor vid värdepap-
pers- och valutahandel samt avveck-
lingssystem  

2 §. Definitioner. Hänvisningen i denna pa-
ragrafs 2 mom. 1 punkten till kreditinsti-
tutslagen ändras så att den stämmer överens 
med den nya kreditinstitutslag som föreslås. 
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1.27. Lagen om beskattning av inkomst av 
näringsverksamhet 

5 §. Hänvisningen i denna paragrafs 6 a 
punkt till kreditinstitutslagen ändras så att 
den stämmer överens med den nya kreditin-
stitutslag som föreslås. 

8 §. Hänvisningarna i denna paragrafs 
1 mom. 2 a och 11 punkten till kreditinsti-
tutslagen ändras så att de stämmer överens 
med den nya kreditinstitutslag som föreslås. 

51 §. Hänvisningen i denna paragrafs 
1 mom. 4 punkten till kreditinstitutslagen 
ändras så att den stämmer överens med den 
nya kreditinstitutslag som föreslås. 

 
1.28. Mervärdesskattelagen 

13 a §. Hänvisningen i denna paragrafs 
2 mom. 2 punkten till kreditinstitutslagen 
ändras så att den stämmer överens med den 
nya kreditinstitutslag som föreslås. 

 
2.  Förfat tningar på lägre nivå 

Det föreslås att genom av förordning av fi-
nansministeriet föreskrivs om riskvikter för 
tillgångar och förbindelser utanför balans-
räkningen som behövs för tillämpning av den 
schablonmetod för beräkning av kreditrisk 
som avses i kreditinstitutslagens 58 § samt 
om beräkning av kreditmotvärden för förbin-
delser utanför balansräkningen. Förordningen 
skall till denna del motsvara direktivets bila-
ga VI. Avsikten är att i förordningen bl.a. 
tillåta att riskvikten 0 procent tillämpas på en 
konsolideringsgrupps interna poster i enlig-
het med artikel 80.7 i direktivet. Motsvaran-
de princip skall också tillämpas på de till 
sammanslutningen av andelsbanker hörande 
kreditinstitutens interna ansvarsförhållanden. 
Dessutom föreslås i förordningen detaljerade 
bestämmelser, som för närvarande ingår i la-
gen, om vilka poster som får lämnas utan av-
seende vid tillämpning av lagens bestämmel-
ser om begränsning av kundrisker. Avsikten 
med att ta in bestämmelserna i förordningen 
är inte att i de sistnämnda avseendena ändra 
regleringen innehållsmässigt. 

Dessutom föreskrivs i förordningen om va-
let mellan de huvudsakliga regleringsalterna-
tiven i kreditinstitutsdirektivet och kapital-
basdirektivet. De direktivbestämmelser som 

sätts i kraft genom förordningen innebär så-
dan med tanke på kreditinstitutens finansiella 
ställning betydande prövningsrätt som det 
med beaktande av de allmänna principerna 
för delegering av normgivningsbefogenheter 
inte anses motiverat att lämna helt beroende 
av Finansinspektionens föreskrifter. Till den-
na proposition bifogas ett förordningsutkast.  

Till andra delar än de som nämns ovan 
skall sådana närmare föreskrifter om kredit-
instituts finansiella ställning meddelas av Fi-
nansinspektionen, som förutsätts i de ovan 
nämnda direktiven samt i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2000/46/EG om rätten 
att starta och driva affärsverksamhet i institut 
för elektroniska pengar samt om tillsyn av 
sådan verksamhet. 

 
3.  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft i enlighet med 
direktivet, dvs. den 1 januari2007, med un-
dantag för vissa bestämmelser om beräkning 
av kapitaltäckningskrav, för vilka enligt di-
rektivet skall tillämpas avvikande övergångs-
tider. 

 
4.  Förhål lande t i l l  grundlagen 

samt lagst i f tningsordning 

De förslag som aktualiserar frågan om lag-
stiftningsordningen gäller näringsfrihet, de-
legering av normgivningsbefogenheter, Fi-
nansinspektionens prövningsrätt vid tillämp-
ning av den föreslagna lagen i synnerhet vad 
gäller fastställande av högre kapitalkrav, be-
hörighetsfördelningen mellan finländska och 
utländska myndigheter samt den territoriella 
räckvidden för finsk lag. 

 
Näringsfrihet 

 
I kreditinstitutslagens 2 kap. föreskrivs om 

koncessionsplikt för kreditinstitutsverksam-
het och om begränsning av annan affärsverk-
samhet som består i anskaffning av medel 
från allmänheten. Bestämmelserna motsvarar 
vedertagna principer som följer av den gäl-
lande lagen samt uppfyller de internationella 
kraven. Begränsningarna är nödvändiga för 
att trygga stabiliteten på finansmarknaden 
och med tanke på kundskyddet. Dessutom 
har lagens bestämmelser om förutsättningar-
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na för beviljande av koncession preciserats 
(det första lagförslagets 24 §). Grundlagsut-
skottet har tidigare tagit ställning till be-
stämmelser som motsvarar dem som föreslås 
i denna proposition (GrUU 24/2002 rd och 
GrUU 67/2002 rd). De föreslagna bestäm-
melserna stämmer enligt regeringens åsikt 
överens med de principer som grundlagsut-
skottet förespråkar i de nämnda utlåtandena 
samt i utlåtandena GrUU 28/2000 rd, 
28/2001 rd och 19/2002. 

 
Delegering av normgivningsbefogenheter 

 
I kreditinstitutslagens 92 § föreslås ett be-

myndigande enligt vilket genom förordning 
av finansministeriet kan föreskrivas närmare 
om de omständigheter som nämns i lagrum-
met. Enligt förslaget skall genom förordning 
föreskrivas om de viktkoefficienter som till-
lämpas vid beräkning av kapitalkrav för kre-
ditrisken och förbindelser utanför balansräk-
ningen samt om kreditmotvärdeskoefficien-
terna för förbindelser utanför balansräkning-
en vid användning av den schablonmetod 
som avses i den föreslagna kreditinstitutsla-
gens 58 §. Till dessa delar baseras förord-
ningen på de detaljerade bestämmelserna i 
kreditinstitutsdirektivets bilaga VI. Dessutom 
föreskrivs i förordningen om de poster som i 
enlighet med direktivet får undantas från den 
lagstadgade begränsningen av kundrisker. På 
grund av direktivets och den nämnda bila-
gans omfattning och tekniska karaktär är det 
inte ändamålsenligt att i lagen ta in de be-
stämmelser som avses ovan. Genom att de 
nämnda direktivbestämmelserna beaktas i 
förordningen och inte i Finansinspektionens 
föreskrifter säkerställs det å andra sidan att 
den kvantitativa nivån på det kapitaltäck-
ningskrav som lagen förutsätter samt de be-
gränsade kundriskerna åtminstone med en 
viss noggrannhet kan beräknas uteslutande 
med stöd av lagen och förordningen. 

I enlighet med det föreslagna bemyndigan-
det skall i förordningen dessutom tas in be-
stämmelser om vilka av de enligt kapitalbas-
direktivet tillåtna, av nationell prövning be-
roende regleringsalternativen som skall till-
lämpas i Finland. Av förordningen framgår 
vilket av dessa alternativ som skall väljas till 
den del som valet bedöms ha en avgörande 
betydelse för kreditinstitutens finansiella 

ställning.  
I kreditinstitutslagens 93 § föreslås dessut-

om ett bemyndigande enligt vilket Finansin-
spektionen meddelar sådana närmare före-
skrifter om tillämpning av lagens 5 kap. som 
förutsätts i kreditinstitutsdirektivet och kapi-
talbasdirektivet samt i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/46/EG om rätten att 
starta och driva affärsverksamhet i institut för 
elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan 
verksamhet. Finansinspektionens bemyndi-
gande att meddela föreskrifter begränsas till 
de nämnda direktivbestämmelserna om till-
lämpning av de i 5 kap föreskrivna krav som 
gäller kreditinstituts finansiella ställning. Det 
föreslagna bemyndigandet innebär således 
ingen betydande prövningsrätt för Finansin-
spektionen. På grund av direktivets och i 
synnerhet dess bilagors omfattning samt de-
taljerade och tekniska karaktär har det å 
andra sidan inte ansetts vara ändamålsenligt 
eller ens möjligt att i lagen eller förordningen 
upprepa direktivbestämmelserna. Det valda 
regleringsalternativet motsvara dessutom den 
metodik som används i direktivet och som 
understryker tillsynsmyndigheternas roll vid 
tillämpningen av direktivet. 

Enligt den sistnämnda paragrafen bemyn-
digas dessutom Finansinspektionen uttryck-
ligen att föreskriva om tillämpning av sådana 
riskkoefficienter på kreditinstituts expone-
ringar i en annan medlemsstat som är sträng-
are än de som föreskrivs i finsk lag. Det kan 
vara motiverat att tillämpa sådana strängare 
riskkoefficienter om den ifrågavarande sta-
tens marknad är förenad med sådana excep-
tionella risker att det finns tillräckliga grun-
der för tillämpning av strängare riskkoeffici-
enter i den staten. Finansinspektionens pröv-
ningsrätt begränsas emellertid enligt förslaget 
så att en sådan bestämmelse kan utfärdas om 
det finns på de särskilda förhållandena i den 
andra staten baserade vägande skäl och om 
tillsynens effektivitet kräver det. Det är inte 
ändamålsenligt att i förordningen ta in ett 
motsvarande bemyndigande eftersom en för-
utsättning för utfärdande av sådana bestäm-
melser som avses här är en sådan kännedom 
om finansmarknaden i den andra medlems-
staten som Finansinspektionen har de bästa 
förutsättningarna att förvärva. Behovet av 
sådana bestämmelser kan dessutom variera 
så pass mycket att det inte heller av den an-



 RP 21/2006 rd  
  
 

75

ledningen är ändamålsenligt att ta in be-
stämmelser om saken i en förordning. 

I lagen (det 4. lagförslaget 8 § 5 mom.) fö-
reslås också bestämmelser som berättigar Fi-
nansinspektionen att meddela närmare före-
skrifter för andelsbankernas sammanslutning 
om beräkningen av kapitaltäckningskravet, 
den interna kapitalutvärderingen  och offent-
liggörandet av uppgifter om kapitaltäckning. 
Bestämmelserna innebär inte betydande 
självständig prövningsrätt för Finansinspek-
tionen därför att samma principer skall till-
lämpas på sammanslutningen som på kredi-
tinsitut. 

Dessutom föreslås i lagen flera bestämmel-
ser som berättigar Finansinspektionen att 
meddela närmare föreskrifter om kreditinsti-
tuts skyldighet att antingen regelbundet eller 
vid behov, då det skett förändringar, till Fi-
nansinspektionen med tanke på tillsynen rap-
portera hur de lagstadgade kraven uppfyllts. 
Dessa föreskrifter är nödvändiga för att Fi-
nansinspektionen skall kunna uppfylla sina 
lagstadgade uppgifter och genom dem säker-
ställs ett jämlikt bemötande av tillsynsobjek-
ten. De föreslagna bestämmelserna motsvarar 
i dessa avseenden också den gällande lagens 
vedertagna bestämmelser. 

Grundlagsutskottet tar ställning till Finans-
inspektionens normgivningsbefogenheter i 
utlåtandena GrUU 4/2005 rd och GrUU 
17/2004 rd. De föreslagna bestämmelserna 
stämmer enligt regeringens uppfattning över-
ens med de principer som grundlagsutskottet 
förespråkar i de nämnda utlåtandena. 
 
Finansinspektionens prövningsrätt 

 
I kreditinstitutslagens 94 § föreslås en be-

stämmelse enligt vilket Finansinspektionen 
under de förutsättningar som anges i de ovan 
nämnda direktiven kan tillåta undantag från 
lag och förordning samt från sådana av Fi-
nansinspektionen meddelade föreskrifter som 
avses ovan. Prövningsrätten enligt bestäm-
melsen baseras på direktivet och samman-
kopplas med de detaljerade förutsättningar 
som anges i direktivet. 

I kreditinstitutslagens 86 § föreslås dessut-
om en principiellt viktig bestämmelse som 
innebär att Finansinspektionen enligt pröv-
ning kan fastställa högre kapitaltäcknings-
krav eller konsoliderat kapitaltäckningskrav 

för ett kreditinstitut än lagen annars föreskri-
ver om den konstaterar att kreditinstitutets 
bristfälliga riskhantering har lett till ökad to-
talexponering. Bestämmelsen baseras på den 
indispositiva bestämmelsen i direktivets arti-
kel 136 och ger Finansinspektionen en om-
fattande prövningsrätt när det gäller kapital-
täckningskravet för kreditinstitut. I enlighet 
med direktivets krav baseras prövningsrätten 
uteslutande på tillsynsmyndighetens kvalita-
tiva utvärdering av kreditinstitutens riskhan-
teringsprocess och -strategi. För högre kapi-
taltäckningskrav ställs emellertid följande 
begränsningar: 

- högre kapitaltäckningskrav kan fastställas 
för högst tre år, 

- kravet skall baseras på Finansinspektio-
nens på förhand offentliggjorda allmänna 
principer, 

- fastställande av högre kapitaltäcknings-
krav kommer i fråga endast om kreditinstitu-
tet inte uppfyller de kvalitativa krav som la-
gen ställer på reglering av kapitaltäckningen. 

- det högre kapitaltäckningskravet är skä-
ligt. 

Grundlagsutskottet har i sina tidigare ställ-
ningstaganden till bestämmelser om kreditin-
stitutsverksamhet konstaterat att det på grund 
av att verksamheten i stor utsträckning inne-
bär inlåning från allmänheten är nödvändigt 
att den står under myndighetstillsyn. Vidare 
anser grundlagsutskottet att för regleringen 
talar vissa faktorer som är acceptabla med 
tanke på de grundläggande fri- och rättighe-
terna och som framför allt avser att garantera 
stabiliteten på den finansiella marknaden och 
som därmed också skyddar kunderna (GrUU 
24/2002 rd och GrUU 16/2003 rd). Utskottet 
framhåller emellertid vikten av bestämmelser 
som avgränsar tillsynsmyndigheternas befo-
genheter och styr deras prövningsrätt. Reger-
ingen anser att de föreslagna bestämmelserna 
kan motiveras också med beaktande av de 
krav som grundlagen ställer, särskilt med be-
aktande av direktivets tvingande bestämmel-
ser som förutsätter att myndigheterna har en 
relativt omfattande prövningsrätt. En 
omständighet som talar för de föreslagna be-
stämmelserna är framförallt att de är förenli-
ga också med verksamhetsområdets egna in-
tressen, eftersom ett åsidosättande av de 
principer som framgår av bestämmelserna 
skulle försämra det finländska kreditinstitu-
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tets verksamhetsförutsättningar på den inter-
nationella finansmarknaden. EU:s tillsyns-
myndigheters fasta samarbete vid tillämp-
ningen av direktiven är dessutom i praktiken 
ägnat att på ett avgörande sätt precisera ut-
övandet av prövningsrätten när det gäller till-
lämpningen av bestämmelsen. 

 
Behörighetsfördelning mellan finländska och 
utländska myndigheter samt den territoriella 
räckvidden för finsk lag 

 
Enligt förslaget skall i kreditinstitutslagens 

91 § tas in den av direktivets artikel 126 
framgående principen enligt vilken medlems-
staternas tillsynsmyndigheter sinsemellan 
kan komma överens om ansvaret för grupp-
baserad tillsyn. Finansinspektionen kan så-
lunda i sådana fall som närmare anges i lagen 
avsäga sitt ansvar för gruppbaserad tillsyn 
enligt denna lag, om en utländsk myndighet 
tar på sig ansvaret. På motsvarande sätt kan i 
sådana fall som närmare anges i lagen denna 
tillämpas i andra situationer som direkt med 
stöd av lagen hör till tillämpningsområdet för 
finsk lag, om en behörig myndighet i Finland 
åtar sig att sköta uppgiften i fråga. En förut-
sättning för tillämpning av bestämmelsen är 
emellertid att det finns något för en effektiv 
tillsyn över kreditinstituten förutsatt vägande 
skäl för ett sådant exceptionellt arrangemang. 
Av en överföring av tillsynsansvaret på en 
utländsk myndighet följer enligt förslaget 
också att på tillsynen skall tillämpas lagen i 
den andra staten. De föreslagna bestämmel-
serna motsvarar till denna del den gällande 
kreditinstitutslagen samt lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat, 
vilket innebär att förslagen sålunda inte inne-
bär undantag från redan omfattande princi-
per. 

Dessutom föreslås att i lagen beaktas den 
av kreditinstitutsdirektivets artikel 129 föl-
jande principen enligt vilken den myndighet 
som svarar för den gruppbaserade tillsynen 
alltid skall ge tillstånd till enhetlig tillämp-
ning av i lagen angivna avancerade metoder 
inom hela konsolideringsgruppen. Tillståndet 
skall enligt förslaget gälla varje företag som 
hör till konsolideringsgruppen. Av bestäm-
melsen följer att på ett finländskt kreditinsti-
tut som är dotterföretag till ett utländskt kre-
ditinstitut eller ett utländskt holdingföretag, 

till dessa delar skall tillämpas beslut som den 
utländska myndigheten har givit i enlighet 
med lagen i företagets hemstat. I den före-
slagna kreditinstitutslagens 59 och 62—64 § 
föreskrivs emellertid i syfte att förbättra kre-
ditinstitutens rättssäkerhet att Finansinspek-
tionen alltid med ett separat beslut för ett fin-
ländskt kreditinstitut skall fastställa ett beslut 
som en utländsk myndighet har givit för en 
hel konsolideringsgrupp. Avsikten med be-
stämmelsen är att säkerställa att Finansin-
spektionen och i sista hand en domstol kan 
förvissa sig om att den utländska myndighe-
tens beslut är förenligt med direktivet. 

Vidare föreslås i kreditinstitutslagens 77 § 
3 mom. och 94 § 2 mom. bestämmelser en-
ligt vilka under de förutsättningar som anges 
i bestämmelserna, på sådana finländska kre-
ditinstitut som omfattas av den gruppbasera-
de tillsynen över ett kreditinstitut i en annan 
medlemsstat inom Europeiska unionen, med 
Finansinspektionens tillstånd i undantagsfall 
kan tillämpas den andra medlemsstatens lag. 
De föreslagna bestämmelserna är inte direkt 
baserade på direktiven. Genom bestämmel-
serna är det emellertid möjligt att säkerställa 
att ett nationellt regelverk kan tillämpas på 
samtliga företag inom multinationella kredit-
institutskoncerner, om de behöriga myndig-
heterna i medlemsstaterna som svarar för till-
synen över de kreditinstitut som hör till en 
sådan koncern sinsemellan kommer överens 
om saken. Tillämpning av ett enhetligt regel-
verk innebär en avsevärd förbättring av de 
europeiska bankkoncernernas administrativa 
effektivitet och internationella konkurrens-
kraft, eftersom det fortfarande råder avsevär-
da skillnader mellan medlemsstaterna när det 
gäller tillämpningen av direktiven och kon-
cernföretagen åsamkas avsevärda tilläggs-
kostnader för parallell tillämpning av flera 
nationella regelverk inom koncernen. De fö-
reslagna bestämmelserna gynnar sålunda 
också finländska företag som hör till sådana 
koncerner. 

De föreslagna bestämmelserna om behö-
righetsfördelningen mellan finländska och ut-
ländska myndigheter är betydelsefulla med 
tanke på grundlagens 1 § 1 mom., dvs. be-
stämmelsen om statens suveränitet. Enligt fö-
rarbetena till grundlagen måste bestämmel-
sen om Finlands suveränitet granskas i skenet 
av Finlands internationella förpliktelser och 
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särskilt med beaktande av Finlands medlem-
skap i Europeiska unionen (RP 1/1998 rd s. 
74) Med hänvisning till grundlagens förarbe-
ten anser grundlagsutskottet det vara befogat 
att utgå från att sådana internationella för-
pliktelser som är sedvanliga 

i modernt internationellt samarbete och 
som endast i ringa utsträckning påverkar sta-
tens suveränitet inte direkt kan anses strida 
mot grundlagens bestämmelser om suveräni-
tet (GrUU 43/2004 rd). Utskottet har konsta-
terat att Finlands medlemskap i Europeiska 
unionen är en viktig form av internationellt 
samarbete som redan har fått sin givna plats 
(GrUU 38/2001 rd, GrUU 6/2004 rd) samt 

ansett att man måste ta hänsyn till att 
medlemskapet har medfört vissa begräns-

ningar i suveräniteten i olika delar av det 
allmänna (GrUU 6/2004 rd). De föreslagna 
bestämmelserna stämmer enligt regeringens 
uppfattning överens med de principer som 
grundlagsutskottet förespråkar i de nämnda 
utlåtandena. 

Av de skäl som anförs ovan anser regering-
en att lagförslagen kan behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning. 

 
Med stöd av det som anförs ovan föreläggs 

Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 

 

1. 

Kreditinstitutslag 

 
 
 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Lagens syfte 

I denna lag föreskrivs om rätten att bedriva 
kreditinstitutsverksamhet, om de krav som 
ställs på verksamheten och om tillsynen över 
att kraven iakttas. Dessutom föreskrivs om 
rätten att bedriva annan affärsverksamhet där 
återbetalbara medel tas emot från allmänhe-
ten.  

 
2 § 

Annan lagstiftning om kreditinstitutsverk-
samhet 

På kreditinstitut i aktiebolagsform tilläm-
pas lagen om affärsbanker och andra kredit-
institut i aktiebolagsform (1501/2001), på 
sparbanker sparbankslagen (1502/2001), på 
kreditinstitut i andelslagsform lagen om an-
delsbanker och andra kreditinstitut i andels-
lagsform (1504/2001) samt på hypoteksföre-
ningar lagen om hypoteksföreningar 
(936/1978). 

I lagen om hypoteksbanker (1240/1999) fö-
reskrivs om kreditinstituts rätt att bedriva hy-
poteksbankverksamhet. 

I lagen om värdepappersföretag (579/1996) 
föreskrivs om kreditinstituts skyldighet att 
höra till ersättningsfonden för investerar-
skydd. 

I lagen om statens säkerhetsfond 
(379/1992) samt i lagen om temporärt avbry-

tande av en inlåningsbanks verksamhet 
(1509/2001) föreskrivs om tryggande av in-
låningsbankers verksamhet då dessa har råkat 
i ekonomiska svårigheter. 

 
3 § 

Tillsyn 

Finansinspektionen övervakar i enlighet 
med lagen om Finansinspektionen 
(587/2003) att denna lag samt föreskrifter 
och bestämmelser som utfärdas med stöd av 
den följs, så som föreskrivs i den nämnda la-
gen och i denna lag. Sparbankerna övervakas 
dessutom av sparbanksinspektionen medan 
de andelsbanker som ingår i sammanslut-
ningen av andelsbanker och andra medlems-
kreditinstitut övervakas av sammanslutning-
ens centralinstitut.  

I lagen om tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat (699/2004) föreskrivs om 
tillsynen över finans- och försäkringskon-
glomerat som bildats av kreditinstitut och 
försäkringsföretag. 

 
 

Definitioner 

4 § 

Kreditinstitutsverksamhet 

Med kreditinstitutsverksamhet avses i den-
na lag affärsverksamhet där återbetalbara 
medel tas emot från allmänheten  

samt 
1) krediter eller annan finansiering erbjuds 

för egen räkning, eller 
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2) generell betalningsförmedling bedrivs 
eller elektroniska pengar ges ut. 

Som finansiering enligt 1 mom. 1 punkten 
betraktas inte betalningstid som den som säl-
jer varor eller tjänster beviljar köparen och 
inte heller finansiering uteslutande till sådana 
företag inom samma koncern som inte erbju-
der finansiering enligt 1 mom. inom ramen 
för sin affärsverksamhet. Utgivning av såda-
na elektroniska pengar som endast den som 
ger ut de elektroniska pengarna själv god-
känner som betalning betraktas inte som ut-
givning av elektroniska pengar enligt 1 mom. 
2 punkten. 

 
 
 

5 § 

Begränsad kreditinstitutsverksamhet 

Med begränsad kreditinstitutsverksamhet 
avses i denna lag: 

1) tillhandahållande av finansiering i syfte 
att bevilja betalningstid vid köp av varor eller 
tjänster som säljs av ett företag som hör till 
samma företagsgrupp enligt 2 mom., 

2) mottagande av återbetalbara medel från 
allmänheten på kundkonton som kan använ-
das enbart till betalning av varor eller tjänster 
som säljs av företag som hör till samma före-
tagsgrupp enligt 2 mom. och vars medel kan 
tas ut kontant, 

3) utgivning av elektroniska pengar som 
enbart företag som hör till samma företags-
grupp enligt 2 mom. godkänner som betal-
ning, 

4) utgivning av elektroniska pengar och er-
bjudande till allmänheten av kundkonton 
som avses i 6 § 2 mom., om beloppet av de 
medel som i denna verksamhet tagits emot 
från allmänheten inte under den senast avslu-
tade räkenskapsperioden i genomsnitt har 
överstigit 5 miljoner euro och aldrig översti-
ger 6 miljoner euro. 

Med företagsgrupp avses i 1 mom. 
1) en koncern enligt bokföringslagen, 
2) en grupp som består av ett centralt före-

tag, av företag som hör till samma koncern 
som detta eller av företag som har ett nära 
och bestående företagsekonomiskt förhållan-
de till det centrala företaget eller till ett före-
tag som hör till samma koncern som detta, 

3) företag som verkar i samma byggnad el-
ler på samma tomt eller på ett därmed jäm-
förbart klart avgränsat område. 

 
6 § 

Elektroniska pengar och kundkonton 

Med elektroniska pengar avses i denna lag 
ett penningvärde som har lagrats på ett elek-
troniskt datamedium mot att ett lika stort 
penningbelopp har betalts till utgivaren av de 
elektroniska pengarna och som ett eller flera 
företag har förbundit sig att godkänna som 
betalning. 

Vad som i denna lag föreskrivs om utgiv-
ning av elektroniska pengar tillämpas också 
när medel som skall återbetalas på anfordran 
tas emot från allmänheten på konton vars 
medel kan användas till betalning av varor 
eller tjänster som ett eller flera företag säljer 
och vars medel kan tas ut kontant (kundkon-
to). 

 
7 § 

Återbetalbara medel 

Med återbetalbara medel avses i denna lag 
medel som inlånats i affärsverksamhet. 

Med medel som skall återbetalas på anford-
ran avses i denna lag andra återbetalbara me-
del än sådana som inlånats för en viss tid och 
som borgenären enligt avtalsvillkoren kan 
säga upp till betalning genast eller efter upp-
sägningstid på högst 30 dagar, samt för viss 
tid inlånade återbetalbara medel som inlånas 
för viss tid högst 30 dagar eller vilka borge-
nären kan säga upp före förfallodagen även i 
andra fall än i sådana exceptionella situatio-
ner som särskilt nämns i avtalsvillkoren. 

 
 

8 § 

Kreditinstitut 

Ett kreditinstitut är ett företag som enligt 
denna lag har koncession för kreditinstituts-
verksamhet. Ett kreditinstitut kan vara en in-
låningsbank, ett kreditföretag eller ett betal-
ningsförmedlingsföretag. 

Med utländskt kreditinstitut avses i denna 
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lag ett utländskt företag som i huvudsak be-
driver kreditinstitutsverksamhet och som 
övervakas på ett sätt som motsvarar övervak-
ningen av en inlåningsbank enligt denna lag. 

 
 

9 § 

Inlåningsbank 

En inlåningsbank är ett kreditinstitut som 
får ta emot inlåning och andra återbetalbara 
medel från allmänheten samt bedriva verk-
samhet enligt 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten.  

En inlåningsbank kan vara ett aktiebolag, 
ett andelslag eller en sparbank. 

Inlåningsbanker skall höra till insättnings-
garantifonden enligt 7 kap. 

 
 
 

10 § 

Inlåning 

Med inlåning avses i denna lag återbetalba-
ra medel som helt eller delvis skall ersättas ur 
insättningsgarantifonden i enlighet med 
105 §. 

Vid marknadsföring får ordet "inlåning" 
användas, antingen som sådant eller i ett 
sammansatt ord, endast i fråga om penning-
medel som avses i 1 mom. Vid marknadsfö-
ring som gäller mottagande av andra återbe-
talbara medel från allmänheten får förfaran-
det inte heller försvåra särskiljandet av inlå-
ning från andra återbetalbara medel. 

Inlåning får tas emot endast på konton vil-
kas villkor stämmer överens med de allmän-
na villkor som Finansinspektionen godkänt. 

 
 

11 § 

Kreditföretag 

Ett kreditföretag är ett kreditinstitut som 
från allmänheten får ta emot andra återbetal-
bara medel än inlåning samt bedriva verk-
samhet som avses i 4 § 1 mom. 1 och 2 punk-
ten. 

Ett kreditföretag kan vara ett aktiebolag, ett 
andelslag eller en hypoteksförening. 

12 § 

Betalningsförmedlingsföretag 

Ett betalningsförmedlingsföretag är ett kre-
ditinstitut som får bedriva verksamhet enligt 
4 § 1 mom. 2 punkten. 

Ett betalningsförmedlingsföretag kan vara 
ett aktiebolag eller ett andelslag. 

 
13 § 

Finansiella institut 

Med finansiella institut avses i denna lag 
andra finländska eller utländska företag än 
kreditinstitut eller utländska kreditinstitut, 
vilka såsom sin huvudsakliga verksamhet 
tillhandahåller tjänster som avses i 30 § 1 
mom. 3—11 punkten eller förvärvar ägaran-
delar. Som finansiella institut betraktas också 
värdepappersföretag som avses i lagen om 
värdepappersföretag samt med dessa jämför-
bara utländska företag, om inte annat före-
skrivs nedan. Som finansiella institut betrak-
tas inte försäkringsholdingsammanslutning 
som avses i lagen om försäkringsbolag 
(1062/1979) och inte heller konglomerats 
holdingsammanslutning som avses i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat, om inte annat följer av 73 § 
2 mom. 

 
14 § 

Tjänsteföretag  

Med tjänsteföretag avses i denna lag ett fin-
ländskt eller utländskt företag som huvudsak-
ligen producerar tjänster för ett eller flera 
kreditinstitut genom att äga, inneha eller för-
valta fastigheter, eller som för ett eller flera 
kreditinstitut producerar databehandlings-
tjänster eller andra motsvarande tjänster som 
hänför sig till den huvudsakliga kreditinsti-
tutsverksamheten.  

 
15 § 

Holdingföretag 

Med holdingföretag avses i denna lag ett 
finansiellt institut vars dotterföretag huvud-
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sakligen är kreditinstitut, utländska kreditin-
stitut eller finansiella institut varav åtminsto-
ne ett är kreditinstitut. 

Finansinspektionen skall efter att ha fått 
kännedom om att ett annat företag än ett kre-
ditinstitut eller värdepappersföretag har blivit 
moderföretag till ett kreditinstitut utan 
dröjsmål besluta om huruvida företaget skall 
betraktas som ett holdingföretag enligt 1 
mom.  

16 § 

Konsolideringsgrupp 

Med konsolideringsgrupp avses i denna lag 
en koncern som består av koncernens moder-
kreditinstitut eller utländskt moderkreditinsti-
tut, ett sådant kreditinstituts moderholdingfö-
retag som inte är ett värdepappersföretag 
(konsolideringsgruppens moderföretag) samt 
sådana dotterföretag till moderföretaget som 
är kreditinstitut, utländska kreditinstitut, fi-
nansiella institut eller tjänsteföretag (konsoli-
deringsgruppens dotterföretag). Med kon-
cern, moderföretag och dotterföretag avses i 
denna lag detsamma som i bokföringslagen 
(1336/1997) samt med dem jämförbara ut-
ländska koncerner, moderföretag och dotter-
företag. 

I 72 § föreskrivs om tillämpningsområdet 
för gruppbaserad tillsyn över en konsolide-
ringsgrupps moderkreditinstitut och därmed 
jämförbara dotterkreditinstitut till ett hol-
dingföretag. 

 
2 kap.  

Rätt till kreditinstitutsverksamhet och an-
nan upplåning från allmänheten 

17 § 

Koncessionsplikt för kreditinstitutsverksam-
het  

Kreditinstitutsverksamhet får inte bedrivas 
utan koncession som avses i denna lag. 

 
18 § 

Undantag från koncessionsplikten  

Utan hinder av vad som föreskrivs i 17 § 

får aktiebolag och andelslag bedriva begrän-
sad kreditinstitutsverksamhet utan konces-
sion.  

Aktiebolag eller andelslag som har för av-
sikt att bedriva begränsad kreditinstitutsverk-
samhet skall innan verksamheten inleds göra 
en anmälan till Finansinspektionen. Ett ak-
tiebolag eller ett andelslag som bedriver be-
gränsad kreditinstitutsverksamhet skall dess-
utom utan dröjsmål anmäla till Finansinspek-
tionen när verksamheten upphör eller om det 
sker betydande förändringar i verksamhetens 
omfattning. Finansinspektionen skall inom 
tre månader efter att ha tagit emot anmälan 
besluta om huruvida den planerade verksam-
heten utgör begränsad kreditinstitutsverk-
samhet. Finansinspektionen skall utan dröjs-
mål återkalla beslutet, om verksamheten inte 
längre kan betraktas som begränsad kreditin-
stitutsverksamhet. 

När den gräns som nämns i 5 § 1 mom. 
4 punkten överskrids skall ett aktiebolag eller 
andelslag som bedriver begränsad kreditinsti-
tutsverksamhet senast sex månader efter ut-
gången av den redovisningsperiod under vil-
ken den gräns som anges först i nämnda 
punkt överskridits eller senast sex månader 
efter att den gräns som anges senare i nämn-
da punkt överskridits ansöka om koncession 
enligt denna lag, anpassa sin verksamhet ef-
ter lagen i övrigt eller avsluta verksamheten.  

På aktiebolag eller andelslag som bedriver 
begränsad kreditinstitutsverksamhet tilläm-
pas inte bestämmelserna i denna lag, med 
undantag för 10 § 2 mom. samt 19—21 §, 
127, 168 och 174 §. 

Ett aktiebolag eller andelslag som bedriver 
begränsad kreditinstitutsverksamhet skall 
varje kvartal meddela Finansinspektionen det 
sammanlagda beloppet av de skulder som ba-
serar sig på elektroniska pengar som aktiebo-
laget eller andelslaget har gett ut samt på 
kundkonton i aktiebolaget eller andelslaget. 
Finansinspektionen har dessutom rätt att av 
ett aktiebolag eller ett andelslag som bedriver 
begränsad kreditinstitutsverksamhet få andra 
uppgifter som behövs för tillämpningen av 
denna paragraf. Finansinspektionen kan ut-
färda de närmare föreskrifter om fullgörande 
av rapporteringsskyldigehten enligt detta 
moment som behövs för tillsynen. 

På aktiebolag och andelslag som bedriver 
begränsad kreditinstitutsverksamhet tilläm-
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pas lagen om förhindrande och utredning av 
penningtvätt (68/1998). 

 
19 § 

Kreditinstituts ensamrätt att ta emot återbe-
talbara medel  

Andra än kreditinstitut får inte bedriva af-
färsverksamhet där återbetalbara medel tas 
emot från allmänheten på annat sätt än ge-
nom emission av värdepapper enligt värde-
pappersmarknadslagen (495/1989), om inte 
något annat föreskrivs i 20 §. 

 
20 § 

Undantag från kreditinstituts ensamrätt att ta 
emot återbetalbara medel  

Bestämmelserna i 19 § begränsar inte Fin-
lands Banks rätt att från allmänheten ta emot 
återbetalbara medel, fondbolags rätt att be-
driva fondverksamhet enligt lagen om placer-
ingsfonder (48/1999), värdepappersföretags 
rätt att från allmänheten ta emot återbetalbara 
medel enligt lagen om värdepappersföretag 
eller försäkringsföretags rätt att bedriva för-
säkringsrörelse enligt lagen om försäkrings-
bolag. Bestämmelserna i 19 § begränsar inte 
heller försäljning av andra betalningsmedel 
än elektroniska pengar. 

Aktiebolag och andelslag får utan hinder av 
19 § från allmänheten ta emot medel som 
skall återbetalas på anfordran, på ett kund-
konto vars medel kan användas enbart till be-
talning av varor och tjänster som aktiebolaget 
eller andelslaget självt säljer och vars medel 
kan tas ut kontant, samt ge ut elektroniska 
pengar som endast aktiebolaget eller andels-
laget självt godkänner som betalning. Aktie-
bolag och andelslag som bedriver begränsad 
kreditinstitutsverksamhet får dessutom på 
kundkonto som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten 
från allmänheten ta emot medel som skall 
återbetalas på anfordran samt ge ut elektro-
niska pengar som avses i 3 punkten i nämnda 
moment. 

Aktiebolag och andelslag som avses i 
2 mom. eller, om aktiebolaget eller andelsla-
get hör till en företagsgrupp som avses i 5 § 
2 mom., alla aktiebolag och andelslag som 
hör till samma företagsgrupp, får tillsammans 

från en och samma kund på ett kundkonto ta 
emot högst ett belopp som motsvarar 3 000 
euro. Aktiebolag och andelslag som avses i 
2 mom. får på ett och samma elektroniska 
datamedium lagra elektroniska pengar högst 
till ett belopp som motsvarar 150 euro. 

Aktiebolag och andelslag får utan hinder av 
19 § från allmänheten ta emot återbetalbara 
medel genom att erbjuda andra skuldinstru-
ment än sådana som skall återbetalas på an-
fordran. Om dessa skuldinstrument erbjuds 
allmänheten på andra sätt än genom att vär-
depapper enligt värdepappersmarknadslagen 
emitteras till allmänheten, skall aktiebolaget 
eller andelslaget upprätta och offentliggöra 
delårsrapporter, årsrapporter, bokslut och 
bokslutskommunikéer med iakttagande i till-
lämpliga delar av bestämmelserna i 2 kap. 5, 
5 a, 6 och 6 a § i värdepappersmarknadsla-
gen. På undantag från informationsskyldig-
heten enligt denna paragraf tillämpas 2 kap. 
11 § i värdepappersmarknadslagen. 

 
21 § 

Firma 

Andra än inlåningsbanker, Finlands Bank 
och Nordiska Investeringsbanken får i sin 
firma använda ordet "bank", endast om det är 
uppenbart att användningen av ordet inte på 
ett missvisande sätt hänvisar till inlånings-
banksverksamhet. 

Utan hinder av 1 mom. får ett företag i sin 
firma använda en hänvisning till en sådan in-
låningsbanks firma som hör till samma kon-
cern som företaget. Ett företag som hör till 
sammanslutningen av andelsbanker får dess-
utom i sin firma använda en hänvisning till 
andelsbankerna. 

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller 
även bifirma och sekundärt kännetecken. 

 
3 kap.  

Beviljande och återkallande av koncession 
samt begränsning av affärsverksamhet 

22 § 

Koncessionsansökan 

Finansinspektionen beviljar på ansökan ett 
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kreditinstitut koncession. Koncession kan 
beviljas för verksamhet som inlåningsbank, 
kreditföretag eller betalningsförmedlingsfö-
retag. Genom förordning av finansministeriet 
föreskrivs vilka utredningar som skall fogas 
till ansökan. 

Insättningsgarantifondens utlåtande skall 
begäras om en inlåningsbanks koncessions-
ansökan. Dessutom skall ett utlåtande begä-
ras från den i lagen om värdepappersföretag 
avsedda ersättningsfonden för investerar-
skydd, om kreditinstitutet enligt sin bolags-
ordning eller sina stadgar kan tillhandahålla 
investeringstjänster.  

Om koncession söks av ett dotterföretag till 
ett utländskt kreditinstitut eller till ett ut-
ländskt företag som är jämförbart med ett 
värdepappersföretag eller försäkringsbolag 
och kreditinstitutet eller företaget har verk-
samhetstillstånd i en annan stat inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet (EES-
stat) eller av ett dotterföretag till ett utländskt 
kreditföretags eller annat ovan avsett ut-
ländskt företags moderföretag, skall ett utlå-
tande från den statens behöriga tillsynsmyn-
dighet begäras. Ett utlåtande skall begäras 
också i det fall att samma fysiska eller juri-
diska personer har bestämmande inflytande 
såväl i det koncessionssökande institutet som 
i det utländska kreditinstitutet eller i något 
annat av de utländska företag som avses 
ovan. I en begäran som avses i detta moment 
skall den som ger utlåtande uppmanas att 
särskilt bedöma aktieägarnas lämplighet samt 
det goda anseendet och erfarenheten hos di-
rektörerna i ledningen för ett annat företag i 
samma grupp, och att överlämna de uppgifter 
om ovan nämnda omständigheter som är re-
levanta när det gäller att bevilja koncession 
eller utöva tillsyn över kreditinstitutet. 

Om de uppgifter som enligt 1 mom. är en 
förutsättning för beviljandet av koncessionen 
förändras i något väsentligt avseende efter att 
koncession beviljats, skall kreditinstitutet 
lämna besked om förändringarna på det sätt 
som Finansinspektionen närmare bestämmer. 

 
 

23 § 

Koncessionsbeslut 

Finansinspektionen skall besluta om kon-

cessionen inom sex månader efter att ha mot-
tagit ansökan eller, om ansökan är bristfällig, 
efter att sökanden har lämnat in de för avgö-
randet nödvändiga handlingarna och utred-
ningarna. Koncessionsbeslutet skall dock all-
tid ges inom 12 månader efter mottagandet 
av ansökan. 

Finansinspektionen kan efter att ha hört sö-
kanden förena koncessionen med sådana be-
gränsningar eller villkor för kreditinstitutets 
affärsverksamhet, som är nödvändiga för till-
synen. Efter att koncessionen beviljats kan 
Finansinspektionen på ansökan av kreditin-
stitutet ändra koncessionsvillkoren. 

Om koncessionsbeslutet inte har meddelats 
inom den tid som föreskrivs i 1 mom. kan 
sökanden överklaga. Överklagandet och be-
handlingen av det sker på samma sätt som 
vid ett överklagande av ett avslag. Sådant 
överklagande kan göras till dess att ett beslut 
har meddelats. Finansinspektionen skall un-
derrätta besvärsmyndigheten om beslutet ifall 
detta har meddelats efter överklagandet. För 
överklagande och behandling enligt detta 
moment gäller i övrigt i tillämpliga delar för-
valtningsprocesslagen (586/1996). 

 
 
 

24 § 

Förutsättningar för beviljande av koncession 

Koncession skall beviljas om det på basis 
av de utredningar som lämnats in kan säker-
ställas att kreditinstitutet uppfyller de i 4 och 
5 kap. angivna förutsättningarna i fråga om 
sin verksamhet och finansiella ställning. 
Koncession kan beviljas också för ett nytt 
kreditinstitut innan det registreras. 

 
 
 

25 § 

Koncession för europabolag  

Koncession kan beviljas också för europa-
bolag som avses i rådets förordning (EG) nr 
2157/2001 om stadga för europabolag, nedan 
europabolagsförordningen, och som har be-
viljats motsvarande koncession i en EES- stat 
och har för avsikt att flytta sin hemort till 
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Finland enligt artikel 8 i förordningen. Ett ut-
låtande om koncessionsansökan skall begäras 
från den tillsynsmyndighet som övervakar fi-
nansmarknaden i denna stat. Detsamma gäll-
er bildande av ett europabolag genom fusion 
så att det övertagande bolaget med hemort i 
en annan stat registreras som europabolag i 
Finland.  
 
 

26 § 

Registeranmälan om koncession 

Finansinspektionen skall anmäla konces-
sioner för registrering. En inlåningsbanks 
koncession skall dessutom för kännedom 
anmälas till insättningsgarantifonden och, om 
kreditinstitutet tillhandahåller investerings-
tjänster, till ersättningsfonden för investerar-
skydd. En koncession som har beviljats för 
ett nytt företag, för ett europabolag som flyt-
tar sin hemort till Finland skall registreras 
samtidigt som företaget. 

 
 
 

27 § 

Inledande av verksamhet 

Ett kreditinstitut kan, om inte annat följer 
av koncessionsvillkoren, inleda sin verksam-
het omedelbart efter att koncessionen har be-
viljats och kreditinstitutet till Finansinspek-
tionen har lämnat in de uppgifter som avses i 
2 mom. samt, om koncessionen avser ett nytt 
företag, efter att företaget har registrerats. 

Kreditinstitutet får inte inleda sin verksam-
het förrän det till Finansinspektionen har 
överlämnat 

1) ett fullständigt handelsregisterutdrag in-
klusive kreditinstitutets bolagsordning eller 
stadgar, 

2) namnen på och övriga nödvändiga upp-
gifter om medlemmarna och suppleanterna i 
förvaltningsrådet och styrelsen, på verkstäl-
lande direktören och dennes ställföreträdare 
samt på revisorerna och revisorssuppleanter-
na.  

Om det sker förändringar i de uppgifter 
som nämns i 2 mom. skall Finansinspektio-
nen omedelbart underrättas om dessa. 

28 § 

Återkallande av koncession  

Finansinspektionen kan återkalla ett kredit-
instituts koncession om  

1) det i kreditinstitutets verksamhet har 
skett väsentliga överträdelser av lag eller för-
ordningar eller av föreskrifter som en myn-
dighet har meddelat eller fastställt med stöd 
av dessa, 

2) kreditinstitutet har inställt sin verksam-
het för över sex månader eller försatts i likvi-
dation,  

3) villkoren för beviljandet av koncessio-
nen inte längre är uppfyllda, 

4) kreditinstitutets verksamhet inte har in-
letts inom 12 månader efter att koncessionen 
beviljades, eller om 

5) väsentligt oriktiga upplysningar lämna-
des när koncessionen söktes. 

Bestämmelser om återkallande av konces-
sionen på framställning av kreditinstitutet 
finns i lagen om affärsbanker och andra kre-
ditinstitut i aktiebolagsform, i sparbanksla-
gen samt i lagen om andelsbanker och andra 
kreditinstitut i andelslagsform.  

Finansinspektionen skall återkalla konces-
sionen om kreditinstitutet har försatts i kon-
kurs eller likvidation genom registermyndig-
hetens eller en domstols beslut eller om lik-
vidatorerna har givit slutredovisning om lik-
vidationen.  

Finansinspektionen skall anmäla återkal-
landet av koncessionen för registrering. 
Dessutom skall insättningsgarantifonden, den 
säkerhetsfond som avses i 7 kap. och ersätt-
ningsfonden för investerarskydd underrättas 
om återkallandet, om kreditinstitutet är med-
lem i någon av fonderna.  

När ett kreditinstituts koncession har åter-
kallats kan kreditinstitutets verksamhet med 
Finansinspektionens samtycke och under 
dess tillsyn fortsätta i den utsträckning som 
detta är ändamålsenligt med hänsyn till syftet 
med likvidationen.  

Ett beslut om återkallande av en konces-
sion skall, oavsett överklagandet, tillämpas 
tills vidare om inte besvärsinstansen be-
stämmer något annat.  

När Finansinspektionen återkallar konces-
sionen för ett kreditinstitut som har verksam-
het också i någon annan EES-stat skall den 
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underrätta tillsynsmyndigheten i den andra 
staten om sitt beslut.  

 
 
 

29 § 

Begränsning av affärsverksamheten 

Finansinspektionen kan för viss tid begrän-
sa ett kreditinstituts koncessionsenliga verk-
samhet och, om ett missförhållande inte har 
avhjälpts inom utsatt tid, ändra koncessions-
villkoren så att verksamheten varaktigt be-
gränsas, om det i kreditinstitutets verksamhet 
har konstaterats förekomma oskicklighet el-
ler oförsiktighet och om det är uppenbart att 
fortsatt verksamhet allvarligt kan skada fi-
nansmarknadens stabilitet, betalningssyste-
mens störningsfria funktion eller borgenärer-
nas intressen.  

På beslut som avses i denna paragraf till-
lämpas 28 § 6 och 7 mom. 

 
 
 

4 kap.  

Allmänna förutsättningar för kreditinsti-
tutsverksamhet 

Tillåten affärsverksamhet 

30 § 

Affärsverksamhet som är tillåten för inlå-
ningsbanker 

För inlåningsbanker tillåten affärsverksam-
het är: 

1) inlåning samt mottagande av andra åter-
betalbara medel från allmänheten, 

2) annan upplåning, 
3) utlåning och finansieringsverksamhet 

samt andra finansieringsarrangemang, 
4) finansiell leasing, 
5) generell betalningsförmedling och andra 

betalningstjänster, 
6) utgivning av elektroniska pengar och da-

tabehandling i anslutning därtill samt lagring 
av data på elektroniska medier för andra fö-
retag, 

7) inkassoverksamhet, 

8) valutaväxling, 
9) notariatverksamhet, 
10) handel med värdepapper och annan 

värdepappersverksamhet, 
11) garantiverksamhet, 
12) kreditupplysningsverksamhet, 
13) förmedling av bostadsaktier och bo-

stadsandelar i anslutning till bostadssparande 
samt förmedling av bostadsfastigheter, 

14) annan verksamhet som kan jämföras el-
ler har nära samband med verksamhet som 
anges i 1—13 punkterna. 

En inlåningsbank får dessutom tillhanda-
hålla posttjänster enligt avtal med innehavare 
av koncession för postverksamhet samt er-
bjuda administrativa tjänster till företag inom 
samma koncern eller sammanslutning av an-
delsbanker som inlåningsbanken. 

I en inlåningsbanks bolagsordning eller 
stadgar skall anges om inlåningsbanken till-
handahåller investeringstjänster enligt 3 § i 
lagen om värdepappersföretag samt förva-
rings- och förvaltningstjänster enligt 16 § 1 
mom. 5 punkten i nämnda lag. 
 
 
 

31 § 

Affärsverksamhet som är tillåten för kreditfö-
retag 

Ett kreditföretag får bedriva annan affärs-
verksamhet enligt 30 § 1 mom. än inlåning 
från allmänheten. Ett kreditföretag fårfrån 
allmänheten ta emot andra medel som skall 
återbetalas på anfordran än insättningar en-
dast i samband med generell betalningsför-
medling och utgivning av elektroniska peng-
ar. Ett kreditföretag får bedriva hypoteks-
banksverksamhet enligt vad som föreskrivs i 
lagen om hypoteksbanker. 

I ett kreditföretags bolagsordning eller 
stadgar skall anges om kreditföretaget till-
handahåller investeringstjänster enligt 3 § i 
lagen om värdepappersföretag samt förva-
rings- och förvaltningstjänster enligt 16 § 
1 mom. 5 punkten i nämnda lag. 

På medel som ett kreditföretag har tagit 
emot för generell betalningsförmedling på ett 
konto och som skall återbetalas på anfordran 
tillämpas vad som i 135—138 § föreskrivs 
om inlåning. 
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32 § 

Affärsverksamhet som är tillåten för betal-
ningsförmedlingsföretag 

Ett betalningsförmedlingsföretag får bedri-
va affärsverksamhet som avses i 30 § 1 mom. 
1, 2, 5, 6 och 8 punkten samt därmed jämför-
bar eller nära sammanhängande affärsverk-
samhet, utom inlåning från allmänheten. Vi-
dare får ett betalningsförmedlingsföretag från 
allmänheten ta emot andra medel som skall 
återbetalas på anfordran endast i samband 
med generell betalningsförmedling och ut-
givning av elektroniska pengar. Ett betal-
ningsförmedlingsföretag får inte bevilja kre-
dit. 

Ett betalningsförmedlingsföretag får inte 
inneha aktier eller andelar i andra företag än 
tjänsteföretag som avses i 14 §. Ett betal-
ningsförmedlingsföretag får inte ingå avtal 
om andra derivatinstrument än sådana ränte- 
eller valutakursrelaterade standardiserade de-
rivinstrument som dagligen omfattas av krav 
på säkerhet och vars syfte är att täcka de ris-
ker som hänför sig till betalningsförmed-
lingsföretagets tillgångar och skulder. 

På medel som ett betalningsförmedlingsfö-
retag har tagit emot för generell betalnings-
förmedling på ett konto och som skall återbe-
talas på anfordran tillämpas vad som i 135—
138 § föreskrivs om inlåning. 

 
 
 
 

33 § 

Begränsning av fastighetsinnehav 

Ett kreditinstitut får i fastigheter samt i ak-
tier och andelar i fastighetsföretag investera 
högst ett belopp som motsvarar 13 procent av 
kreditinstitutets balansomslutning. Med akti-
er och andelar som kreditinstitutet äger i fas-
tighetsföretag jämställs, när den ovan angiv-
na andelen beräknas, de krediter som kredit-
institutet har beviljat fastighetsföretaget samt 
de garantier som institutet har ställt för före-
taget, i samma förhållande som kreditinstitu-
tets aktie- eller andelsinnehav i fastighetsfö-
retaget utgör av dennas aktie- eller andelska-
pital.  

Vid beräkning av det i 1 mom. angivna re-
lationstalet beaktas inte sådana fastigheter 
och aktier eller andelar i ett fastighetsföretag, 
vilka 

1) kreditinstitutet har övertagit som säker-
het för en obetald fordran, eller vilka har 

2) leasats i samband med finansierings-
verksamhet och för vilka värdeminsknings-
risken huvudsakligen har avtalats bli över-
förd på leasingtagaren. 

Finansinspektionen kan av särskilda skäl 
för viss tid tillåta undantag från det krav som 
anges i 1 mom. 

Kreditinstitutet skall till Finansinspektio-
nen lämna de upplysningar som behövs för 
att övervaka begränsningar enligt denna pa-
ragraf. Finansinspektionen kan meddela 
närmare föreskrifter om rapporteringsskyl-
digheten och om rapporteringsfrekvensen om 
det behövs för tillsynen. 

I 81 § föreskrivs om den gruppbaserade 
tillsynen över begränsningar som avses i 
denna paragraf. 

 
34 § 

Tillämpning av lånebestämmelserna i lagen 
om andelslag  

På kreditinstitut och på finansiella institut 
som hör till samma konsolideringsgrupp som 
dessa tillämpas inte 8 kap. 7 § i lagen om an-
delslag (1488/2001). 

 
35 § 

Finansiering av förvärv av egna och kon-
cernföretags aktier, andelar, kapitallån och 

debenturer samt mottagande som pant 

Kreditinstitut och finansiella institut inom 
samma konsolideringsgrupp får med de be-
gränsningar som anges i 2—4 mom. bevilja 
lån för förvärv av egna och moderföretagets 
aktier och andelar samt ta emot aktierna och 
andelarna som pant. Med lån jämställs sådan 
säkerhet för återbetalning av lån enligt ovan 
som ställs av ett kreditinstitut eller finansiella 
institut inom samma konsolideringsgrupp 
som detta. 

Ett kreditinstitut och finansiella institut 
inom samma konsolideringsgrupp som detta 
får om inte annat följer av 3 mom., utan hin-
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der av 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolagsla-
gen, 8 kap. 7 § 1 mom. i lagen om andelslag 
samt 34 § 3 mom. i lagen om skuldebrev 
(622/1947), bevilja lån för förvärv av egna 
och moderföretagets aktier och andelar och ta 
emot aktierna och andelarna som pant, om 
aktierna och andelarna är börs- eller mark-
nadsvärdepapper som avses i 1 kap. 3 § i 
värdepappersmarknadslagen, beviljandet av 
lånet eller mottagandet av panten ingår i kre-
ditinstitutets eller i det till dess konsolide-
ringsgrupp hörande finansiella institutets 
normala affärsverksamhet och om lånet har 
beviljats eller panten tagits emot på de sed-
vanliga villkor som kreditinstitutet eller det 
finansiella institutet tillämpar i sin verksam-
het.  

Ett kreditinstitut och finansiella institut 
inom samma konsolideringsgrupp får ta emot 
egna och moderföretagets aktier och andelar 
som säkerhet för lån som beviljats för finan-
siering av teckning av dem högst till ett be-
lopp som nominellt motsvarar 10 procent av 
det långivande företagets eller, om aktier el-
ler andelar i det långivande företagets moder-
företag har tagits emot som pant, av moder-
företagets bundna kapital. 

Kreditinstitut och finansiella institut inom 
samma konsolideringsgrupp får inte bevilja 
koncernföretag som inte hör till samma kon-
solideringsgrupp kredit för förvärv av aktier 
eller andelar i företag som hör till konsolide-
ringsgruppen. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
aktier och andelar skall på motsvarande sätt 
tillämpas på grundfondsandelar, placerings-
andelar, kapitalbevis, kapitallån, debenturer 
och övriga förbindelser som är efterställda 
emittentens övriga skulder. 

 
Allmänna förutsättningar för tillsyn över 

verksamheten 

36 § 

Driftställen och anlitande av ombud 

Ett kreditinstitut skall för sin verksamhet 
ha sitt huvudkontor och minst ett fast drift-
ställe i Finland. Det kan dessutom bedriva 
verksamhet i filialer och på andra driftställen. 
I 10 kap. föreskrivs om etablering av filialer 
utomlands. 

Ett kreditinstitut kan bedriva affärsverk-
samhet också genom ombud, om ett sådant 
arrangemang inte försvårar kreditinstitutets 
riskhantering och interna kontroll eller kre-
ditinstitutets affärsverksamhet i övrigt. 

När kreditinstitutet låter ett ombud sköta 
affärsverksamheten skall det se till att ombu-
det fortlöpande ger kreditinstitutet de uppgif-
ter som behövs för myndighetstillsynen över 
kreditinstitutet samt för kreditinstitutets risk-
hantering och interna kontroll, och att kredit-
institutet kan lämna dessa uppgifter vidare 
till Finansinspektionen och dessutom till 
sparbanksinspektionen, om kreditinstitutet 
står under dennas tillsyn, eller till centralin-
stitutet för sammanslutningen av andelsban-
ker om, kreditinstitutet står under dettas till-
syn. 

Ett kreditinstitut som har för avsikt att be-
driva affärsverksamhet genom ett ombud 
som inte hör till samma konsolideringsgrupp 
eller till samma sammanslutning av andels-
banker som kreditinstitutet skall anmäla detta 
till Finansinspektionen innan verksamheten 
överförs till ombudet. Anmälan behövs inte 
om kreditinstitutet endast i obetydlig omfatt-
ning bedriver affärsverksamhet genom om-
bud. Betydande förändringar i avtalsförhål-
landet mellan kreditinstitutet och ombudet 
skall anmälas till Finansinspektionen. Fi-
nansinspektionen utfärdar närmare föreskrif-
ter om innehållet i anmälan och kriterierna 
för när affärsverksamhet som bedrivs genom 
ombud kan anses vara obetydlig. 

 
37 § 

Kreditinstitutets bundenhet 

Ett kreditinstitut får inte ha betydande 
bindningar till fysiska eller juridiska personer 
på vilka tillämpas sådana lagar, förordningar 
eller administrativa bestämmelser i en stat 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området som hindrar en effektiv tillsyn över 
kreditinstitutet och inte heller till andra aktö-
rer, om bindningarna i något annat avseende 
är ägnade att hindra en effektiv tillsyn över 
kreditinstitutet. 

Med betydande bindningar avses vid till-
lämpningen av 1 mom. en förbindelse som 
uppstår när 
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1) en fysisk eller juridisk person direkt el-
ler indirekt äger minst 20 procent av aktierna, 
medlemsandelarna, garantiandelarna eller bo-
lagsandelarna i en sammanslutning,  

2) en fysisk eller juridisk person direkt el-
ler indirekt har minst 20 procent av det röste-
tal som aktierna, medlemsandelarna, garanti-
andelarna eller bolagsandelarna i en sam-
manslutning medför och detta röstetal base-
rar sig på ägande, medlemskap, bolagsord-
ning, bolagsavtal eller andra med dessa jäm-
förbara stadgar eller annat avtal, eller när 

3) en fysisk eller juridisk person direkt el-
ler indirekt har rätt att utse eller avsätta minst 
en femtedel av medlemmarna i en sam-
manslutnings styrelse eller medlemmarna i 
ett därmed jämförbart organ eller medlem-
marna i ett organ som har denna rätt, och rät-
ten att utse och avsätta baserar sig på samma 
omständigheter som röstetalet enligt 2 punk-
ten. 

Om en ägarandel, ett röstetal eller den rätt 
att utse eller avsätta som avses i 1 mom. in-
nehas av en fysisk person tillsammans med 
dennes make eller en person varmed denne 
lever i ett äktenskapsliknande förhållande, 
tillsammans med en släkting i rätt upp- eller 
nedstigande led eller en sådan släktings make 
eller en annan person som lever med en så-
dan släkting i ett äktenskapsliknande förhål-
lande, eller tillsammans med en person som 
förstnämnda person på ett betydande sätt är 
ekonomiskt beroende av, finns det en bety-
dande bindning också mellan den förstnämn-
da personen, den person som står i ett förhål-
lande enligt ovan till denne och den sam-
manslutning eller någon annan juridisk per-
son som avses i 2 mom. 

En betydande bindning uppstår också mel-
lan två eller flera juridiska personer i vilka 
samma fysiska eller juridiska person har be-
stämmande inflytande.  

 
 

38 § 

Förvärv av bestämmande inflytande i ut-
ländska företag  

Ett kreditinstitut eller ett företag inom 
samma konsolideringsgrupp som detta får 
inte förvärva i 1 kap. 5 § i bokföringslagen 
avsett bestämmande inflytande i ett annat ut-

ländskt företag än ett utländskt kreditinstitut 
eller ett utländskt företag som är jämförbart 
med ett värdepappersföretag, fondbolag eller 
försäkringsbolag och inte heller i ett sådant 
utländskt kreditinstitut eller ovan avsett annat 
utländskt företag med hemort i en stat utan-
för Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det, om inte företaget har anmält detta till Fi-
nansinspektionen på förhand eller om Fi-
nansinspektionen efter att ha fått anmälan 
inte inom den tid som anges i 2 mom. har 
förbjudit förvärvet.  

Finansinspektionen kan inom tre månader 
efter att ha mottagit en anmälan enligt 
1 mom. förbjuda ett förvärv som avses i 
1 mom., om de lagar, förordningar eller ad-
ministrativa föreskrifter som skall tillämpas 
på det företag som är föremål för förvärvet 
väsentligt försvårar en effektiv tillsyn över 
kreditinstitutet eller dess konsoliderings-
grupp. 

Anmälan enligt 1 mom. behöver inte göras 
om företaget hör till ett konglomerat enligt 
lagen om tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat och om motsvarande an-
mälan har gjorts till Försäkringsinspektionen. 

 
 

39 § 

Tillhörighet till en utländsk konsoliderings-
grupp 

Om kreditinstitutet hör till en konsolide-
ringsgrupp på vilken finsk lag inte tillämpas 
är en förutsättning för beviljande av konces-
sion att en utländsk tillsynsmyndighet har 
tillräcklig behörighet att övervaka hela kon-
solideringsgruppen på motsvarande sätt som 
enligt denna lag eller att kreditinstitutets till-
hörighet till en sådan konsolideringsgrupp 
inte på något annat sätt äventyrar stabiliteten 
i kreditinstitutets verksamhet. Stabiliteten i 
kreditinstitutets verksamhet anses bli äventy-
rad på det sätt som avses i denna paragraf om 
det inte kan visas att den konsoliderade kapi-
taltäckningen, de konsoliderade stora kund-
riskerna, konsolideringsgruppens interna 
kontroll och riskhanteringsmetoder samt, i 
fråga om ett holdingföretag, ägarnas och led-
ningens lämplighet och tillförlitlighet mot-
svarar kraven enligt denna lag. Vad som i 
denna paragraf föreskrivs om konsolide-
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ringsgrupper tillämpas på motsvarande sätt 
på andra finans- och försäkringskonglomerat 
än de som avses i 6 § 1 eller 2 mom. i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat.  

 
 

Ägarnas och ledningens lämplighet och till-
förlitlighet 

40 § 

Ledning av kreditinstitut och holdingföretag 

Ett kreditinstituts styrelse och verkställande 
direktör skall leda kreditinstitutet med yrkes-
skicklighet samt enligt sunda och försiktiga 
affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och 
suppleanterna samt verkställande direktören 
och dennes ställföreträdare skall vara tillför-
litliga personer som inte är försatta i konkurs 
och vars handlingsbehörighet inte har be-
gränsats. De skall dessutom ha sådan allmän 
kännedom om kreditinstitutsverksamhet som 
kan anses nödvändig med beaktande av arten 
och omfattningen av kreditinstitutets verk-
samhet.  

En person som avses i 1 mom. anses inte 
vara tillförlitlig om denne under de fem se-
naste åren genom en dom som vunnit laga 
kraft har dömts till fängelsestraff eller under 
de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott 
som kan anses tyda på uppenbar olämplighet 
att vara styrelsemedlem eller suppleant, verk-
ställande direktör eller dennes ställföreträda-
re i ett kreditinstitut.  

Finansinspektionen kan för viss tid, dock 
högst fem år, förbjuda en person att vara en 
medlem eller suppleant i styrelsen för ett 
kreditinsitut, verkställande direktör eller 
dennes ställföreträdare, om 

1) denne vid skötseln av sina uppgifter har 
visat uppenbar oskicklighet eller oförsiktig-
het och det är uppenbart att detta allvarligt 
kan skada kreditinstitutets stabila verksam-
het, insättarnas eller investerarnas ställning 
eller borgenärernas intressen, eller om 

2) denne inte uppfyller de krav som anges i 
1 mom. 

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. skall på 
motsvarande sätt tillämpas på holdingföretag. 
Ett holdingföretag skall utan dröjsmål under-
rätta Finansinspektionen om utbyte av de 

personer som avses i 1 mom. 
 

41 § 

Separat ledning för kreditinstitut och försäk-
ringsbolag 

Verkställande direktören för ett kreditinsti-
tut och dennes ställföreträdare får inte vara 
verkställande direktör eller dennes ställföre-
trädare för ett försäkringsbolag som hör till 
samma koncern som kreditinstitutet eller för 
ett försäkringsbolag som hör till samma kon-
glomerat som kreditinstitutet enligt lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglo-
merat. 

Majoriteten av medlemmarna och supple-
anterna i ett kreditinstituts styrelse skall vara 
personer som inte är medlemmar eller sup-
pleanter i ett sådant försäkringsbolags styrel-
se som avses i 1 mom. och inte heller verk-
ställande direktör eller dennes ställföreträda-
re för ett sådant försäkringsbolag, om inte 
Finansinspektionen beviljar tillstånd. 

 
 

42 § 

Anmälan om förvärv av aktier och andelar  

Om någon har för avsikt att i ett kreditinsti-
tut eller ett holdingföretag direkt eller indi-
rekt förvärva en andel som utgör minst 10 
procent av aktie- eller andelskapitalet eller 
som medför minst 10 procent av röstetalet 
för aktierna eller andelarna, skall Finansin-
spektionen på förhand underrättas om för-
värvet.  

Om en andel som avses i 1 mom. ökas så 
att den uppgår till minst 20, 33 eller 50 pro-
cent av aktie- eller andelskapitalet eller med-
för ett minst lika stort röstetal eller om kre-
ditinstitutet eller holdingföretaget blir ett dot-
terföretag, skall Finansinspektionen också 
underrättas om förvärvet på förhand.  

Vid beräkning av innehav och röstandelar 
som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 
5 § samt 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. i värdepap-
persmarknadslagen.  

En anmälan enligt 1 och 2 mom. skall gö-
ras också när innehavet sjunker under de an-
delar som anges 1 och 2 mom. 

Kreditinstitutet och holdingföretaget skall 
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minst en gång om året underrätta Finansin-
spektionen om ägare till andelar enligt 1 och 
2 mom. och om innehavens storlek samt 
omedelbart anmäla sådana förändringar i in-
nehaven som har kommit till dess kännedom.  

I anmälningarna skall lämnas nödvändiga 
uppgifter om andelarnas storlek och ägarna 
samt om ägarnas kundrisker. 

Anmälan enligt denna paragraf behöver 
inte göras om innehavet i kreditinstitutet eller 
holdingföretaget förvärvas indirekt genom 
förvärv av aktier i ett sådant konglomerats 
holdingsammanslutning som avses i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat och anmälan om förvärvet har 
gjorts till Försäkringsinspektionen.  

 
 

43 § 

Rätt att motsätta sig förvärv 

Finansinspektionen kan inom tre månader 
efter att ha mottagit en anmälan enligt 42 § 
förbjuda förvärvet av en andel om det med 
stöd av de erhållna upplysningarna om ägar-
nas lämplighet eller annars är sannolikt att 
innehavet av andelen skulle äventyra kredit-
institutets eller dess konsolideringsgrupps af-
färsverksamhet enligt försiktiga och sunda 
affärsprinciper. 

Om förvärv av en andel inte anmäls eller 
om andelen har förvärvats trots Finansin-
spektionens förbud, kan den förbjuda att ak-
tie- eller andelsförvärvet införs i aktieboken 
och aktieägarförteckningen eller medlems-
förteckningen. Om Finansinspektionen efter 
förvärvet av andelen observerar att innehavet 
av andelen allvarligt äventyrar kreditinstitu-
tets eller dess konsolideringsgrupps verk-
samhet enligt försiktiga och sunda affärs-
principer, kan Finansinspektionen kräva att 
ett aktie- eller andelsförvärv som har införts i 
aktieboken och aktieägarförteckningen eller 
medlemsförteckningen ogiltigförklaras för 
högst ett år i sänder. 

Om ett förvärv leder till att ett kreditinstitut 
blir dotterföretag till ett utländskt kreditinsti-
tut med koncession i en annan EES-stat eller 
dotterföretag till ett utländskt företag som är 
jämförbart med ett värdepappersföretag eller 
försäkringsbolag med koncession i en annan 
EES-stat eller dotterföretag till ett sådant ut-

ländskt företag eller något annat ovan avsett 
utländskt företag, skall Finansinspektionen 
begära ett utlåtande om förvärvet från till-
synsmyndigheten i den staten. På samma sätt 
skall förfaras om det bestämmande inflytan-
det i kreditinstitutet övergår till samma fysis-
ka eller juridiska personer som i det utländs-
ka kreditinstitutet eller i ett annat utländskt 
företag. 

 
 

5 kap.  

Finansiella förutsättningar för kreditinsti-
tutsverksamhet 

44 § 

Minimikapital 

En inlåningsbanks och ett kreditföretags 
aktiekapital, andelskapital eller grundkapital 
skall uppgå till minst fem miljoner euro. Ett 
betalningsförmedlingsföretags aktie- eller 
andelskapital skall uppgå till minst en miljon 
euro. Kapitalet skall vara tecknat i sin helhet 
när koncessionen beviljas. 

 
 
 

Kapitalbas 

45 § 

Primärt kapital 

Till ett kreditinstituts kapitalbas räknas det 
primära kapitalet, som består av 

1) aktiekapitalet, andels- och tilläggsan-
delskapitalet samt grundkapitalet, 

2) placeringsandelskapitalet och grundfon-
den, 

3) de medel som finns på aktie-, placer-
ingsandels- och grundfondskonton, 

4) kapitallån vilkas villkor har godkänts av 
Finansinspektionen,  

5) reservfonden och överkursfonden, 
6) fonder under fritt eget kapital samt oan-

vända vinstmedel, med undantag för poster 
som i enlighet med 46 § räknas till supple-
mentärt kapital,  

7) reserver,  



 RP 21/2006 rd  
  
 

91

8) under räkenskapsåret upplupen vinst en-
ligt delårsrapporten om vinsten enligt en re-
visors utlåtande är beräknad enligt metoder 
godkända av Finansinspektionen och enligt 
samma principer som resultatet för räken-
skapsåret,  

9) övriga av Finansinspektionen godkända 
poster som kan jämställas med dem som 
nämns ovan. 

De poster som avses i 1 mom. skall beaktas 
efter avräkning av eventuell skatt på dem en-
ligt kreditinstitutets samfundsskattesats. 

Till de poster som avses i 1 mom. 1—5 
punkten får inte räknas poster vars kapital 
inte har betalts till kreditinstitutet. Till de 
poster som avses i 1—4 punkten i samma 
moment får räknas endast poster på vilka kan 
betalas utdelning, ränta eller annan gottgörel-
se eller kapitalåterbäring under förutsättning 
att kreditinstitutet har utdelningsbara medel. 
Till de nämnda posterna får inte räknas 

1) tidsbundna poster, 
2) poster som medför kumulativ rätt till ut-

delning, ränta eller annan gottgörelse, 
3) poster för vilka säkerhet för betalningen 

av kapital, utdelning eller ränta eller annan 
gottgörelse har ställts av 

a) kreditinstitutet självt eller av ett företag 
inom samma koncern som detta, 

b) en sammanslutning som med stöd av lag 
eller avtal ansvarar för kreditinstitutets skul-
der eller en sammanslutning inom samma 
koncern som detta, 

c) ett företag av vars röstetal företag som 
avses i a och b punkten tillsammans innehar 
över hälften, eller företag som hör till samma 
koncern som ett sådant företag.  

Såsom poster som avses i 1 mom. 6—9 
punkten får beaktas endast poster som för 
kreditinstitutet är omedelbart och obegränsat 
tillgängliga för täckning av risker eller för-
luster så snart de uppstått. I poster som avses 
i det nämnda momentets 6 och 8 punkt skall 
innan de räknas till kapitalbasen elimineras 
eventuella intäkter och kostnader som beror 
på förändringar i finansiella skulders verkliga 
värde. 

Ett kreditinstitut som har värdepapperiserat 
sina fordringar i enlighet med 61 § får i de 
poster som avses i 1 mom. inte räkna in 

1) sådana poster i det egna kapitalet som är 
baserade på väntad avkastning av värdepap-
periseringen, 

2) avkastning som är baserad på garanti 
som kreditinstitutet eller ett företag som står i 
ett sådant förhållande till detta som avses i 
3 mom. har ställt för betalning av de värde-
papperiserade fordringarnas kapital eller av-
kastning eller för täckning av den fordrings-
relaterade exponeringen på något annat sätt. 

De poster som avses i denna paragraf skall 
beaktas till de belopp som redovisats i bok-
slutet. 

 
 
 

46 § 

Supplementärt kapital 

Till ett kreditinstituts kapitalbas räknas det 
supplementära kapitalet, som består av 

1) uppskrivningsfonden och omvärderings-
fonden,  

2) fonden för verkligt värde och med den 
jämförbara poster i det egna kapitalet, med 
undantag för poster som avses i 152 § 
1 mom. 1 punkten,  

3) skuldinstrument som emitterats på obe-
stämd tid samt poster som avses i 45 § 1—4 
punkten och som medför kumulativ rätt till 
utdelning, ränta eller annan gottgörelse, un-
der de förutsättningar som anges i 3 mom., 

4) minst femåriga debenturer och med dem 
jämförbara åtaganden, under de förutsätt-
ningar som anges i 3 mom. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får, 
vid tillämpning av den internmetod som av-
ses i 59 §, till det supplementära kapitalet 
räknas överskott som utgör skillnaden mellan 
bokförda nedskrivningar och förväntade för-
luster, likväl högst 0,6 procent av summan av 
riskvägda poster. Vid beräkning av överskott 
som avses i detta moment skall de förväntade 
förlusterna av investeringar i egetkapitalin-
strument räknas in de förväntade förlusterna, 
exklusive bokförda nedskrivningar. 

Vid tillämpning av 69 och 71 § skall de 
poster som avses i detta moment inte räknas 
in i kapitalbasen. På värdepapperisering ba-
serade poster, på vilka enligt 61 § 3 mom. 
tillämpas riskvikten 1 250 procent, skall inte 
beaktas vid tillämpningen av detta moment. 

Skuldinstrument som avses i 1 mom. 
3 punkten får hänföras till det supplementära 
kapitalet om de uppfyller följande villkor: 
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1) deras kapital återbetalas endast om Fi-
nansinspektionen på ansökan av emittenten 
tillåter det, 

2) betalningen av ränta på dem kan enligt 
avtalsvillkoren uppskjutas med hänvisning 
till kreditinstitutets finansiella ställning, 

3) deras kapital kan användas till täckning 
av förluster medan kreditinstitutet bedriver 
verksamhet eller de kan annars jämställas 
med eget kapital vid bedömningen av skyl-
digheten att försätta kreditinstitutet i likvida-
tion, 

4) de är efterställda kreditinstitutets övriga 
skulder, 

5) kreditinstitutet eller någon annan sam-
manslutning som avses i 45 § 3 mom. 3 
punkten har inte ställt säkerhet för betalning-
en av kapital, ränta eller annan gottgörelse, 

6) deras kapital har betalts till kreditinstitu-
tet. 

Om beloppet i fonden för verkligt värde el-
ler beloppet av därmed jämförbara poster i 
det egna kapitalet enligt 1 mom. 2 punkten är 
negativt, skall det dras av från det supple-
mentära kapitalet.  

Innan de poster som avses i 1 mom. 1 och 
2 punkten läggs till det supplementära kapita-
let skall avdrag göras för uppskjuten skatt på 
dem, beräknad enligt samfundsskatteprocen-
ten för kreditinstitutet.  

Skuldinstrument som avses i 1 mom. 
4 punkten får räknas till det supplementära 
kapitalet om de uppfyller de ovan i 3 mom. 
4—6 punkten angivna förutsättningarna och 
de får återbetalas tidigast fem år efter att de 
emitterats, om inte Finansinspektionen bevil-
jar tillstånd till förtida återbetalning. Sådana 
skuldinstrument får emellertid under de fem 
sista åren före förfallodagen beaktas högst till 
det belopp som erhålls genom att en femtedel 
av förbindelsens ursprungliga belopp dras av 
från det belopp som beaktats föregående år. 

Av de poster som avses i 1 mom. får till 
kapitalbasen räknas högst ett belopp som 
motsvarar summan av de poster som avses i 
45 § och från vilket har avräknats de poster 
som nämns i 48 § 1 mom. Av de poster som 
avses i 1 mom. 4 punkten får emellertid till 
kapitalbasen räknas högst hälften av detta be-
lopp. 

De poster som avses i denna paragraf skall 
beaktas till det belopp som tagits upp i bok-
slutet, med undantag för väntade förluster 

som avses i 2 mom. 
 
 
 

47 § 

Övrig kapitalbas 

Vid beräkning av det kapitalkrav som avses 
i 63 och 64 § och den övre gräns för stora 
exponeringar som avses i 67 § 4 mom. får till 
kapitalbasen, utöver vad som föreskrivs i 45 
och 46 §, räknas 

1) debenturer och med dem jämförbara 
åtaganden vilka uppfyller kraven i 46 § 3 
mom. 4–6 punkten och vilka får återbetalas 
tidigast två år efter att de emitterats, om inte 
Finansinspektionen beviljar tillstånd till för-
tida återbetalning, samt vilkas återbetalning 
enligt avtalsvillkoren kan uppskjutas om en 
återbetalning av kapitalet skulle leda till att 
det i 63 eller 64 § angivna kapitalkravet un-
derskrids, samt 

2) sådana i 46 § 1 mom. 4 punkten nämnda 
åtaganden som inte med stöd av 46 § 7 mom. 
kan räknas till det supplementära kapitalet. 

De poster som avses i detta moment skall 
beaktas till det belopp som redovisats i bok-
slutet. 

 
 
 

48 § 

Avdragsposter 

Från ett kreditinstituts primära kapital skall 
dras av  

1) egna aktier, andelar eller grundfondsbe-
vis som kreditinstitutet innehar,  

2) det oavskrivna anskaffningsutgiften för 
immateriella tillgångar med lång verknings-
tid,  

3) sådana poster i räkenskapsperiodens re-
sultat eller ackumulerade vinstmedel, som 
har uppstått vid värdering av förvaltningsfas-
tigheter enligt verkligt värde och som över-
stiger ett av denna uppskrivning orsakat hög-
re kapitalkrav, 

4) förlusterna för tidigare räkenskapsperio-
der och för den senaste räkenskapsperioden, 

Från ett kreditinstituts primära och sup-
plementära kapital skall dras av 
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1) aktier, andelar och kapitallån i sådana 
finländska och utländska kreditinstitut samt 
finansiella institut i vilka kreditinstitutet in-
nehar över 10 procent av aktierna och ande-
larna, 

2) andra än i 1 punkten avsedda finländska 
och utländska kreditinstituts samt finansiella 
instituts aktier, andelar och kapitallån till den 
del som dessa sammanlagt, inklusive poster 
som avses i 4 punkten, överstiger 10 procent 
av kreditinstitutets kapitalbas före de avdrag 
som skall göras från det sammanlagda primä-
ra och supplementära kapitalet, 

3) sådana finländska och med dessa jäm-
förbara utländska försäkringsanstalters aktier, 
andelar och kapitallån i vilka kreditinstitutet 
innehar över 10 procent av aktierna eller an-
delarna,  

4) lånefordringar på inlåningsbankers sä-
kerhetsfonder, till den del som de tillsam-
mans med de poster som avses i 2 punkten 
överstiger det belopp som avses i 2 punkten, 

5) det belopp varmed ett sådant kvalificerat 
innehav som avses i 71 § överstiger den 
gräns som anges i den nämnda paragrafens 1 
mom., samt det belopp varmed det samman-
lagda beloppet av sådana innehav överstiger 
den gräns som anges i den nämnda paragra-
fens 2 mom. 

6) clearingfordringar som härrör från redan 
överlåtna eller betalda värdepapper i sam-
band med transaktioner som gjorts efter den 
femte bankdagen samt från obetalda poster 
till avtalstidens utgång. 

Vid användning av den intermetod som av-
ses i 59 § 1 mom. skall skillnaden mellan de 
bokförda nedskrivningarna av summan av 
riskvägda tillgångar och de förväntade för-
lusterna vidare dras av från det primära och 
supplementära kapitalet, om skillnaden är 
negativ. Vid beräkning av underskott som 
avses i detta moment skall de förväntade för-
lusterna av investeringar i egetkapitalinstru-
ment räknas in i de förväntade förlusterna 
exklusive bokförda nedskrivningar. Vid till-
lämpning av 69 och 71 § skall från kapitalba-
sen inte dras av de poster som avses i detta 
moment. På värdepapperisering baserade 
poster, på vilka enligt 61 § 3 mom. tillämpas 
riskvikten 1 250 procent, skall inte beaktas 
vid tillämpningen av detta moment. 

Från det primära och supplementära kapita-
let skall utöver vad som föreskrivs ovan dras 

av de ovan i 3 mom. nämnda på värdepappe-
risering baserade posterna, om de i enlighet 
med 61 § 3 mom. inte beaktas vid beräkning-
en av kapitalkravet. 

Hälften av de poster som avses ovan i 2—4 
mom. skall dras av från det primära kapitalet 
och till hälften från maximibeloppet för det 
supplementära kapitalet enligt 46 § 7 mom. 
Om det supplementära kapitalets maximibe-
lopp inte räcker för avdragen, skall den över-
skjutande delen dras av från det primära ka-
pitalet. 

I stället för avdrag enligt 2 mom. 3 punkten 
kan en andel som motsvarar kreditinstitutets 
innehav i försäkringsföretaget dras av från 
minimibeloppet av ett försäkringsföretags 
verksamhetskapital beräknat i enlighet med 
lagen om försäkringsbolag eller motsvarande 
utländska lag.  

Vid beräkning av de avdrag som avses i 
2 mom. 1—3 punkten skall med aktier, ande-
lar och kapitallån jämställas sådana fordring-
ar på företaget vilka är efterställda gäldenä-
rens övriga skulder. Vid beräkning av avdrag 
enligt 2 mom. 1 punkten anses kreditinstitu-
tets innehav omfatta också enligt 71 § 
3 mom. beräknade innehav i sådana kreditin-
stitut och utländska kreditinstitut samt i så-
dana finansiella institut i vilka kreditinstitutet 
har ett kvalificerat innehav enligt 70 §. Vid 
beräkning av avdrag enligt 2 mom. 1 och 
3 punkten samt 7 och 8 mom. anses kreditin-
stitutets innehav omfatta också aktier, ande-
lar, kapitallån och därmed jämförbara ford-
ringar som avses i denna paragraf och som 
innehas av en försäkringsholdingföretag och 
av ett finans- och försäkringskonglomerats 
holdingföretag som är kreditinstitutets dotter- 
eller intresseföretag, i samma proportion som 
kreditinstitutet äger aktier eller andelar i hol-
dingföretaget. Vid beräkning av avdrag som 
avses ovan i detta moment beaktas inte inve-
steringar i företag inom samma konsolide-
ringsgrupp som kreditinstitutet.  

Med Finansinspektionens tillstånd får av-
drag enligt 2, 7 eller 8 mom. lämnas ogjorda 
då en investering som avses i de nämnda 
momenten är nödvändig i samband med sa-
nering av verksamheten i ett annat kreditin-
stitut eller utländskt kreditinstitut, finansiellt 
institut eller ett finländskt eller en därmed 
jämförbar utländsk försäkringsanstalt eller då 
investeringen har gjorts i ett finansiellt insti-
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tut vars huvudsakliga syfte är att äga aktier 
eller andelar i andra företag än kreditinstitut 
eller utländska kreditinstitut eller finansiella 
institut och det finansiella institutet inte hör 
till något annat kreditinstituts eller utländskt 
kreditinstituts eller till ett värdepappersföre-
tags eller ett därmed jämförbart utländskt fö-
retags konsolideringsgrupp.  

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 
om företag som hör till en konsoliderings-
grupp skall vid beräkning av kapitaltäck-
ningen i ett medlemskreditinstitut i en sam-
manslutning som avses i 3 § i lagen om an-
delsbanker och andra kreditinstitut i andels-
lagsform tillämpas på sammanslutningar som 
avses i den nämnda paragrafens 1 mom. och 
som konsolideras vid beräkningen av den 
konsoliderade kapitaltäckningen.  

De poster som avses i detta moment skall 
beaktas till det belopp som tagits upp i bok-
slutet, med undantag för förväntade förluster 
som avses i 3 mom. 

 
 

Allmän riskhantering 

49 § 

Generalklausul om riskhantering 

Ett kreditinstitut får inte i sin verksamhet ta 
så stora risker att dess kapitaltäckning eller 
likviditet väsentlig äventyras. Kreditinstitutet 
skall ha en intern styrning som möjliggör en 
effektiv riskhantering samt med hänsyn till 
verksamheten en tillräcklig intern kontroll 
och tillräckliga riskhanteringssystem. Styr-
ningen, den interna kontrollen och riskhan-
teringen skall uppfylla de krav som ställs i 
bilaga V till Europaparlamentets och rådets 
direktiv    /   /EG om omarbetning av Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 
2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten 
att starta och driva verksamhet i kreditinsti-
tut, nedan kreditinstitutsdirektivet. 

När uppgifter som gäller ett kreditinstituts 
riskhantering och övriga interna kontroll 
överförs till ett företag som inte hör till sam-
ma konsolideringsgrupp eller till samma 
sammanslutning som kreditinstitutet enligt 
lagen om andelsbanker och andra kreditinsti-
tut i andelslagsform tillämpas 36 § 2—4 
mom.  

50 § 

Övervakning av riskkoncentrationer 

Ett kreditinstitut skall övervaka länderris-
kerna, valutakursriskerna, ränteriskerna och 
branschriskerna i sin verksamhet samt fast-
ställa gränser för dem. Kreditinstitutet skall 
lämna Finansinspektionen de upplysningar 
som behövs för att övervaka koncentrationer 
som dessa risker ger upphov till. 

Finansinspektionen kan utfärda närmare fö-
reskrifter om innebörden av den rapporte-
ringsskyldighet som avses i denna paragraf 
och om rapporteringsfrekvensen om det be-
hövs för tillsynen. 

 
51 § 

Interna transaktioner 

Ett kreditinstitut skall till Finansinspektio-
nen anmäla transaktioner där den ena parten 
är kreditinstitutet och den andra parten är 

1) ett företag som hör till samma koncern 
som kreditinstitutet eller är ett i bokförings-
lagen avsett ägarintresseföretag till kreditin-
stitutet eller till ett företag som hör till sam-
ma koncern som kreditinstitutet, 

2) en i lagen om pensionsstiftelser 
(1774/1995) avsedd pensionsstiftelse som har 
grundats av ett kreditinstitut eller av ett ar-
betsgivarföretag som hör till samma koncern 
som kreditinstitutet och vars verksamhets-
krets omfattar personer som är anställda hos 
arbetsgivarföretaget, 

3) en i lagen om försäkringskassor 
(1164/1992) avsedd pensionskassa vars verk-
samhetskrets kan omfatta personer som är 
anställda hos kreditinstitutet eller hos ett ar-
betsgivarföretag som hör till samma koncern 
eller konsolideringsgrupp som kreditinstitu-
tet. 

Anmälan enligt 1 mom. skall åtminstone en 
gång per kvartal göras om affärstransaktioner 
vilkas värde eller, om flera affärstransaktio-
ner av samma typ har gjorts under den tids-
period som avses i detta moment, vilkas 
sammanlagda värde överstiger en miljon 
euro eller fem procent av kapitalbasen i ett 
kreditinstitut som är part i transaktionen, om 
inte Finansinspektionen godkänner en högre 
gräns.  
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Transaktioner enligt denna paragraf får inte 
göras på villkor som avviker från dem som 
allmänt gäller i liknande transaktioner mellan 
parter som är oberoende av varandra. Detta 
moment tillämpas inte på administrativa 
tjänster som ett koncernföretag skaffar hos 
företag inom koncernen och inte heller på 
sådana kapital- och debenturlån som ett mo-
derföretag beviljar ett dotterföretag och som 
behövs för att stärka dotterföretagets kapital-
struktur samt inte heller på annan finansie-
ring av ett dotterföretag om dotterföretaget är 
ett kreditinstitut eller utländskt kreditinstitut, 
ett finansiellt institut eller ett tjänsteföretag 
som hör till samma konsolideringsgrupp eller 
om dotterföretaget är ett företag inom finans- 
eller försäkringsbranschen som hör till sam-
ma finans- och försäkringskonglomerat och 
moderföretaget allmänt sköter konsolide-
ringsgruppens eller konglomeratets finans-
förvaltning.  

Finansinspektionen kan utfärda närmare fö-
reskrifter om anmälan av transaktioner som 
avses i denna paragraf om sådana behövs för 
tillsynen. 

 
52 § 

Allmänt likviditetskrav 

Ett kreditinstituts likviditet skall vara till-
räckligt tryggad med hänsyn till dess verk-
samhet. 

 
 

53 § 

Betalningsförmedlingsföretags likviditet 

Ett betalningsförmedlingsföretag skall i 
följande investeringsobjekt ha investerat 
minst ett belopp som motsvarar de samman-
lagda skulder som baserar sig på medel som 
betalningsförmedlingsföretaget har tagit 
emot mot utgivning av elektroniska pengar 
och för generell betalningsförmedling: 

1) poster vilkas riskvikt enligt 58 § är 
0 procent, 

2) sådana fordringar på finländska och ut-
ländska kreditinstitut vilkas riskvikt enligt 
58 § är 20 procent, 

3) andra skuldinstrument som Finansin-
spektionen godkänt. 

Vid tillämpning av detta moment värderas 
tillgångsposterna till anskaffningsutgiften el-
ler, om deras sannolika överlåtelsepris vid 
rapporteringstidpunkten är lägre, till detta 
värde. 

Ett betalningsförmedlingsföretag får inve-
stera medel som avses i 1 mom. i poster som 
avses i 1 mom. 2 och 3 punkten högst till ett 
belopp som motsvarar tjugo gånger beloppet 
av betalningsförmedlingsföretagets kapital-
bas. 

Om de tillgångsposter som avses i 1 mom. 
understiger det belopp som avses i det nämn-
da momentet, skall Finansinspektionen be-
stämma en tidsfrist inom vilken betalnings-
förmedlingsföretaget skall vidta åtgärder för 
att beloppet av tillgångsposterna skall nå upp 
till den nivå som avses i momentet. Finansin-
spektionen kan då och även annars på betal-
ningsförmedlingsföretagets ansökan för viss 
tid tillåta att andra tillgångsposter än sådana 
som avses i 1 mom. används som täckning 
för betalningsförmedlingsföretagets skulder 
enligt 1 mom. Beloppet av dessa tillgångs-
poster får dock inte överstiga fem procent av 
de nämnda skulderna eller betalningsförmed-
lingsföretagets kapitalbas, beroende på vilket 
belopp som är lägst. 

 
 

Kapitaltäckning 

54 § 

Intern kapitalutvärdering 

Ett kreditinstituts kapitalbas skall fortlö-
pande till belopp och slag täcka kreditinstitu-
tets riskexponeringar, enligt vad som före-
skrivs i detta kapitel.  

Kreditinstitutet skall i förhållande till arten 
och omfattningen av sin verksamhet ha till-
räckliga skriftliga principer och rutiner för 
identifiering, mätning och rapportering av 
risker som hotar dess kapitaltäckning, för 
risktagande, riskbegränsning och annan risk-
hantering samt för täckning av riskerna med 
kapitalbasen. 

Kreditinstitutet skall för sina affärsområden 
eller på något annat ändamålsenligt sätt ställa 
upp mål för beloppet och slaget av den kapi-
talbas som behövs för täckning av risker som 
fastställs enligt 1 mom. 
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55 § 

Kapitalkrav 

Ett kreditinstitut skall för sin kapitaltäck-
ning ha en kapitalbas som räcker för att täcka 
kreditinstitutets 

1) kreditrisk enligt 57—61 §, 
2) operativa risk enligt 62 §, 
3) valuta- och råvarurisk enligt 63 §, 
4) exponeringar i handelslagret enligt 64 

och 65 §. 
Kreditinstitutets kapitalbas skall dessutom 

vara tillräckligt stor i förhållande till dess 
1) stora kundrisker enligt 67—69 §, 
2) kvalificerade innehav i andra företag än 

kreditinstitut och utländska kreditinstitut, fi-
nansiella institut och tjänsteföretag enligt 70 
och 71 §. 

Kreditinstitutets kapitalbas skall alltid upp-
gå till det minimikapital som föreskrivs i 
44 §. 

Ett betalningsförmedlingsföretag skall med 
avvikelse från 1 mom. ha en kapitalbas som 
föreskrivs i 66 §. 

Vid beräkning av kapitalkravet enligt 
1 mom. 1 och 2 punkten samt 2—4 mom. 
skall, om inte annat följer av 6 mom., till ka-
pitalbasen räknas det primära kapitalet enligt 
45 § och det supplementära kapitalet enligt 
46 §, efter avräkning med de avdragsposter 
som avses i 48 §. 

Vid beräkning av kapitalkravet enligt 
1 mom. 3 och 4 punkten samt kapitalkravet 
för exponeringen i handelslagret enligt 67 § 
4 mom. får de poster som avses i 47 § också 
räknas till kapitalkravet. 

I lagen om andelsbanker och andra kredit-
institut i andelslagsform föreskrivs dessutom 
om kapitalkravet för kreditinstitut som hör 
till sammanslutningen av andelsbanker. 

 
 
 

56 § 

Undantag i fråga om kapitalkrav  

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
kreditinstitut bevilja tillstånd att inte tillämpa 
55 § 1 mom., 2 mom. 1 punkten och 4 mom. 
samt 84 § 1 mom. på ett kreditinstituts fin-
ländska dotterkreditinstitut. Tillstånd skall 

beviljas om följande förutsättningar är upp-
fyllda: 

1) inget rättsligt hinder finns för överföring 
av poster i eget och främmande kapital från 
moderkreditinstitutet till dotterkreditinstitu-
tet, 

2) moderkreditinstitutet svarar på ett sätt 
som Finansinspektionen godkänt för dotter-
kreditinstitutets åtaganden, 

3) dotterkreditinstitutet omfattas av den 
gruppbaserade tillsynen över moderkreditin-
stitutet. 

Tillstånd kan beviljas även om förutsätt-
ningen i 1 mom. 2 punkten inte är uppfylld, 
om Finansinspektionen anser att riskexpone-
ringen i dotterkreditinstitutets verksamhet är 
obetydlig. 

 
 
 

57 § 

Kapitalkrav för kreditrisker 

Ett kreditinstitut skall för kreditrisker ha 
minst en kapitalbas som motsvarar åtta pro-
cent av summan av riskvägda tillgångar och 
förbindelser utanför balansräkningen. Vid 
beräkningen av kapitalkravet enligt denna 
paragraf skall kreditinstitutets tillgångar och 
förbindelser utanför balansräkningen vägas 
enligt den kreditrisk som är förenad med 
dem. 

Kapitalkravet enligt denna paragraf skall 
beräknas genom 

1) viktning av tillgångarna och förbindel-
serna utanför balansräkningen med riskvikter 
som fastställs genom finansministeriets för-
ordning (schablonmetoden) eller genom 

2) användning av en av Finansinspektionen 
godkänd metod som bygger på intern kredit-
klassificering (internmetoden). 

Derivatinstrument, avtal om försäljning 
och återköp av värdepapper, värdepapperslån 
samt krediter i samband med värdepappers-
handel skall vid beräkning av kapitalkravet 
enligt denna paragraf, i enlighet med och un-
der de förutsättningar som anges i bilaga III 
till kreditinstitutsdirektivet beaktas antingen 
enligt den på instrumentens verkliga värde 
baserade metod som avses i den nämnda bi-
lagans del 3, enligt den på instrumentens ur-
sprungliga värde baserade metod som avses i 
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den nämnda bilagans del 4, enligt schablon-
metoden i den nämnda bilagans del 5 eller 
enligt internmetoden i den nämnda bilagans 
del 6. 

I 61 § föreskrivs om kapitalkrav för kredit-
risker i samband med värdepapperisering av 
fordringar. 

Poster som enligt 48 § skall dras av från 
kapitalbasen beaktas inte som tillgångar en-
ligt denna paragraf. 

 
 
 
 

58 § 

Schablonmetod för beräkning av kreditrisker 

Tillgångar och förbindelser utanför balans-
räkningen skall viktas med 

1) en riskvikt som bestäms direkt på basis 
av en fordran eller enligt motparten i en för-
bindelse utanför balansräkningen eller enligt 
tillgångstyp, eller med 

2) tillämpning av en av kreditinstitutet vald 
riskvikt som är baserad på ett eller flera i en-
lighet med 3 mom. godkända ratinginstituts 
kreditbetyg. 

Tillgångar beaktas till bokfört värde. Ett 
kreditinstituts garantiförbindelser och övriga 
förbindelser utanför balansräkningen beaktas 
enligt sitt kreditmotvärde.  

Finansinspektionen godkänner de ratingin-
stitut vilkas kreditbetyg läggs till grund för 
den riskvikt som avses i 1 mom. 2 punkten. 
Ett ratinginstitut kan godkännas om dess 
verksamhet på ett sätt som Finansinspektio-
nen närmare bestämmer uppfyller tillräckligt 
höga krav på opartiskhet, oberoende, konti-
nuitet, offentlighet och tillförlitlighet eller 
om en myndighet i en annan EES-stat har 
godkänt det. Finansinspektionen skall offent-
liggöra en förteckning över godkända rating-
institut samt principerna för godkännande av 
sådana. 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs om riskklassificering av tillgångar 
och förbindelser utanför balansräkningen, om 
de riskvikter som skall tillämpas på riskklas-
serna, om beräkning av kreditmotvärdet för 
förbindelser utanför balansräkningen samt 
om bestämmande av riskvikter som är base-
rade på extern kreditvärdering. 

59 § 

Användning av internmetoden för beräkning 
av kapitalkrav för kreditrisker 

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
kreditinstitut tillåta att kapitalkravet för kre-
ditrisker beräknas enligt internmetoden. Till-
stånd skall ges i det fall att för klassificering-
en och hanteringen av kreditriskerna tilläm-
pas tillförlitliga och konsekventa metoder 
som uppfyller normerna enligt artiklarna 
84—89 och bilaga VII i kreditinstitutsdirek-
tivet. 

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
kreditinstitut tillåta att derivatinstrument och 
med sådana i enlighet med 57 § 3 mom. jäm-
förbara åtaganden beaktas när kapitalkravet 
för kreditrisker beräknas enligt den internme-
tod som avses i kreditinstitutsdirektivets bi-
laga III del 6. Tillstånd skall beviljas om kre-
ditinstitutet tillämpar tillförlitliga och konse-
kventa metoder som uppfyller kraven i den 
nämnda bilagan. 

Om Finansinspektionen i enlighet med 77 § 
har beslutat godkänna användning av den 
metod som avses i 1 och 2 mom. inom hela 
konsolideringsgruppen, skall Finansinspek-
tionen utan särskild ansökan ge finländska 
företag som hör till konsolideringsgruppen 
sådant tillstånd som avses i 1 eller 2 mom. 
enligt villkoren för godkännandet. 

Om ett kreditinstitut omfattas av den 
gruppbaserade tillsynen över ett utländskt 
kreditinstitut som har koncession i en annan 
EES-stat och hos den utländska myndighet i 
den andra staten som svarar för den gruppba-
serade tillsynen över kreditinstitutet har an-
sökt om godkännande av en enhetlig använd-
ning av den metod som avses i 1 eller 
2 mom., skall Finansinspektionen utan 
dröjsmål efter att ha fått vetskap om myndig-
hetens beslut i enlighet med 1 eller 2 mom. 
tillåta att metoden införs på de villkor som 
anges i beslutet, om följande förutsättningar 
är uppfyllda: 

1) den gruppbaserade tillsynen över det ut-
ländska kreditinstitutet svarar mot minimi-
kraven enligt kreditinstitutsdirektivet, 

2) myndigheten som svarar för den grupp-
baserade tillsynen har fattat sitt beslut på 
villkor som motsvarar det nämnda direktivets 
krav. 
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60 § 

Kreditriskreducerande åtgärder  

Vid beräkning av det kapitalkrav som avses 
i 57 § 1 mom. får garantiförbindelser och öv-
riga säkerheter samt övriga kreditriskreduce-
rande åtgärder som uppfyller minimikraven 
enligt artiklarna 90—93 och bilaga VIII i 
kreditinstitutsdirektivet, dras av från kapital-
kravet. 

 
 

61 § 

Kapitalkrav för kreditrisker som är förenade 
med värdepapperiserade fordringar 

Denna paragraf tillämpas på sådana närma-
re definierade transaktioner (värdepapperise-
ring) i artikel 4 paragraferna 36—44 i kredit-
institutsdirektivet som innebär att 

1) den kreditrisk som är förenad med en 
fordran eller en annan tillgångspost rangord-
nas i trancher, 

2) betalningarna inom ramen för transak-
tionen är beroende av utvecklingen av ford-
ran eller gruppen av fordringar, 

3) prioriteringen av trancherna avgör hur 
förluster fördelas under den tid transaktionen 
pågår. 

Kreditinstitutet skall för täckning av den 
kreditrisk som är förenad med värdepapperi-
seringen ha en kapitalbas som motsvarar 
minst det belopp som beräknats enligt artik-
larna 94—101 och bilagorna VI och IX i 
kreditinstitutsdirektivet. 

Poster som enligt 2 mom. har en riskvikt på 
1250 procent behöver inte inkluderas i de 
riskvägda posterna enligt 2 mom., om de dras 
av från kapitalbasen så som föreskrivs i 48 § 
4 mom. Förväntade förluster av poster som 
detta moment tillämpas på skall inte beaktas 
vid beräkningen av överskott enligt 46 § 
2 mom. eller underskott enligt 48 § 3 mom. 

 
62 § 

Kapitalkrav för operativa risker 

Ett kreditinstitut skall för täckning av ope-
rativa risker ha en kapitalbas som motsvarar 
minst 15 procent av kreditinstitutets intäkter, 

om inte annat föreskrivs nedan. Kapitalkravet 
enligt detta moment beräknas enligt den me-
tod som avses i artikel 103 i kreditinstitutsdi-
rektivet (basmetod).  

Ett kreditinstitut kan med avvikelse från 
1 mom. beräkna det kapitalkrav som avses i 
detta moment i enlighet med artikel 104 i 
kreditinstitutsdirektivet, efter att ha anmält 
detta till Finansinspektionen (schablonmetod 
för beräkning av operativa risker). 

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
kreditinstitut tillåta att kapitalkravet enligt 
denna paragraf med avvikelse från 1 och 2 
mom. beräknas enligt bestämmelserna om al-
ternativ beräkningsmetod i stycke 3 i den ar-
tikel som nämns i 2 mom. (alternativ scha-
blonmetod för beräkning av operativa ris-
ker).  

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
kreditinstitut tillåta att kapitalkravet enligt 
denna paragraf med avvikelse från 1-3 mom. 
beräknas i enlighet med artikel 105 i kredit-
institutsdirektivet (avancerad metod). Till-
stånd skall beviljas om kreditinstitutet till-
lämpar tillförlitliga och konsekventa metoder 
som uppfyller kraven i den nämnda artikeln 
och bilagan. På beviljandet av tillstånd till-
lämpas 59 § 3 och 4 mom. samt 77 §. 

Det kapitalkrav som avses i denna paragraf 
kan beräknas genom samtidig användning av 
den metod som avses i 4 mom. och till vissa 
delar någon av de metoder som avses i 1, 2 
och 3 mom., under förutsättning att en bety-
dande del av kreditinstitutets operativa risker 
blir täckta genom den avancerade metod som 
avses i 4 mom. Finansinspektionen skall i så 
fall för kreditinstitutet sätta ut en tid inom 
vilken det uteslutande skall övergå till den 
metod som avses i 4 mom. 

 
63 § 

Kapitalkrav för valuta- och råvarurisker 

Ett kreditinstitut skall ha en tillräcklig kapi-
talbas för valuta- och råvaruriskerna samt 
jämförbara exponeringar i hela dess verk-
samhet. 

Det kapitalkrav som avses i denna paragraf 
beräknas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv    /   /EG om omarbetning 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
93/6/EG om kapitalkrav för värdepappersfö-
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retag och kreditinstitut, nedan kapitalbasdi-
rektivet. 

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
kreditinstitut tillåta att det kapitalkrav som 
avses i denna paragraf beräknas i enlighet 
med bilaga V till kapitalbasdirektivet. Till-
stånd skall beviljas om kreditinstitutet till-
lämpar tillförlitliga och konsekventa metoder 
som uppfyller kraven i den nämnda bilagan. 
På beviljandet av tillstånd tillämpas 59 § 3 
och 4 mom. samt 77 §. 

 
 
 
 

64 § 

Kapitalkrav för exponeringar i handelslagret 

Ett kreditinstitut skall ha en kapitalbas som 
täcker åtminstone följande exponeringar i 
handelslagret samt därmed jämförbara expo-
neringar: 

1) den risk som orsakas av den allmänna 
utvecklingen på marknaden (allmän risk), 

2) den risk som orsakas av den som har ut-
färdat ett instrument eller, i fråga om derivat-
instrument, den som har utfärdat det under-
liggande instrumentet (specifik risk), 

3) den risk som orsakas av teckningsför-
bindelser (övrig positionsrisk), 

4) den risk som orsakas av icke avvecklade 
transaktioner (avvecklingsrisk), samt 

5) den risk som orsakas av en motparts in-
solvens (motpartsrisk). 

Till handelslagret räknas 
1) värdepapper, råvaror och derivatinstru-

ment som kreditinstitutet har förvärvat i av-
sikt att på kort sikt dra nytta av faktiska eller 
förväntade skillnader mellan anskaffnings- 
och försäljningspriserna eller andra föränd-
ringar av priser eller räntesatser,  

2) skulder och derivatinstrument som 
skyddar de i 1 mom. nämnda posterna, samt 

3) andra poster som kan jämställas med 
dem som nämns i 1 och 2 punkten. 

Det kapitalkrav som avses i denna paragraf 
skall beräknas i enlighet med kapitalbasdi-
rektivet. Finansinspektionen kan på ansökan 
av ett kreditinstitut tillåta att det kapitalkrav 
som avses i 1 mom. 1—3 punkten beräknas i 
enlighet med bilaga V i det nämnda direkti-
vet. Tillstånd skall beviljas om kreditinstitu-

tet tillämpar tillförlitliga och konsekventa 
metoder som uppfyller kraven i den nämnda 
bilagan. På tillståndet tillämpas 59 § 3 och 
4 mom. samt 77 §. 
 
 
 

65 § 

Undantag som tillämpas på handelslager 

Poster i handelslagret hänförs inte till de 
tillgångar som avses i 57 § 1 mom. och inte 
heller till förbindelser utanför balansräkning-
en då kapitalkravet beräknas enligt det 
nämnda momentet. 

Med avvikelse från 1 mom. får poster i 
handelslagret hänföras till de poster som av-
ses i 57 § 1 mom. om handelslagrets värde 
inte varaktigt överstiger fem procent och ald-
rig sex procent av den senast fastställda ba-
lansomslutningen och summan av förbindel-
serna utanför balansräkningen, och inte heller 
varaktigt 15 miljoner euro och aldrig 20 mil-
joner euro. På kreditinstitut som avses i detta 
moment tillämpas inte 64 §. 

 
 
 

66 § 

Kapitalkrav för betalningsförmedlingsföretag 

Ett betalningsförmedlingsföretag skall med 
avvikelse från 57—65 § ha en kapitalbas som 
motsvarar minst två procent av det samman-
lagda belopp som den tagit emot mot utgiv-
ning av elektroniska pengar och för generell 
betalningsförmedling eller, om de senaste sex 
månadernas månatliga genomsnittsvärde för 
det sammanlagda beloppet av dylika skulder 
är större, två procent av nämnda genom-
snittsvärde. Om mindre än sex månader har 
gått sedan betalningsförmedlingsföretaget in-
ledde sin verksamhet skall i stället för nämn-
da genomsnittsvärde tillämpas det riktvärde 
som anges i betalningsförmedlingsföretagets 
verksamhetsplan och som godkänts av Fi-
nansinspektionen. 

På de medel som skall investeras i enlighet 
med 53 § 2 mom. skall betalningsförmed-
lingsföretaget tillämpa sådana begränsningar 
som är nödvändiga för att skydda betalnings-
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förmedlingsföretaget mot marknadsrisker 
som hänför sig till medlen. 

 
 

Stora kundrisker  

67 § 

Kundrisker samt rapporteringsskyldighet 

Med kundrisk avses i denna lag summan av 
tillgångarna i ett kreditinstitut samt institutets 
förbindelser utanför balansräkningen för vil-
ka den insolvensrisk som är förenad med 
motparten hänför sig till samma fysiska eller 
juridiska person eller till en fysisk eller juri-
disk person i samma väsentliga ekonomiska 
intressegemenskap som en sådan person. Vid 
beräkning av kundrisker skall tillgångar be-
aktas i enlighet med 58 § 2 mom. Förbindel-
ser utanför balansräkningen skall beaktas till 
nominellt värde eller, om ett åtagande avser 
förvärv av värdepapper, till värdepapperets 
marknadsvärde eller avtalsmässiga värdet . 

En kundrisk anses hänföra sig till garanti-
givaren om ett annat kreditinstitut, ett ut-
ländskt kreditinstitut, ett värdepappersföretag 
eller ett därmed jämförbart utländskt företag 
har ställt proprieborgen för kunden. Garanti-
förbindelsen skall uppfylla de villkor som 
anges i 60 §. 

I ett kreditinstituts kundrisker ingår emel-
lertid inte 

1) poster som avses i 48 § och som har 
dragits av från kreditinstitutets kapitalbas, 

2) poster som vid köp eller försäljning av 
valuta uppkommer i samband med normal 
avveckling av en transaktion inom 48 timmar 
efter betalning, 

3) poster som vid köp eller försäljning av 
värdepapper uppkommer i samband med 
normal avveckling av en transaktion under 
fem bankdagar efter den tidigaste av de tid-
punkter då antingen betalning har skett eller 
värdepapperen levererats. 

Om kreditinstitutet har ett handelslager 
som avses i 64 § skall kundriskerna i det be-
räknas enligt artikel 32 i kapitalbasdirektivet. 

Kreditinstitutet skall kvartalsvis rapportera 
sina kundrisker till Finansinspektionen. Fi-
nansinspektionen kan meddela föreskrifter 
om rapporteringsskyldigheten om sådana be-
hövs för tillsynen. 

68 § 

Hantering av kundrisker 

Ett kreditinstitut skall kontinuerligt på ett 
tillförlitligt sätt följa omfattningen och karak-
tären av sina kundrisker. Kreditinstitutet skall 
med avseende på arten och omfattningen av 
sin verksamhet tillämpa tillräckliga skriftliga 
principer och rutiner för identifiering, mät-
ning och rapportering av sina kundrisker, för 
risktagandet och för täckningen av riskerna 
med kapitalbasen samt för annan hantering 
av kundrisker. 

 
69 § 

Begränsning av kundrisker 

En kundrisk får inte överstiga 25 procent 
eller, om ett kundföretag som avses i 67 § 
1 mom. är kreditinstitutets moder- eller dot-
terföretag eller moderföretagets dotterföre-
tag, 20 procent av kreditinstitutets kapitalbas. 

Stora kundrisker får sammanlagt inte 
överstiga 800 procent av kreditinstitutets ka-
pitalbas. Med en stor kundrisk avses en 
kundrisk som utgör minst 10 procent av kre-
ditinstitutets kapitalbas. 

Vid beräkning av de begränsningar som 
avses i 1 och 2 mom. beaktas inte kundrisker 
mot sådana dotterföretag till kreditinstitutet 
som är kreditinstitut, utländska kreditinstitut, 
finansiella institut eller tjänsteföretag som 
omfattas av den gruppbaserade tillsyn över 
kreditinstitutet som avses i 73 §. Vid beräk-
ning av begränsningarna skall inte heller be-
aktas kundrisker mot sådana dotterföretag till 
kreditinstitutet, som är kreditinstitut, utländs-
ka kreditinstitut, finansiella institut, tjänstefö-
retag eller sådana försäkringsbolag eller 
därmed jämförbara utländska försäkringsan-
stalter som hör till ett finans- och försäk-
ringskonglomerat som avses i lagen om till-
syn över finans- och försäkringskonglomerat. 

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
kreditinstitut tillåta att detta för viss tid 
överskrider de kundrisker som avses i 1 och 
2 mom., om kundrisken inte avser dotterföre-
tag till kreditinstitutet enligt 3 mom. 
Överskridningstillstånd får inte beviljas för 
kundrisker vilkas syfte är att förbättra kon-
cernföretags finansiella ställning, om finansi-
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eringen kommer från ett kreditinstitut, ut-
ländskt kreditinstitut, värdepappersföretag el-
ler med dessa jämförbart utländskt företag 
inom koncernen. 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs om sådana andra än i 3 och 4 mom. 
avsedda kundrisker som inte skall beaktas 
vid tillämpning av 1 och 2 mom. 

Ett kreditinstitut kan överskrida den i 1 och 
2 mom. angivna gränsen med beloppet av 
kundrisken i handelslagret, om kreditinstitu-
tets kapitalbas räcker för ändamålet och upp-
fyller de krav som anges i artikel 31 och bi-
laga VI i kapitalbasdirektivet. Kreditinstitutet 
skall kvartalsvis rapportera överskridnings-
belopp och kundens namn. 

 
 

Kvalificerade innehav 

70 § 

Kvalificerat innehav 

Med kvalificerat innehav i ett annat företag 
(målföretag) avses ett innehav som utgör 
minst tio procent av målföretagets samtliga 
aktier eller andelar eller en så stor andel av 
målföretagets aktier eller andelar att dessa 
representerar minst tio procent av det röstetal 
som målföretagets samtliga aktier eller ande-
lar medför. 

Den röstandel som avses i denna paragraf 
skall beräknas enligt 1 kap. 5 § i bokförings-
lagen. 

 
 

71 § 

Förhållandet mellan kvalificerade innehav 
och kapitalbasen 

Ett kreditinstitut skall ha en kapitalbas som 
motsvarar minst 15 procent av dess samman-
lagda investeringar i varje sådant företags ak-
tier, andelar eller kapitallån vari kreditinstitu-
tet har ett kvalificerat innehav men som inte 
är ett kreditinstitut, utländskt kreditinstitut, 
finansiellt institut eller tjänsteföretag. 

Kapitalbasen skall dessutom utgöra minst 
60 procent av de sammanlagda investeringar 
som avses i 1 mom.  

Vid beräkning av de investeringsbelopp 

som avses i 1 och 2 mom. anses kreditinstitu-
tets innehav omfatta också ett sådant företags 
aktier och andelar som enligt bokföringsla-
gen är kreditinstitutets ägarintresseföretag, i 
samma förhållande som kreditinstitutet äger 
aktier eller andelar i detta ägarintresseföre-
tag. 

Vid beräkning av de relationstal som avses 
i 1 och 2 mom. beaktas inte aktier som kre-
ditinstitutet har tecknat enligt emissionsga-
rantier eller aktier i ett försäkringsbolag eller 
i en därmed jämförbar utländsk försäkrings-
anstalt och inte heller sådana aktie- och an-
delsinnehav som är nödvändiga för sanering 
av kundens affärsverksamhet. 

Denna paragraf tillämpas inte på kreditin-
stitut som avses i 72 § 1 och 2 mom. och inte 
heller på ett sådant dotterkreditinstitut till 
detta vars innehav enligt denna paragraf om-
fattas av gruppbaserad tillsyn enligt 80 §. 

 
 
 
 
Krav på konsoliderad finansiell ställning  

72 § 

Tillämpningsområdet för gruppbaserad till-
syn 

Denna lags bestämmelser om allmän risk-
hantering, kapitaltäckning, kundrisk och upp-
följning av riskkoncentrationer samt om kva-
lificerade innehav och begränsning av fastig-
hetsinnehav skall, utöver vad som föreskrivs 
i 33 § och i detta kapitel tillämpas på moder-
kreditinstitut i en konsolideringsgrupp på ba-
sis av moderkreditinstitutets konsoliderade 
finansiella ställning, så som närmare före-
skrivs nedan i detta kapitel. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. skall dessut-
om tillämpas på ett kreditinstitut om 

1) dess moderholdingföretag har hemort i 
Finland och kreditinstitutet har den största 
balansomslutningen av moderholdingföretags 
dotterkreditinstitut, 

2) dess holdingföretag har hemort i en an-
nan EES-stat och de båda följande förutsätt-
ningarna är uppfyllda: 

a) i moderholdingföretagets hemstat finns 
inget utländskt kreditinstitut som hör till kon-
solideringsgruppen, 
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b) kreditinstitutets balansomslutning är 
större än något annat sådant dotterkreditinsti-
tuts eller utländskt dotterkreditinstituts som 
har hemort i en EES-stat, eller om 

3) Finansinspektionen enligt 91 § 2 mom. 
med de myndigheter i andra EES-stater som 
svarar för tillsynen över utländska kreditin-
stitut som hör till konsolideringsgruppen har 
avtalat att Finansinspektionen är den myn-
dighet som svarar för den gruppbaserade till-
synen över utländska kreditinstitut och att 
finsk lag skall tillämpas på den gruppbasera-
de tillsynen. 

Denna paragraf tillämpas inte på kreditin-
stitut som är dotterföretag till ett kreditinsti-
tut som avses i 1 eller 2 mom. eller annan typ 
av dotterföretag till ett finländskt holdingfö-
retag än sådant som avses i 2 mom. Denna 
paragraf skall emellertid utan hinder av vad 
som föreskrivs ovan tillämpas på kreditinsti-
tut som har såsom dotter- eller ägarintresse-
företag eller vars moderholdingföretag har 
såsom dotter- eller ägarintresseföretag minst 
ett sådant utländskt kreditinstitut, utländskt 
företag jämförbart med fondbolag enligt la-
gen om placeringsfonder eller finansiellt in-
stitut som har hemort i en stat utanför Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Denna paragraf tillämpas inte heller om Fi-
nansinspektionen så som avses i 91 § 1 mom. 
med de myndigheter som svarar för tillsynen 
över andra utländska kreditinstitut som hör 
till konsolideringsgruppen har avtalat att en 
behörig myndighet i en annan EES-stat sva-
rar för den gruppbaserade tillsynen över kre-
ditinstitutet. 

 
 

73 § 

Omfattningen av gruppbaserad tillsyn 

Ett kreditinstituts konsoliderade finansiella 
ställning omfattar som konsolideringsgrup-
pens moderföretag moderkreditinstitutet i 
konsolideringsgruppen enligt 72 § 1 mom. 
eller moderholdingföretaget enligt 72 § 
2 mom. samt som konsolideringsgruppens 
dotterföretag de finländska och utländska 
dotterföretag till moderföretaget som är kre-
ditinstitut, utländska kreditinstitut, finansiella 
institut eller tjänsteföretag. Nedan i detta ka-
pitel och i 6 kap. avses med konsoliderings-

gruppens moderföretag det moderföretag 
som avses i detta moment, med konsolide-
ringsgruppens dotterföretag de dotterföretag 
som avses i detta moment och med konsoli-
deringsgruppen det moderkreditinstitut och 
de dotterföretag till moderkreditinstitutet som 
avses i detta moment, om inte nedan före-
skrivs något annat. 

Om ett kreditinstitut som avses i 72 § 1 el-
ler 2 mom. hör till ett finans- och försäk-
ringskonglomerat som avses i lagen om till-
syn över finans- och försäkringskonglomerat 
och vari företag inom finansbranschen står 
för en större andel, beräknad enligt 4 § 
2 mom. 1 punkten i den nämnda lagen, än fö-
retag inom försäkringsbranschen, skall som 
konsolideringsgruppens moderföretag enligt 
1 mom., vid tillämpning av 35 § 4 mom. 
samt 80, 81 och 99 § i denna lag, med avvi-
kelse från 1 mom. betraktas konglomeratets 
holdingsammanslutning om inte Finansin-
spektionen i ett enskilt fall beslutar något an-
nat. På holdingsammanslutningen skall då 
tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om 
finansiella institut. Vid tillämpningen av de 
nämnda paragraferna skall som konsolide-
ringsgruppens dotterbolag enligt 1 mom. be-
traktas också fondbolag och förvaringsinsti-
tut enligt lagen om placeringsfonder samt 
med dessa jämförbara utländska företag i vil-
ka ett i 1 mom. eller i detta moment avsett 
moderföretag har bestämmande inflytande 
enligt 16 §. Finansinspektionen skall innan 
den fattar beslut som avses i detta moment 
begära utlåtanden från andra centrala till-
synsmyndigheter som avses i 2 § 1 mom. 14 
punkten i lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat. 

Tillgångar, skulder och förbindelser utanför 
balansräkningen samt intäkter och kostnader 
i en konsolideringsgrupps modersföretag, 
dess dotterföretags och dessas finländska 
samföretag och ägarintresseföretag enligt 
bokföringslagen samt med dessa jämförbara 
utländska företag skall konsolideras med 
kreditinstitutets gruppbaserade finansiella 
ställning, i tillämpliga delar enligt vad som 
föreskrivs om upprättande av koncern-
bokslut, så som Finansinspektionen närmare 
bestämmer.  

En konsolideringsgrupps dotterföretag får 
lämnas utan avseende om dess balansomslut-
ning utgör mindre än en procent av den för 
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moderföretaget senast fastställda balansom-
slutningen och understiger 10 miljoner euro. 
Om dotterföretagens balansomslutningar 
sammanlagt utgör minst fem procent av kon-
cernbalansomslutningen för konsoliderings-
gruppens moderföretag eller om företaget 
skall konsolideras i koncernbokslutet, skall 
dotterföretaget däremot beaktas. Vad som fö-
reskrivs i detta moment skall på motsvarande 
sätt tillämpas på samföretag och ägarintresse-
företag, i ett förhållande som motsvarar mo-
derföretagets innehav i företaget.  

En konsolideringsgrupps dotterföretag, 
samföretag eller ägarintresseföretag kan läm-
nas obeaktat i enlighet med Finansinspektio-
nens beslut i varje enskilt fall, om det med 
tanke på målsättningarna för den gruppbase-
rade tillsynen över kreditinstitutet inte är 
nödvändigt att beakta företaget.  

 
74 §  

En konsolideringsgrupps riskhantering 

En konsolideringsgrupps moderföretag och 
konsolideringsgruppens dotterföretag får inte 
i sin verksamhet ta så stora risker att den 
konsoliderade kapitaltäckningen väsentligt 
äventyras. Företag som avses i denna para-
graf skall ha en intern styrning som möjlig-
gör en effektiv riskhantering samt en i förhål-
lande till verksamheten tillräcklig intern kon-
troll och tillräckliga riskhanteringssystem. 
Styrningen, den interna kontrollen och den 
interna riskhanteringen skall uppfylla de krav 
som anges i bilaga V till kreditinstitutsdirek-
tivet. På företag som avses i detta moment 
tillämpas 49 § 2 mom.  

 
75 § 

Konsoliderad kapitalbas 

Som konsoliderat primärt kapital skall be-
aktas de poster i koncernbalansräkningen för 
konsolideringsgruppens moderföretag som 
avses i 45 §, negativ koncerngoodwill enligt 
koncernbalansräkningen och minoritetsande-
len av koncernens eget kapital enligt kon-
cernbalansräkningen och de poster i kon-
cernbalansräkningen som avses i 48 § 
1 mom.  

Som konsoliderat supplementärt kapital 

skall beaktas de poster i koncernbalansräk-
ningen för konsolideringsgruppens moderfö-
retag som avses i 46 §.  

Som konsoliderad övrig kapitalbas skall 
beaktas de poster i koncernbalansräkningen 
för konsolideringsgruppens moderföretag 
som avses i 47 §.  

Vid beräkning av den sammanlagda konso-
liderade kapitalbasen skall från summan av 
de poster som avses 1—3 mom. dras av de 
poster i koncernbalansräkningen för konsoli-
deringsgruppens moderföretag som avses i 
48 § 2—4 mom.  

 
76 § 

Konsoliderade kapitaltäckningskrav 

Ett kreditinstitut skall ha en tillräcklig kon-
soliderad kapitalbas för att täcka de konsoli-
derade exponeringar som avses i 55 § 
1 mom. Ett betalningsförmedlingsföretag 
skall ha en konsoliderad kapitalbas som mot-
svarar den i 66 § föreskrivna andelen av det 
sammanlagda beloppet av de i den nämnda 
paragrafen avsedda medel som har mottagits 
av företag som hör till konsolideringsgrup-
pen.  

Vid beräkning av konsoliderat kapitalkrav 
för de exponeringar som avses i 63 och 64 § 
minskas inte riskpositionerna mellan de före-
tag som hör till konsolideringsgruppen.  

Vid tillämpning av denna paragraf skall 
som ett kreditinstituts dotterföretag med av-
vikelse från 73 § 1 mom. betraktas också 
andra dotterföretag än kreditinstitut, utländs-
ka kreditinstitut, finansiella institut och tjäns-
teföretag. Som ett kreditinstituts dotterföre-
tag betraktas emellertid inte sådana företag i 
försäkringsbranschen som avses i 2 § 1 mom. 
7 punkten i lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat och som hör till ett 
sådant finans- och försäkringskonglomerat 
som avses i 3 § i den nämnda lagen . 

 
77 §  

Tillämpning av avancerade metoder inom en 
konsolideringsgrupp 

Finansinspektionen kan på gemensam an-
sökan av en konsolideringsgrupps moderfö-
retag samt dess samtliga dotterkreditinstitut 
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och dottervärdepappersföretag godkänna en-
hetlig användning av den metod som avses i 
59 och 62—64 § inom hela konsoliderings-
gruppen, förutsatt att metoden uppfyller de 
krav som anges i denna lag samt i föreskrifter 
och bestämmelser och som har utfärdats med 
stöd av den.  

Om ett kreditinstitut har dotterföretag som 
är utländska kreditinstitut eller utländska fö-
retag som är jämförbara med finländska vär-
depappersföretag och har hemort i en annan 
EES-stat, är det en ytterligare förutsättning 
för godkännande enligt 2 mom. att de myn-
digheter som svarar för tillsynen över dessa 
dotterföretag har gett sitt samtycke till god-
kännandet. Finansinspektionen kan emeller-
tid efter att ha hört de myndigheter som avses 
ovan besluta om godkännande utan samtliga 
myndigheters samtycke, om de inom sex 
månader efter att ha mottagit ansökan inte 
har uppnått samförstånd om saken.  

Finansinspektionen kan besluta om god-
kännande av en metod som avses i denna pa-
ragraf på villkor som motsvarar lagen i en 
sådan EES-stat där ett utländskt kreditinstitut 
eller ett med värdepappersföretag jämförbart 
utländskt företag som hör till konsoliderings-
gruppen har hemort. Tillämpning av detta 
moment förutsätter vägande skäl för en ef-
fektiv tillsyn över kreditinstitutet.  

Denna paragraf tillämpas inte om kreditin-
stitutets moderföretag är ett utländskt kredit-
institut eller ett utländskt kreditinstituts hol-
dingföretag och om lagen i en annan EES-
stat tillämpas på den gruppbaserade tillsynen 
över ett sådant utländskt kreditinstitut.   

 
78 § 

Konsoliderad intern kapitalutvärdering 

Ett kreditinstituts konsoliderade kapitalbas 
skall fortlöpande till belopp och slag täcka 
exponeringarna mot kreditinstitutets konsoli-
derade finansiella ställning, enligt vad som 
föreskrivs i detta kapitel.  

En konsolideringsgrupps moderföretag 
skall tillämpa i förhållande till arten och om-
fattningen av sin verksamhet tillräckliga 
skriftliga principer och rutiner för identifie-
ring, mätning och rapportering av risker som 
hotar dess kapitaltäckning, för risktagande, 
riskbegränsning och annan riskhantering 

samt för täckning av riskerna med kapitalba-
sen. Moderföretaget skall ställa upp interna 
mål för det konsoliderade kapitalkravet för 
täckning av dessa risker. Sådana mål skall 
ställas upp för varje företag och verksamhet 
inom konsolideringsgruppen. 

Finansinspektionen kan på ansökan av 
konsolideringsgruppens moderföretag tillåta 
att 54 § inte tillämpas på ett kreditinstitut 
som hör till konsolideringsgruppen. Tillstånd 
skall beviljas om det för varje företag inom 
konsolideringsgruppen enligt 1 mom. har 
ställts upp ett tillräckligt kapitalkrav för varje 
delområde av företagets affärsverksamhet, 
med undantag för företag och verksamheter 
som inte har någon större betydelse för den 
gruppbaserade tillsynens målsättningar. En 
förutsättning för beviljandet av tillstånd är att 
detta inte äventyrar tillsynen över kreditinsti-
tutets kapitaltäckning.  

 
79 §  

Konsoliderade kundrisker och hantering av 
dessa samt uppföljning av konsoliderade 

riskkoncentrationer och interna transaktio-
ner 

På förhållandet mellan konsoliderade kund-
risker och konsoliderad kapitalbas tillämpas 
69 §.  

En konsolideringsgrupps moderföretag 
skall fortlöpande på ett tillförlitligt sätt följa 
upp omfattningen och karaktären av de kon-
soliderade kundriskerna. Företaget skall i sin 
verksamhet tillämpa med avseende på arten 
och omfattningen av konsolideringsgruppens 
verksamhet tillräckliga skriftliga principer 
och rutiner för identifiering, mätning och 
rapportering av de konsoliderade kundrisker-
na, för detta risktagande och för täckning av 
riskerna med kapitalbasen samt för annan 
hantering av konsoliderad kundrisk.  

En konsolideringsgrupps moderföretag 
skall följa upp sådana konsoliderade kund-
risker som avses i 50 § och i enlighet med 
nämnda paragraf rapportera dem till Finans-
inspektionen. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om innebörden av den rapporte-
ringsskyldighet som avses i detta moment 
och om rapporteringsfrekvensen om det be-
hövs för tillsynen. 
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Vad som i 51 § föreskrivs om ett kreditin-
stituts skyldighet att till Finansinspektionen 
rapportera sådana interna transaktioner som 
avses i paragrafen och om Finansinspektio-
nens rätt att meddela närmare föreskrifter om 
rapporteringsskyldigheten, skall på motsva-
rande sätt tillämpas på konsolideringsgrup-
pens moderföretag samt på Finansinspektio-
nens rätt att för ett sådant företag meddela fö-
reskrifter om rapporteringsskyldigheten.  

 
80 §  

Konsoliderade kvalificerade innehav 

Ett kreditinstituts konsoliderade kapitalbas 
skall uppgå till minst 15 procent av de till 
konsolideringsgruppen hörande företagens 
sammanlagda investeringar i aktier, andelar 
eller kapitallån i sådana andra till konsolide-
ringsgruppen hörande företag än kreditinsti-
tut, utländska kreditinstitut, finansiella insti-
tut eller tjänsteföretag, i vilka företaget har 
ett kvalificerat innehav.  

Den konsoliderade kapitalbasen skall dess-
utom uppgå till minst 60 procent av de till 
konsolideringsgruppen hörande företagens 
sammanlagda investeringar enligt 1 mom.  

På företag som hör till konsolideringsgrup-
pen tillämpas vad som i 71 § 3 och 4 mom. 
föreskrivs om kreditinstitut. 

 
81 §  

Konsoliderade fastighetsinnehav  

En konsolideringsgrupps moder- och dot-
terföretags sammanlagda fastighetsinnehav 
enligt 33 § får inte överstiga 13 procent av 
moderföretagets konsoliderade balansom-
slutning.  

Vid beräkningen av det i 1 mom. angivna 
konsoliderade relationstalet skall inte beaktas 
krediter till ett fastighetsföretag inom kredit-
institutets konsolideringsgrupp och inte hel-
ler garantiförbindelser som har ställts för ett 
sådant fastighetsföretag, om fastighetsföreta-
get konsolideras i den konsoliderade balans-
räkningen.  

Den konsoliderade balansräkningen för 
kreditinstitutet enligt 1 mom. upprättas som 
en sammanställning av balansräkningarna för 
konsolideringsgruppens moderföretag och 

dotterföretag, enligt bestämmelserna om 
koncernbokslut i bokföringslagen och i 
155 §.  

Finansinspektionen kan av särskilda skäl 
för viss tid bevilja undantag från de krav som 
anges i 1 mom.  

Konsolideringsgruppens moderföretag 
skall till Finansinspektionen rapportera de 
uppgifter som behövs för tillsynen över be-
gränsningen enligt denna paragraf. Finansin-
spektionen kan meddela närmare föreskrifter 
om innebörden av rapporteringsskyldigheten 
enligt denna paragraf och om rapporterings-
frekvensen om det behövs för tillsynen.  

 
Information om kapitaltäckningsgraden 

82 §  

Skyldighet att informera om kapitaltäck-
ningsgraden 

Ett kreditinstitut skall minst en gång om 
året lämna sådana uppgifter om sin kapital-
täckningsgrad som avses i bilaga XII till kre-
ditinstitutsdirektivet. Detta moment tillämpas 
inte om kreditinstitutet eller dess moderföre-
tag som har hemort i Finland eller i en annan 
EES-stat är skyldigt att lämna motsvarande 
konsoliderad information.  

En konsolideringsgrupps moderföretag 
skall lämna sådan information om sin konso-
liderade kapitaltäckningsgrad som avses i 
1 mom. Detta moment tillämpas inte om kre-
ditinstitutets moderföretag är ett utländskt 
kreditinstitut eller ett utländskt kreditinstituts 
holdingföretag, om lagen i en annan EES-stat 
tillämpas på den gruppbaserade tillsynen 
över ett sådant utländskt kreditinstitut.  

Med avvikelse från 1 och 2 mom. skall ett 
kreditinstitut som är ett betydande dotterföre-
tag till ett kreditinstitut eller ett holdingföre-
tag som har hemort i en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet där-
emot offentliggöra beloppet av kapitalbasen 
och kapitalkravet eller, om ett sådant dotter-
kreditinstitut är skyldigt att uppfylla ett kon-
soliderat kapitaltäckningskrav, beloppet av 
den konsoliderade kapitalbasen och det kon-
soliderade kapitalkravet samt uppgifter om 
förvaltningen av kapitalbasen eller den kon-
soliderade kapitalbasen, så som föreskrivs i 
direktivets artikel 72. Ett dotterkreditinstitut 
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anses vara betydande om dess balansräkning 
eller, ifall uppgifterna lämnas på basis av den 
konsoliderade kapitaltäckningsgraden, dot-
terkreditinstitutets koncernbalansomslutning 
utgör minst tio procent av moderföretagets 
koncernbalansomslutning. 

Ett kreditinstitut som 1 mom. tillämpas på 
samt en konsolideringsgrupps moderföretag 
eller ett kreditinstitut som avses i 2 mom. 
skall följa skriftliga principer för tillämp-
ningen av denna paragraf. Av principerna 
skall framgå på vilket sätt och hur ofta in-
formation som avses i denna paragraf skall 
offentliggöras samt hur informationen har 
kontrollerats.  

Om information som avses i denna para-
graf inte ingår i bokslutet, verksamhetsberät-
telsen eller i en delårsrapport skall den of-
fentliggöras som en helhet och i bokslutet, 
verksamhetsberättelsen eller delårsrapporten 
skall uppges på vilket sätt och hur ofta in-
formationen offentliggörs.  

På information som lämnas i verksamhets-
berättelsen eller bokslutet skall utan hinder 
av denna paragraf tillämpas vad som före-
skrivs om upprättande av verksamhetsberät-
telse och bokslut. 

 
83 § 

Undantag från utlämnande av information   

Vad som föreskrivs i 82 § gäller inte in-
formation som är oväsentlig eller omfattas av 
affärshemligheten eller annars är sekretessbe-
lagda. Om information med åberopande av 
affärshemligheten eller tystnadsplikten inte 
har lämnats skall kreditinstitutet emellertid 
redogöra för vilken information som inte har 
lämnats, för orsakerna till detta samt ge en 
allmän redogörelse för de omständigheter 
som inte offentliggjorts i detalj. Finansin-
spektionen kan kräva utlämnande av infor-
mation som inte har lämnats på någon av de 
grunder som nämns i detta moment om Fi-
nansinspektionen anser att de förutsättningar 
för information som avses i momentet inte är 
uppfyllda.  

Finansinspektionen kan av särskilda skäl 
kräva att information som skall lämnas i en-
lighet med 82 § tas in i bokslutsnoterna, 
verksamhetsberättelsen eller en delårsrapport 
eller offentliggöras på något annat sätt som 

är allmänt på finansmarknaden eller att in-
formation skall lämnas oftare än en gång per 
år, likväl högst kvartalsvis. Finansinspektio-
nen kan också av särskilda skäl kräva att in-
formation som avses i 82 § skall kontrolleras 
genom revision eller på något annat sätt som 
Finansinspektionen bestämmer. 

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
kreditinstitut som avses i 82 § eller dess mo-
derföretag tillåta att 82 § 2 mom. inte tilläm-
pas, om kreditinstitutet är dotterföretag till ett 
sådant företag i en stat utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, som kans 
jämställas med ett kreditinstitut som avses i 
denna lag eller med ett sådant kreditinstituts 
holdingföretag, och om kreditinstitutets mo-
derföretag offentliggör konsoliderad infor-
mation som avses i nämnda moment på mot-
svarande sätt som enligt denna lag.  

 
6 kap.  

Tillsyn över den finansiella ställningen, ut-
färdande av författningar och föreskrifter 
på lägre nivå samt beviljande av undantag 

Uppföljning av finansiella verksamhetsförut-
sättningar 

84 § 

Rapporteringsskyldighet 

Ett kreditinstitut skall kvartalsvis lämna 
Finansinspektionen de upplysningar som be-
hövs för beräkning av de kapitalkrav som av-
ses i 5 kap.  

En konsolideringsgrupps moderföretag 
skall kvartalsvis lämna Finansinspektionen 
de upplysningar som behövs för beräkning av 
de kapitalkrav som anges i detta kapitel.  

Finansinspektionen kan utfärda närmare fö-
reskrifter om den rapporteringsskyldighet 
som avses i denna paragraf om det behövs 
för tillsynen.  

 
 

85 § 

Samlad kapitalbedömning 

Finansinspektionen skall minst en gång per 
år utvärdera om ett kreditinstitut uppfyller de 
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krav som anges i 5 kap. I fråga om utvärde-
ringens omfattning och frekvens skall beak-
tas arten och omfattningen av kreditinstitu-
tets verksamhet samt den betydelse som kre-
ditinstitutet har för stabiliteten på finans-
marknaden.  

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. skall 
utvärderingen innehålla följande upplysning-
ar: 

1) kreditinstitutets exponering för ränteris-
ker som inte har samband med handelslagret 
samt principerna för riskhanteringen,  

2) kreditinstitutets likviditetsrisk samt de 
på riskhanteringen tillämpliga principerna 
också i andra avseenden än de som anges i 
52 och 53 §, 

3) hantering av koncentrationsrisken och 
eventuella spridningseffekter i samband med 
riskhanteringen och kapitalutvärderingen, 
också till andra delar än de som anges i 67—
69 §, 

4) vid tillämpning av internmetoder som 
avses i 59 § 1 mom., resultaten av stresstester 
som avses i kreditinstitutsdirektivets bilaga 
VII del 4 punkterna 41 och 42 samt, vid till-
lämpning av de metoder som avses i 63 § 
3 mom. och 64 § 3 mom., resultaten av de 
stresstester som avses i kapitalbasdirektivets 
bilaga V, 

5) principerna för hantering av restrisker 
som orsakas av de metoder för kreditriskre-
ducering som avses i 60 §,  

6) en bedömning av kapitalkravet för ex-
poneringar som orsakas av värdepapperisera-
de poster samt inverkan av transaktioner som 
innebär att för kreditinstitutet eventuellt åter-
står en direkt eller indirekt exponering mot 
sådana poster,  

7) en bedömning av om handelslagret vär-
derats tillräckligt försiktigt för att kreditinsti-
tutet inte skall åsamkas betydande förluster 
om det blir tvunget att snabbt sälja eller 
skydda poster i handelslagret. 

Om utfallet av en ränterisk som avses i 
2 mom. 1 punkten kan leda till att kreditinsti-
tutets kapitalbas eller konsoliderade kapital-
bas minskar med mer än 20 procent, skall Fi-
nansinspektionen kräva att kreditinstitutet re-
dogör för vilka åtgärder det ämnar vidta med 
anledning av ränterisken. Finansinspektionen 
kan utfärda närmare föreskrifter om hur ett 
riskutfall som avses i detta moment skall an-
ges.  

Korrigering av finansiella verksamhetsförut-
sättningar 

86 § 

Högre kapitaltäckningskrav 

Finansinspektionen kan i det fall att ett 
kreditinstituts kapitalbas i förhållande till to-
talexponeringen inte kan säkerställas på an-
nat sätt, för en tid av högst tre år fastställa ett 
högre kapitalkrav för kreditinstitutet än det 
som föreskrivs i 55 § 1 mom. Finansinspek-
tionen kan fastställa ett sådant högre kapital-
krav om den efter en utvärdering som avses i 
85 § anser att kreditinstitutet inte uppfyller 
de krav som anges i 49, 54 eller 68 § och av 
denna anledning 

1) kreditinstitutets kapitalbas inte räcker för 
att uppfylla det kapitalbehov som kreditinsti-
tutet enligt 54 § 2 mom. beräknat för sin to-
talexponering samt sitt därpå baserade kapi-
talmål enligt den nämnda paragrafens 
3 mom., eller 

2) kreditinstitutet har bedömt sitt ovan 
nämnda kapitalbehov och sitt därpå baserade 
kapitalmål på ett väsentligen bristfälligt eller 
felaktigt sätt och dess kapitalbas inte räcker 
för att uppfylla det kapitalbehov som kredit-
institutets faktiska totalexponering förutsät-
ter. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan 
Finansinspektionen under de förutsättningar 
som anges i 1 mom. för ett kreditinstitut som 
avses i 72 § 1 och 2 mom. på basis av dettas 
konsoliderade finansiella ställning uppställa 
ett krav på ökning av det konsoliderade kapi-
talet, om Finansinspektionen på basis av en 
utvärdering enligt 85 § anser att kreditinstitu-
tet inte uppfyller de krav som anges i 74 eller 
78 § eller i 79 § 2 mom. 

 
87 § 

Skyldighet att öka kapitalbasen 

Om ett kreditinstituts kapitalbas sjunker 
under det belopp som anges i 55 § 1 mom., 
2 mom. 1 punkten eller 3 mom. eller 86 § 
1 mom., eller om kreditinstitutets konsolide-
rade kapitalbas sjunker under det belopp som 
anges i 76 §, 79 § 1 mom. eller 86 § 2 mom., 
skall kreditinstitutet eller holdingföretaget 
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utan dröjsmål rapportera detta till Finansin-
spektionen och vidta åtgärder för att uppfylla 
kapitalkravet och det konsoliderade kapital-
kravet. Finansinspektionen skall, efter att ha 
fått den rapport som avses ovan eller annars 
ha fått kännedom om att kapitalbasen eller 
den konsoliderade kapitalbasen har sjunkit 
under den angivna gränsen, sätta ut en tid 
inom vilken kravet på kreditinstitutets kapi-
talbas och konsoliderade kapitalbas skall 
vara uppfyllt, vid äventyr att koncessionen 
återkallas. Om kravet inte har uppfyllts efter 
den utsatta tiden kan Finansinspektionen be-
sluta återkalla koncessionen.  

Om ett kreditinstitut är ett i lagen om till-
syn över finans- och försäkringskonglomerat 
avsett företag med ägarintresse i ett finans- 
och försäkringskonglomerat, eller dotterföre-
tag till ett sådant konglomerats moderföretag 
och konglomeratets kapitalbas sjunker under 
det belopp som anges i den nämnda lagens 
19 §, skall på kreditinstitutet på motsvarande 
sätt tillämpas 1 mom. Finansinspektionen 
skall innan den fattar beslut enligt 1 mom. 
begära utlåtanden från de övriga centrala till-
synsmyndigheter som avses i nämnda lag. 

 
 
 

88 § 

Av kapitalbasen föranledda begränsningar i 
användningen av vinstmedel 

Om ett kreditinstituts kapitalbas underskri-
der det belopp som anges i 55 § 1 mom., 
2 mom. 1 punkten eller 3 mom. eller 86 § 
1 mom. får kreditinstitutet inte dela ut vinst 
eller annan avkastning på det egna kapitalet 
och inte heller använda vinstmedel för inlö-
sen av egna aktier eller för annat förvärv av 
egna aktier, om inte Finansinspektionen av 
något särskilt skäl för en viss tid beviljar un-
dantag från förbudet. Om kreditinstitutets 
konsoliderade kapitalbas underskrider det be-
lopp som anges i 76 §, 79 § 1 mom. eller 
86 § 2 mom. får kreditinstitutet och företagen 
inom dess konsolideringsgrupp inte dela ut 
vinst eller annan avkastning på det egna ka-
pitalet och inte heller använda vinstmedel för 
inlösen eller annat förvärv av egna aktier, om 
inte Finansinspektionen av något särskilt skäl 
beviljar undantag för en viss tid.  

I fråga om den rätt till utdelning som till-
kommer aktieägarna i sådana finansiella in-
stitut i aktiebolagsform i kreditinstitutets 
konsolideringsgrupp som inte är värdepap-
persföretag gäller 13 § 7 mom. i aktiebolags-
lagen, utan hinder av 1 mom. 

Om ett kreditinstitut är ett i lagen om till-
syn över finans- och försäkringskonglomerat 
avsett företag med ägarintresse i ett finans- 
och försäkringskonglomerat eller dotterföre-
tag till ett sådant konglomerats modersam-
manslutning och konglomeratets kapitalbas 
sjunker under det minimibelopp som anges i 
den nämnda lagens 19 eller 22 §, skall 1 och 
2 mom. i denna paragraf på motsvarande sätt 
tillämpas på kreditinstitutet och företag inom 
dess konsolideringsgrupp. Finansinspektio-
nen skall innan den fattar ett beslut som av-
ses i 1 mom. begära utlåtanden från de övriga 
centrala tillsynsmyndigheter som avses i den 
nämnda lagen.  

 
 
 

Tillsynens offentlighet och tillsynssamarbete 

89 §  

Offentliggörande av tillsynsprinciperna och 
de tillämpliga bestämmelserna 

Finansinspektionen skall  
1) offentliggöra de allmänna principerna 

för utvärdering enligt 85 §,  
2) förse allmänheten med information om 

bestämmelserna i 5 kap. och detta kapitel, 
om de föreskrifter och bestämmelser som har 
utfärdats med stöd av 5 kap. och detta kapitel 
samt om vilka reglerings- och tillämpningsal-
ternativ enligt Europeiska unionens lagstift-
ning som tillämpas i Finland,  

3) förse allmänheten med statistik över till-
lämpningen av 5 kap. och detta kapitel samt 
om föreskrifter och bestämmelser som har ut-
färdats med stöd av dem. 

 
 

90 § 

Tillsynssamarbete om krav på finansiell 
ställning 

Finansinspektionen övervakar iakttagandet 
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av 5 kap. i samarbete med de myndigheter 
som svarar för tillsynen över utländska kre-
ditinstitut och med värdepappersföretag jäm-
förbara utländska företag och som övervakar 
företag som hör till samma konsoliderings-
grupp som kreditinstitutet enligt 73 § 1 mom. 
eller till en utländsk konsolideringsgrupp.  

I lagen om Finansinspektionen (587/2003) 
föreskrivs om Finansinspektionens rätt och 
skyldighet att göra inspektioner samt att få 
och lämna upplysningar. 

 
 
 
 

91 § 

Överföring av tillsynsuppgifter till andra 
myndigheter 

Finansinspektionen kan med en eller flera 
tillsynsmyndigheter i en annan EES-stat ingå 
avtal om att en tillsynsmyndighet i en annan 
EES-stat är ansvarig tillsynsmyndighet för 
den gruppbaserade tillsynen och att lagen i 
den andra staten skall tillämpas på den 
gruppbaserade tillsynen. Avtal som avses i 
detta moment kan ingås om konsoliderings-
gruppens moderföretag inte är ett finländskt 
kreditinstitut.  

Finansinspektionen kan med en eller flera 
tillsynsmyndigheter i en EES-stat ingå avtal 
om att Finansinspektionen är ansvarig till-
synsmyndighet för den gruppbaserade tillsy-
nen över andra konsolideringsgrupper än så-
dana som avses i 73 § 1 mom. och om att 
finsk lag skall tillämpas på den gruppbasera-
de tillsynen. Avtal som avses i detta moment 
kan ingås om minst ett av de kreditinstitut 
som hör till konsolideringsgruppen är ett 
finskt kreditinstitut. 

Avtal som avses i 1 och 2 mom. kan ingås 
om vägande skäl förutsätter att det ordnas ef-
fektiv gruppbaserad tillsyn. Finansinspektio-
nen skall över avtalet upprätta ett skriftligt 
tillsynsprotokoll som undertecknas av alla 
tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen 
över kreditinstituten och värdepappersföreta-
gen inom konsolideringsgruppen. Tillsyns-
protokollet skall av Finansinspektionen del-
ges konsolideringsgruppens moderföretag 
och Europeiska gemenskapernas kommis-
sion.  

Närmare föreskrifter och bestämmelser samt 
undantag. 

92 §  

Bemyndigande att utfärda förordning 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs  

1) om de riskvikter som skall tillämpas på 
beräkning av kapitalkrav för kreditrisken och 
förbindelser utanför balansräkningen samt 
om konverteringsfaktorerna för förbindelser 
utanför balansräkningen vid användning av 
den schablonmetod som avses i 58 §,  

2) om de poster som får lämnas obeaktade 
vid beräkning av sådana begränsningar av 
kundrisk som avses i 69 §,  

3) hur bilaga VII del 2 punkterna 11 och 14 
och del 4 punkterna 44, 48, 66, 71, 85 och 94 
till kreditinstitutsdirektivet skall beaktas vid 
tillämpningen av 59 §,  

4) hur bilaga VIII del 1 punkterna 15—17, 
20 och 21 till kreditinstitutsdirektivet samt 
den nämnda bilagans del 3 punkterna 73, 74 
och 90 skall beaktas vid tillämpning av 59 §,  

5) hur artikel 19 i kapitalbasdirektivet skall 
beaktas vid tillämpning av 64 §. 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs dessutom, om inte annat följer av 
93 §, när ett kreditinstituts fordringar på en 
gäldenär i en annan EES-stat samt förbindel-
ser utanför balansräkningen eller kreditinsti-
tutets tillgångar eller säkerheter i en annan 
EES-stat får beaktas vid beräkning av kapi-
talkravet i enlighet med de föreskrifter och 
bestämmelser som skall tillämpas i den andra 
staten. 

93 § 

Finansinspektionens behörighet att meddela 
föreskrifter 

Finansinspektionen utfärdar sådana närma-
re föreskrifter om tillämpning av 5 kap. som 
förutsätts i kreditinstitutsdirektivet och kapi-
talbasdirektivet samt i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/46/EG om rätten att 
starta och driva affärsverksamhet i institut för 
elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan 
verksamhet. 

Finansinspektionen kan utan hinder av vad 
som föreskrivs i den förordning som utfär-
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dats med stöd av 92 § bestämma att på ett 
kreditinstituts fordringar på en gäldenär i en 
annan EES-stat samt på förbindelser utanför 
balansräkningen, på tillgångar eller fordring-
ar i en sådan stat eller på förbindelser vilkas 
säkerhet finns i en annan EES-stat, vid be-
räkning av det kapitalkrav som avses i 55 § 1 
och 2 mom. skall tillämpas en enligt de i den 
andra staten tillämpliga föreskrifterna och 
bestämmelserna fastställd riskklassificering 
eller -vikt som är strängare än den som före-
skrivs i den förordning som utfärdats med 
stöd av 92 §. Bestämmelser som avses i detta 
moment kan utfärdas om det finns vägande 
skäl för en effektiv tillsyn baserat på de sär-
skilda förhållandena i den andra staten. 

 
94 § 

Beviljande av undantag 

Finansinspektionen kan under förutsätt-
ningar som anges i de direktiv som nämns i 
93 § på ansökan av ett kreditinstitut eller dess 
holdingföretag tillåta undantag från det som 
föreskrivs i 5 kap. eller i en förordning eller 
en föreskrift från Finansinspektionen som ut-
färdats med stöd av kapitlet. 

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
kreditinstitut eller dess holdingföretag tillåta 
att lagstiftningen i det utländska kreditinstitu-
tets hemstat tillämpas på beräkning av kapi-
talkrav enligt 55 § 1 och 2 mom. för ett kre-
ditinstitut som omfattas av den gruppbasera-
de tillsynen över ett utländskt kreditinstitut 
och på tillhörande rapporteringsskyldighet, 
om den inte avsevärt skiljer sig från denna 
lag. 

 
7 kap.  

Insättningsgarantifonden och säkerhetsfon-
den samt beredskap för undantagsförhål-

landen 

Insättningsgaranti 

95 §  

Medlemskap i insättningsgarantifonden 

För tryggande av insättarnas tillgodoha-
vanden hos inlåningsbankerna skall dessa 

höra till insättningsgarantifonden. 
En inlåningsbank skall meddela insätt-

ningsgarantifonden och Finansinspektionen 
på vilket sätt insättarnas tillgodohavanden 
hos bankens utländska filialer är tryggade. 

 
96 §  

Insättningsgarantifondens stadgar 

Finansministeriet fastställer insättningsga-
rantifondens stadgar och ändringar i dem. 

I stadgarna skall anges 
1) fondens namn och hemort, 
2) tidpunkten då garantiavgiften bärs upp, 
3) antalet medlemmar i delegationen, med-

lemmarnas avgångsålder och mandatperiod 
samt när delegationen är beslutför och dess 
uppgifter, 

4) antalet medlemmar i styrelsen, med-
lemmarnas avgångsålder och mandatperiod 
samt när styrelsen är beslutför och dess upp-
gifter, 

5) fondens räkenskapsperiod, 
6) antalet revisorer och deras mandatperi-

od, samt 
7) den ordning i vilken stadgarna ändras. 
Dessutom skall det i stadgarna nämnas hur 

ett utländskt kreditinstituts filial i Finland an-
tas som medlem samt utesluts och utträder ur 
insättningsgarantifonden, samt föreskrivas 
om grunderna för anslutningsavgiften till 
fonden och för fondens ersättningsskyldig-
het. 

 
97 §  

Insättningsgarantifondens förvaltning 

Insättningsgarantifonden förvaltas av en 
delegation som utses av de banker som hör 
till fonden och av de utländska kreditinstitut 
som är medlemmar samt av en styrelse som 
delegationen utser. Av styrelsemedlemmarna 
skall åtminstone en företräda de utländska 
kreditinstituts filialer som är medlemmar i 
fonden. 

 
98 §  

Garantiavgift till insättningsgarantifonden 

Inlåningsbankerna och de finländska filia-
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lerna till de utländska kreditinstitut som är 
medlemmar i insättningsgarantifonden skall 
varje år till fonden betala en garantiavgift för 
tryggande av insättarnas fordringar. 

 
 

99 §  

Storleken av en inlåningsbanks garantiavgift 

En inlåningsbanks garantiavgift består av 
en fast avgift och av en avgift som grundar 
sig på dess kapitaltäckning. Den fasta avgif-
ten är 0,05 procent av det sammanlagda be-
loppet av den inlåning i banken som ersätts 
enligt 105 § 1 och 2 mom. Den avgift som 
grundar sig på kapitaltäckningen är 0,125 
procent av det tal som fås då förhållandet 
mellan kapitalkravet för de risker som beräk-
nats enligt 55 § 1 mom. och kapitalbasen 
multipliceras med det sammanlagda beloppet 
av den inlåning i banken som ersätts enligt 
105 § 1 och 2 mom. Den på kapitaltäckning-
en grundade avgiften är dock högst 0,25 pro-
cent av den nämnda inlåningen. Om banken 
är en i 72 § 1 mom. avsedd konsoliderings-
grupps moderkreditinstitut eller ett därmed 
enligt 2 mom. i den nämnda paragrafen jäm-
förbart kreditinstitut, skall den på kapital-
täckningen baserade avgiften beräknas på ba-
sis av det konsoliderade kapitalkravet, den 
konsoliderade kapitalbasen och den konsoli-
derade beloppet av inlåningen. På kreditinsti-
tut som hör till ett finans- och försäkrings-
konglomerat tillämpas dessutom 73 § 
2 mom. 

För inlåningsbanker som hör till sam-
manslutningen av andelsbanker beräknas en 
gemensam garantiavgift på basis av sam-
manslutningens kapitaltäckning som beräk-
nats i enlighet med 8 § i lagen om andels-
banker och andra kreditinstitut i andelslags-
form som om sammanslutningen var ett kre-
ditinstitut. För de bankers del som hör till 
sammanslutningen av andelsbanker skall ga-
rantiavgiften till insättningsgarantifonden be-
talas av sammanslutningens centralinstitut. 
Betalningen av centralinstitutets garantiavgift 
fördelas mellan medlemskreditinstituten i 
förhållande till dessas kapitalkrav beräknade 
enligt 55 § 1 mom. Med Finansinspektionens 
tillstånd kan garantiavgiften också fördelas 
på annat sätt. 

Det sammanlagda inlåningsbeloppet, kapi-
talbasen och kapitalkravet enligt 1 mom. be-
räknas på basis av det fastställda bokslutet 
för den räkenskapsperiod som föregår betal-
ningen av garantiavgiften. 

 
100 §  

Garantiavgift för ett utländskt kreditinstituts 
filial 

Garantiavgiften för en finländsk filial till 
ett utländskt kreditinstitut som har konces-
sion i en EES-stat och som är medlemmar av 
insättningsgarantifonden bestäms enligt 99 §. 
Till grund för filialens garantiavgift läggs 
dock det sammanlagda beloppet av sådan in-
låning i filialen som ersätts enligt 7 a § i la-
gen om utländska kreditinstituts och finansi-
ella instituts verksamhet i Finland 
(1608/1993). När den avgift som grundar sig 
på kapitaltäckningen beräknas skall i det ut-
ländska kreditinstitutets sammanlagda kapi-
talbas inräknas de poster som enligt bestäm-
melserna i det utländska kreditinstitutets 
hemstat får hänföras till de ifrågavarande 
posterna. 

Garantiavgiften för en finländsk filial till 
ett utländskt kreditinstitut som har konces-
sion i någon annan stat än en EES-stat och 
som är medlem av insättningsgarantifonden 
utgör 0,05 procent av det sammanlagda be-
loppet av inlåningen i filialen. 

Det sammanlagda inlåningsbelopp som av-
ses i 1 och 2 mom. samt det kapitalkrav som 
avses i 1 mom. beräknas på basis av det fast-
ställda bokslutet för den räkenskapsperiod 
som föregår betalningen av garantiavgiften. 

 
101 §  

Sänkning och höjning av garantiavgift 

När insättningsgarantifondens nettotill-
gångar, som beräknas såsom skillnaden mel-
lan tillgångarna och skulderna, uppgår till 
minst två procent av det sammanlagda be-
loppet av den inlåning i inlåningsbankerna 
som ersätts enligt 105 § 1 och 2 mom., utgör 
garantiavgiften en tredjedel av den garanti-
avgift som avses i 99 och 100 §. 

Om insättningsgarantifonden i enlighet 
med 109 § har tvingats ta upp lån för sin 
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verksamhet, kan Finansinspektionen be-
stämma att den garantiavgift som avses i 
1 mom., 99 § och 100 § 1 mom. skall höjas 
så att den utgör högst 1,5 procent av det sam-
manlagda beloppet av den i 99 § och 100 § 
1 mom. avsedda inlåning som ersätts, eller 
högst 0,25 procent av det sammanlagda inlå-
ningsbeloppet i en filial som avses i 100 § 
2 mom., till dess att insättningsgarantifonden 
har återbetalat det ovan nämnda lånet. 

 
 

102 §  

Avbrytande av uppbörden av garantiavgift 

Insättningsgarantifondens delegation kan 
bestämma att garantiavgift inte längre skall 
tas ut om de såsom skillnaden mellan insätt-
ningsgarantifondens tillgångar och skulder 
beräknade nettotillgångarna utgör minst tio 
procent av inlåningsbankernas sammanlagda 
inlåning som ersätts enligt 105 § 1 och 2 
mom. 

 
 

103 §  

Insättningsgarantifondens självständighet 

En inlåningsbank som hör till insättnings-
garantifonden har inte rätt att kräva att dess 
andel i fonden skall avskiljas för banken 
själv eller att överlåta den till någon annan. 
Andelen får inte räknas som bankens till-
gångar. 

 
 

104 §  

Begynnelsetidpunkten för insättningsgaranti-
fondens betalningsskyldighet  

Om en inlåningsbank inte i enlighet med 
inlåningsavtalet och denna lag har betalt en 
insättares förfallna och ostridiga fordringar 
som finns på ett konto i inlåningsbanken, kan 
insättaren anmäla saken till Finansinspektio-
nen. 

Finansinspektionen skall inom 21 dagar ef-
ter att ha fått en anmälan som avses i 1 mom. 
eller efter att på annat sätt ha fått kännedom 
om saken besluta om huruvida insättningsga-

rantifonden är skyldig att betala insättarnas 
fordringar enligt 105 § 1 -3 mom. En förut-
sättning för betalningsskyldigheten är att or-
saken till att en fordran som avses i 1 mom. 
lämnats obetald har enligt framlagda utred-
ningar varit bankens betalningssvårigheter el-
ler andra ekonomiska svårigheter som enligt 
Finansinspektionens bedömning inte är till-
fälliga. 

Finansinspektionen skall vid bedömningen 
av om svårigheter som avses i 2 mom. är till-
fälliga eller inte beakta det solidariska ansva-
ret enligt 105 §. 

Finansinspektionen skall underrätta insätt-
ningsgarantifonden, inlåningsbankens säker-
hetsfond, inlåningsbanken och finansministe-
riet om beslut som avses i 2 mom. Om ban-
ken har filialer utomlands, skall dessutom 
tillsynsmyndigheten och skyddssystemet i fi-
lialens etableringsstat underrättas om beslu-
tet. 

För verkställande av Finansinspektionens 
beslut enligt 2 mom. skall inlåningsbanken 
lämna insättningsgarantifonden upplysningar 
om insättarna och deras fordringar enligt 105 
§ 1-3 mom. Dessa upplysningar får insätt-
ningsgarantifonden lämna ut endast till myn-
digheter som enligt 141 § har rätt att få sek-
retessbelagd information. 

 
 

105 §  

Fordringar som skall ersättas 

Av insättningsgarantifondens medel ersätts 
en insättares på konto registrerade tillgodo-
havanden i en inlåningsbank och andra än på 
konto registrerade tillgodohavanden som är 
föremål för betalningsförmedling, dock högst 
upp till 25 000 euro. Om ett konto används 
för investeringstjänster i enlighet med 33 § 
2 mom. i lagen om värdepappersföretag, 
skall ersättningen dock i enlighet med 6 kap. 
i nämnda lag betalas ur den ersättningsfond 
som avses i den nämnda lagen.  

En insättares fordringar på en inlånings-
banks filial i en EES-stat ersätts av den fin-
ländska insättningsgarantifondens medel till 
det belopp som skulle ersättas enligt skydds-
systemet i filialens etableringsstat, dock 
högst upp till 25 000 euro. 

Utan hinder av vad som i 1 mom. före-
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skrivs om ersättningens maximibelopp, beta-
las en insättares fordran till fullt belopp av 
insättningsgarantifondens medel, om insätta-
ren på ett tillförlitligt sätt visar att fordran 
grundar sig på medel som insättaren har fått 
vid försäljning av en bostad som varit i eget 
bruk och att dessa medel används för an-
skaffning av en ny bostad för eget bruk. Det-
ta moment tillämpas endast på medel som 
har satts in på ett konto i en inlåningsbank 
högst sex månader före Finansinspektionens 
beslut enligt 104 § 2 mom. 

Insättningsgarantifonden ersätter dock inte 
fordringar på andra kreditinstitut eller finan-
siella institut och inte heller poster som skall 
räknas till inlåningsbankens kapitalbas enligt 
45—48 §. Fonden ersätter inte heller ford-
ringar baserade på medel som åtkommits ge-
nom brott som avses i 32 kap. i strafflagen. 
Om en förundersökning eller rättegång som 
gäller ovan nämnda brott pågår, kan insätt-
ningsgarantifonden skjuta fram betalningen 
av ersättningen tills domstolens beslut har 
vunnit laga kraft. Fonden ersätter inte heller 
fordringar på ett kundmedelskonto som i en-
lighet med 4 kap. 5 a § 1 mom. i värdepap-
persmarknadslagen har öppnats i en i värde-
pappersmarknadslagen avsedd värdepappers-
förmedlares namn. 

Om insättningsgarantifonden redan tidigare 
har ersatt en insättares fordringar enligt 1—3 
mom., ersätter fonden insättarens fordringar 
på samma inlåningsbank endast till den del 
som fordringarna grundar sig på medel som 
har satts in i banken efter att ersättning enligt 
detta moment har betalts ut. 

Vid tillämpning av denna paragraf skall in-
låningsbanker som enligt lag, avtal eller nå-
got annat arrangemang helt eller delvis an-
svarar för varandras skulder eller åtaganden 
betraktas som en enda bank. Utan hinder av 
vad som föreskrivs ovan tillämpas detta mo-
ment inte på inlåningsbanker som enligt 
114 § 1 mom. har meddelat att de utträder ur 
en säkerhetsfond. Detta moment tillämpas 
dock på en bank till vilken efter att anmälan 
om utträde har gjorts betalas stöd enligt 
119 §. Finansinspektionen skall underrättas 
om avtal eller andra arrangemang som avses 
ovan. 

För ersättningar enligt 1—3 mom. får in-
sättningsgarantifonden en fordran på inlå-
ningsbanken. I insättningsgarantifondens 

stadgar föreskrivs om ränta på sådana ford-
ringar.  

 
 

106 §  

Betalning av insättares fordringar 

Insättningsgarantifonden skall till insättar-
na betala fordringar som avses i 105 § 1—3 
mom. inom tre månader från Finansinspek-
tionens beslut enligt 104 §. Om inlånings-
banken har försatts i likvidation före ett be-
slut som avses i 104 § skall tidsfristen enligt 
detta moment räknas från likvidationsbeslu-
tet. 

Finansinspektionen kan sammanlagt tre 
gånger för högst tre månader i sänder bevilja 
insättningsgarantifonden förlängd betalnings-
tid för insättarnas fordringar. En förutsättning 
för förlängd betalningstid är att insättnings-
garantifondens förlängningsbehov är baserat 
på exceptionella omständigheter och särskil-
da skäl. 

Om insättningsgarantifonden inom den tid 
som föreskrivs i denna paragraf inte har er-
satt en insättare för en fordran som avses i 
105 § 1—3 mom., får denne en vid domstol 
indrivningsbar fordran på insättningsgaranti-
fonden. 

 
107 §  

Meddelande om att betalningsskyldighet har 
uppkommit 

Insättningsgarantifonden skall underrätta 
inlåningsbankens insättare om beslut enligt 
104 §. Insättningsgarantifonden skall också 
genom en offentlig kungörelse meddela vilka 
åtgärder insättarna skall vidta för att trygga 
sina fordringar. Kungörelsen skall publiceras 
på landets officiella språk i de största dags-
tidningarna inom inlåningsbankens verksam-
hetsområde. 

 
108 §  

En inlåningsbanks informationsskyldighet 

En inlåningsbank skall informera sina in-
sättare om hur insättningsgarantifonden 
skyddar deras fordringar eller om motsva-
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rande annat skydd samt om ändringar i tidi-
gare uppgifter. 

Inlåningsbanken skall ge den information 
som avses i 1 mom. också på de officiella 
språken i sina filialers etableringsländer. 

 
109 § 

Insättningsgarantifondens upplåning 

Insättningsgarantifonden kan enligt vad 
som föreskrivs i stadgarna ta upp lån för sin 
verksamhet, om dess kapitalbas inte räcker 
till betalning av ersättningar enligt detta kapi-
tel. I insättningsgarantifondens stadgar skall 
tas in en bestämmelse om de till insättnings-
garantifonden hörande inlåningsbankernas 
skyldighet att bevilja insättningsgarantifon-
den lån för uppfyllande av fondens förplik-
telser. 

 
 

110 § 

Placering av insättningsgarantifondens me-
del 

Insättningsgarantifondens medel skall pla-
ceras på ett säkert och effektivt sätt som 
tryggar fondens likviditet och med beaktande 
av principen om riskspridning. Avkastningen 
på investeringarna läggs till insättningsgaran-
tifondens kapital. 

Fondens medel får inte placeras i aktier el-
ler andelar i en inlåningsbank som hör till 
fonden eller i ett företag som hör till samma 
konsolideringsgrupp som en sådan bank, och 
inte heller i andra värdepapper som har emit-
terats av en bank som hör till fonden eller av 
ett företag som hör till samma konsolide-
ringsgrupp som en sådan bank eller av ban-
kens säkerhetsfond. Fondens medel får inte 
heller på annat sätt placeras i en inlånings-
bank som hör till fonden eller i ett företag 
som hör till samma konsolideringsgrupp som 
en sådan bank eller i bankens säkerhetsfond. 
Vad som i detta moment föreskrivs om inlå-
ningsbanker gäller också utländska kreditin-
stitut som är medlemmar av insättningsga-
rantifonden och företag som hör till samma 
konsolideringsgrupp som kreditinstitutet. 
Vad som föreskrivs i detta moment utgör inte 
hinder för att placera insättningsgarantifon-

dens medel i placeringsfonder som avses i 
11 kap. i lagen om placeringsfonder. 

Insättningsgarantifondens likviditet skall 
vara tillräckligt tryggad med hänsyn till fon-
dens verksamhet. 

 
111 § 

Återkallande av koncession samt insättares 
och investerares fordringar 

När Finansinspektionen med stöd av 28 § 
beslutar återkalla en inlåningsbanks konces-
sion kan den samtidigt bestämma att insättar-
nas fordringar skall betalas ur insättningsga-
rantifonden. När Finansinspektionen med 
stöd av 28 § beslutar återkalla ett kreditinsti-
tuts koncession kan den samtidigt bestämma 
att investerarnas fordringar skall betalas ur 
ersättningsfonden för investerarskydd, i en-
lighet med 6 kap. i lagen om värdepappersfö-
retag. 

 
 

112 § 

Insättningsgaranti vid överföring av inlå-
ningsstocken 

Utan hinder av vad som i 105 § 1 mom. fö-
reskrivs om maximiersättning skall en inlå-
ning som enligt det nämnda lagrummet berät-
tigar till ersättning och som har överförts till 
en annan inlåningsbank i samband med fu-
sion, delning eller överlåtelse av affärsverk-
samheten ersättas till samma belopp som före 
överföringen, om inte något annat följer av 2 
mom. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. skall i tre 
månader efter att verkställigheten av en fu-
sion, delning eller överlåtelse av affärsverk-
samheten har registrerats tillämpas på inlå-
ning som skall betalas på anfordran. 

 
Säkerhetsfondernas skyddsfunktion 

113 § 

Medlemskap i en säkerhetsfond 

För att trygga stabiliteten i inlåningsban-
kernas verksamhet kan de höra till en säker-
hetsfond. 
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114 § 

Utträde ur en säkerhetsfond 

En inlåningsbank som hör till en säkerhets-
fond kan utträda ur fonden genom att skrift-
ligen meddela fondens styrelse detta. Utträ-
det träder i kraft vid utgången av kalender-
året efter det då anmälan gjordes. 

Om en bank som utträtt ur en säkerhets-
fond har fått understöd ur fonden under det år 
då utträdet skedde eller under de fem ome-
delbart föregående kalenderåren skall banken 
enligt vad som föreskrivs i fondens stadgar 
på anfordran av fonden återbetala understö-
det till fonden. 

 
115 § 

Säkerhetsfonders stadgar 

Ministeriet fastställer stadgar för säkerhets-
fonderna och ändringar i dem. 

I stadgarna skall anges 
1) fondens namn och hemort, 
2) hur en inlåningsbank antas som medlem 

i fonden och utträder ur den, 
3) grunderna för bestämmande av anslut-

ningsavgiften och garantiavgiften samt tid-
punkten då avgifterna bärs upp, 

4) antalet medlemmar i delegationen, med-
lemmarnas avgångsålder och mandatperiod 
samt delegationens beslutförhet och uppgif-
ter, 

5) antalet styrelsemedlemmar, medlem-
marnas avgångsålder och mandatperiod samt 
styrelsens beslutförhet och uppgifter, 

6) grunderna för användning av fondens år-
liga överskott, 

7) fondens räkenskapsperiod, 
8) antalet revisorer och deras mandatperi-

od, 
9) i vilken ordning stadgarna ändras, samt 
10) hur fonden upplöses. 
 

116 § 

Förvaltningen av säkerhetsfonder  

En säkerhetsfond förvaltas av en delegation 
som utses av de inlåningsbanker som hör till 
fonden och av en styrelse som delegationen 
utser. 

Om en säkerhetsfond har beviljats stödlån 
eller i lagen om statens säkerhetsfond avsett 
annat stöd eller motsvarande stöd enligt 
fullmakter i statsbudgeten, har finansministe-
riet rätt att till delegationen och styrelsen utse 
en medlem som företräder staten. 

 
117 § 

Säkerhetsfonders garantiavgifter 

En säkerhetsfonds delegation kan bestäm-
ma att de inlåningsbanker som hör till fonden 
varje år skall betala en garantiavgift som 
räcker för att trygga fondens förpliktelser. 

Garantiavgiften skall baseras på de risker 
som inlåningsbanken tar i sin verksamhet. 
Grunden för beräkning av garantiavgiften 
skall vara densamma för alla banker som hör 
till säkerhetsfonden. I fråga om inlånings-
banker som har olika företagsform kan grun-
derna för beräkning av avgiften dock skilja 
sig från varandra. Inlåningsbanker som har 
olika företagsform får dock inte grundlöst 
särbehandlas när beräkningsgrunden be-
stäms. De årliga garantiavgifterna till fonden 
kan utgöra högst 0,5 procent av de senast 
fastställda, sammanräknade balansomslut-
ningarna för de banker som hör till fonden. 

Om en säkerhetsfond har beviljats stödlån 
eller annat stöd som avses i lagen om statens 
säkerhetsfond eller motsvarande stöd enligt 
fullmakter i statsbudgeten och om återbetal-
ningen av stödet förutsätter en avgift som är 
högre än 0,5 procent, kan garantiavgifterna 
höjas till högst en procent av de ovan nämn-
da sammanräknade balansomslutningarna. 
Finansinspektionen kan bestämma att avgif-
ten skall höjas om den anser att den garanti-
avgift som delegationen fastställt inte räcker 
för att uppfylla säkerhetsfondens förpliktel-
ser. 

Säkerhetsfondens styrelse kan för viss tid 
befria en inlåningsbank från skyldigheten att 
betala garantiavgift. 

 
118 § 

Säkerhetsfonders självständighet 

En inlåningsbank som hör till en säkerhets-
fond har inte rätt att kräva att dess andel i 
fonden skall avskiljas för den själv eller att 
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överlåta andelen till någon annan. Andelen 
får inte räknas som bankens medel. 

 
119 § 

Beviljande av stöd 

Understödslån eller understöd av en säker-
hetsfonds medel kan beviljas en inlånings-
bank som hör till fonden och som har råkat i 
sådana ekonomiska svårigheter att det för 
tryggande av dess verksamhet är nödvändigt 
att den beviljas understödslån eller under-
stöd. En säkerhetsfond kan också ställa ga-
rantier för lån som tas av en inlåningsbank 
som hör till fonden. Med tillstånd av Finans-
inspektionen kan en säkerhetsfond även 
teckna kapitallån som en bank emitterat. Om 
en säkerhetsfond har ett stödlån med stöd av 
lagen om statens säkerhetsfond eller om sta-
ten eller Statens säkerhetsfond har ställt ga-
ranti för ett lån som en säkerhetsfond har ta-
git kan understödslån, understöd eller garan-
tier beviljas samt kapitallån tecknas endast i 
den omfattning som finansministeriet god-
känner. 

En säkerhetsfond som fattar stödbeslut en-
ligt 1 mom. får inte utan grundad anledning 
särbehandla inlåningsbanker som hör till 
fonden. Varje stödbeslut skall grunda sig på 
noggrann utredning av den stödtagande ban-
kens finansiella situation. 

En säkerhetsfond kan besluta att fondmedel 
skall överlåtas till Statens säkerhetsfond och i 
enlighet med 1 § i lagen om statens säker-
hetsfond användas till stödåtgärder för en fin-
ländsk inlåningsbank. 

Om en bank som avses i 1 mom. fusioneras 
med en annan bank, kan understödslån, kapi-
tallån eller understöd ges också den motta-
gande banken. 

Om en säkerhetsfond har beviljats stödlån 
som avses i 1 mom. skall samtycke av fi-
nansministeriet begäras för att understödslån, 
kapitallån eller understöd skall kunna bevil-
jas en bank av dessa lånemedel. 

 
120 § 

Avstående från återkrav av understödslån 

Delegationen för en säkerhetsfond kan på 
förslag av styrelsen helt eller delvis avstå 

från att återkräva understödslån eller kapital-
lån, om ett återkrav är oskäligt mot den inlå-
ningsbank som fått lånet. Säkerhetsfondens 
delegation och styrelse skall, när de beslutar 
att ett understödslån eller kapitallån inte skall 
återkrävas, iaktta 119 § 2 mom. Om säker-
hetsfonden har beviljats stödlån eller kapital-
lån enligt 119 § 1 mom. skall finansministe-
riets samtycke till att avstå från återkrav be-
gäras. 

Om en inlåningsbank som fått lån av en sä-
kerhetsfond försätts i likvidation eller kon-
kurs, får för återbetalning av understödslån 
eller kapitallån endast användas medel som 
återstår när bankens övriga åtaganden har 
fullgjorts. 

 
 

121 § 

Säkerhetsfonders upplåning 

En säkerhetsfond får inte uppta lån för sin 
verksamhet, om inte finansministeriet av sär-
skilda skäl tillåter detta. 

 
 

122 § 

Placering av säkerhetsfonders medel 

En säkerhetsfonds medel skall placeras på 
ett säkert sätt och så att fondens likviditet 
tryggas. 

 
 

Beredskap för undantagsförhållanden 

123 § 

Skyldighet att vidta förberedelser 

Kreditinstitut och finansiella institut vars 
huvudsakliga affärsverksamhet består i att 
tillhandahålla betalkorts- och betalningstjäns-
ter skall genom deltagande i beredskapspla-
nering på finansmarknaden och genom förbe-
redelser för undantagsförhållanden samt ge-
nom andra åtgärder säkerställa att deras upp-
gifter kan skötas så störningsfritt som möjligt 
också under undantagsförhållanden. 

Finansinspektionen kan ge anvisningar om 
tillämpning av 1 mom. 
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124 § 

Ersättning för beredskapsrelaterade kostna-
der 

Om de uppgifter som följer av 123 § förut-
sätter åtgärder som klart avviker från verk-
samhet som skall anses vara sedvanlig för 
kreditinstitut eller finansiella institut och som 
medför väsentliga merkostnader, kan dessa 
kostnader ersättas ur den försörjningsbered-
skapsfond som avses i lagen om tryggande 
av försörjningsberedskapen (1390/1992). 

 
 

8 kap.  

Förfaranden 

Marknadsföring och avtalsvillkor 

125 § 

Marknadsföring 

Ett kreditinstitut skall i sin marknadsföring 
ge kunden all den information om de mark-
nadsförda nyttigheterna som kan ha betydel-
se för kundens beslut om dessa. 

Ett kreditinstitut får inte i sin marknadsfö-
ring lämna osanna eller vilseledande upplys-
ningar eller annars använda något förfarande 
som är otillbörligt från kundens synpunkt el-
ler som strider mot god sed. 

Marknadsföring som inte innehåller infor-
mation som är relevant för kundens finansiel-
la säkerhet skall alltid anses vara otillbörlig. 

 
 

126 § 

Avtalsvillkor 

Ett kreditinstitut får inte använda avtals-
villkor som inte har samband med kreditinsti-
tutets verksamhet eller som med hänsyn till 
innehållet i verksamheten, parternas ställning 
eller förhållandena skall anses vara oskäliga 
från kundens synpunkt. Ett avtalsvillkor skall 
alltid anses vara oskäligt om förvärv eller 
bruk av nyttigheter som enligt en helhetsbe-
dömning ur kundens synvinkel faller utanför 
kreditinstitutets verksamhetsområde på ett 

osakligt sätt påverkar kundens kreditmöjlig-
heter, ett avtals giltighetstid eller övriga av-
talsvillkor eller om kundens rätt att ingå avtal 
med någon annan näringsidkare begränsas. 

Kreditinstitutet skall till Finansinspektio-
nen lämna in avtalsvillkoren för de standard-
avtal som det använder i sin verksamhet. 

 
 

127 § 

Skyldighet att lösa in elektroniska pengar 

Utgivare av andra elektroniska pengar än 
sådana som avses i 4 § 2 mom. är skyldiga 
att lösa in dem till det fulla motvärdet i peng-
ar, eventuellt minskat med en skälig avgift 
för återinlösen. Från denna inlösningsskyl-
dighet får avvikelse göras genom avtal i så-
dana fall där penningvärdet av de elektronis-
ka pengar som skall lösas in är högst tio euro. 
Villkoren för återinlösen skall framgå av de 
avtalsvillkor som tillämpas på utgivningen av 
elektroniska pengar. 

 
 

Tillsyn över marknadsföring och avtalsvill-
kor 

128 § 

Myndigheternas tillsynsbehörighet i fråga 
om marknadsföring och avtalsvillkor 

Finansinspektionen övervakar kreditinstitu-
tens marknadsföring och användning av av-
talsvillkor. Också konsumentombudsmannen 
övervakar marknadsföringens lagenlighet 
samt användningen av avtalsvillkor. 

Finansinspektionen och konsumentom-
budsmannen skall samarbeta på ett ända-
målsenligt sätt. 

 
 

129 § 

Utlåtande från konsumentombudsmannen  

När Finansinspektionen observerar att ett 
kreditinstitut vid användningen av avtalsvill-
kor förfar i strid med konsumentskyddslagen 
(38/1978) skall den begära ett utlåtande från 
konsumentombudsmannen. 
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130 § 

Verksamhetsförbud 

Finansinspektionen kan om det med hän-
syn till kundskyddet är behövligt förbjuda ett 
kreditinstitut att fortsätta marknadsföring el-
ler användning av avtalsvillkor som strider 
mot detta kapitel eller mot bestämmelser som 
har utfärdats med stöd av det, eller att uppre-
pa sådan eller därmed jämförbar marknadsfö-
ring eller användning av avtalsvillkor. 

Finansinspektionen kan meddela ett i 
1 mom. avsett förbud också interimistiskt, 
varvid förbudet gäller tills saken har avgjorts 
slutligt. 

Finansinspektionen kan förena sitt förbud 
med vite. Vitet döms ut av marknadsdomsto-
len. 

Beslut som Finansinspektionen meddelar 
enligt 1 och 2 mom. får inte överklagas. 

 
 

131 § 

Marknadsdomstolens behandling av ärenden 

Ett kreditinstitut kan föra Finansinspektio-
nens beslut enligt 130 § 1 mom. till mark-
nadsdomstolen för behandling inom 30 dagar 
efter att ha fått del av beslutet. Annars blir 
beslutet bestående. 

 
Mottagande av inlåning 

132 § 

Inlåningsbanks firma 

I en inlåningsbanks firma skall ingå ordet 
"bank" eller en sammansättning där ordet 
"bank" ingår och av firman skall bankens fö-
retagsform framgå. 

 
133 § 

Marknadsföringsbegränsning 

En inlåningsbank får inte i sin marknadsfö-
ring använda uppgifter om det skydd som in-
sättningsgarantifonden garanterar för inlå-
ning eller om annat motsvarande skydd eller 
om säkerhetsfondsskyddet på ett sätt som 

äventyrar stabiliteten på finansmarknaden el-
ler insättarnas förtroende. 

En inlåningsbank får i sin marknadsföring 
endast använda uppgifter om det skydd som 
insättningsgarantifonden garanterar för inlå-
ning, om annat motsvarande skydd eller om 
det egna säkerhetsfondsskyddet. 

En inlåningsbank får inte råda en kund att 
göra en insättning i en annan inlåningsbank. 
Sådan förmedling av inlåning får inte heller 
ordnas i samråd med en annan inlåningsbank 
eller genom eller med hjälp av bankens cen-
tralorganisation eller någon annan motsva-
rande sammanslutning eller på något annat 
sätt. 

 
134 § 

Kunders rätt till grundläggande banktjänster 

En inlåningsbank får endast av vägande 
skäl vägra att öppna ett vanligt inlåningskon-
to och att bevilja en instrument som är av-
sedd för användning av ett sådant konto eller 
vägra att sköta ett uppdrag som avser betal-
ningsförmedling för en fysisk person som 
lagligen vistas i en EES-stat. Skälet till väg-
ran skall ha samband med kunden eller med 
kundens tidigare beteende eller med en up-
penbar avsaknad av något verkligt behov av 
ett kundförhållande. Kunden skall underrät-
tas om orsaken till vägran. 

Denna paragraf tillämpas inte om något 
annat följer av 145 § eller av lagen om för-
hindrande och utredning av penningtvätt. 

 
135 § 

Inlåningsavtal 

Vid insättning av medel i en bank skall 
banken och den som öppnar kontot ingå ett 
avtal om insättningen. Öppnarens identitet 
skall alltid konstateras och i avtalet skall an-
tecknas tillräckliga uppgifter om den som 
öppnar kontot, om kontoinnehavaren och om 
vilka som har rätt att använda kontot. 

Om ett särskilt bevis utfärdas över insätt-
ningen, skall detta ställas till viss man och 
kan endast transporteras på en namngiven 
person. 

Om särskilda villkor tas in i det i 1 mom. 
nämnda avtalet skall de även antecknas på 
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beviset. Villkoren, med undantag för konto-
innehavarens förbehåll om rätt att förfoga 
över kontot, kan ändras eller återkallas en-
dast med bankens samtycke. 

 
 

136 § 

Omyndig kontoinnehavare 

En omyndig person som har fyllt 15 år kan 
själv med en inlåningsbank ingå inlåningsav-
tal om medel som han eller hon enligt 25 § 1 
mom. i lagen om förmyndarverksamhet 
(442/1999) eller på någon annan grund har 
rätt att förfoga över, samt sätta in och lyfta 
medel och även annars förfoga över insätt-
ningen. En intressebevakare kan emellertid 
med förmyndarnämndens samtycke överta 
förvaltningen av de insatta medlen, om den 
omyndiges intresse kräver det. 

Om en insättning i en inlåningsbank har 
gjorts i en minst 15 år gammal omyndig per-
sons namn på villkor att endast denne själv 
har rätt att lyfta medlen, förfogar den omyn-
dige över de insatta medlen tillsammans med 
sin intressebevakare. Undantag från villkoret 
får dock göras med tillstånd av domstol. 

 
137 § 

Preskription av skyldighet att betala ränta 

När tio år har förflutit från utgången av det 
kalenderår då ett inlåningskonto i en inlå-
ningsbank senast har använts, upphör inlå-
ningsbankens skyldighet att betala ränta på 
de insatta medlen, om inte annat följer av 
kontovillkoren. 

 
 

138 § 

Kvittning 

En inlåningsbank får inte med sin motford-
ran kvitta medel som finns på en privatper-
sons konto eller som anvisats bli betalda till 
privatpersonen och enligt lag inte får utmä-
tas. Före kvittningen skall banken reda ut om 
medlen kan utmätas. Kontoinnehavaren skall 
underrättas om ett kvittningsyrkande. En 
kvittning i strid med detta moment är ogiltig. 

Om det inte är möjligt att utan oskäligt be-
svär reda ut om medlen är utmätningsbara får 
banken dock kräva kvittning om den i sam-
band med kvittningsyrkandet skriftligen 
meddelar kontoinnehavaren att kvittningsrät-
ten begränsats enligt 1 mom. och att kvitt-
ningen återgår enligt detta moment. Kvitt-
ningen återgår om kontoinnehavaren inom 14 
dagar efter att ha fått kännedom om kvitt-
ningsyrkandet lägger fram utredning om att 
medlen inte är utmätningsbara. Om inte nå-
gon annan utredning kan läggas fram om tid-
punkten för delfåendet av kvittningsyrkandet 
skall kontoinnehavaren anses ha fått del av 
detta den sjunde dagen efter att meddelandet 
om yrkandet avsändes. Kvittningen är ogiltig 
om kontoinnehavaren inte informeras enligt 
detta moment. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte när 
kontoinnehavarens konto debiteras med stöd 
av dennes uttryckliga fullmakt. En sådan 
fullmakt kan kontoinnehavaren återkalla när 
som helst. Andra avtal som minskar kontoin-
nehavarens rättigheter enligt denna paragraf 
är ogiltiga. 

 
 

Utlåning 

139 § 

Vidarepantsättning av säkerhet 

Ett kreditinstitut får inte utan samtycke av 
säkerhetens ägare vidarepantsätta en säkerhet 
som har överlåtits till kreditinstitutet. 

 
 

140 § 

Utlåning och investeringar i vissa fall 

Beslut som gäller utlåning och därmed 
jämförbar annan finansiering till en fysisk 
person, ett företag eller en stiftelse som hör 
till ett kreditinstituts närmaste krets och be-
slut om investeringar i ett företag som hör till 
den närmaste kretsen samt de allmänna vill-
koren för beviljande av sådana krediter och 
investeringar skall godkännas i kreditinstitu-
tets styrelse. På villkoren för i denna paragraf 
avsedda andra affärstransaktioner än sedvan-
liga personalkrediter tillämpas 51 § 3 mom.  
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Till ett kreditinstituts närmaste krets hör 
1) den som på grundval av ägande, options-

rätt eller lån mot konvertibla skuldebrev in-
nehar eller kan inneha minst 20 procent av 
kreditinstitutets aktier eller andelar eller av 
det röstetal som dessa medför eller motsva-
rande innehav eller rösträtt i ett företag som 
hör till kreditinstitutets koncern eller i ett fö-
retag som utövar bestämmande inflytande i 
kreditinstitutet, om inte det bolag som inne-
havet avser är av liten betydelse när det gäll-
er hela koncernen, 

2) medlemmarna i kreditinstitutets förvalt-
ningsråd, medlemmarna och suppleanterna i 
styrelsen, verkställande direktören och den-
nes ställföreträdare, revisorerna, revisorssup-
pleanterna och den person i revisionssam-
manslutningens anställning som har huvud-
ansvaret för revisionen samt personer som 
har motsvarande ställning i företag som avses 
i 1 punkten, 

3) minderåriga barn samt maken till en per-
son som avses i 2 punkten eller den med vil-
ken personen i fråga lever i ett äktenskaps-
liknande förhållande, 

4) ett företag och en stiftelse där en person 
som avses ovan i detta moment ensam eller 
tillsammans med någon annan har sådant be-
stämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § 
i bokföringslagen. 

Kreditinstitutet skall föra en förteckning 
över de fysiska personer, företag och stiftel-
ser som avses i 2 mom. Uppgifterna i för-
teckningen och förändringar i dem samt kre-
diter som beviljats fysiska personer, företag 
och stiftelser som uppräknas i förteckningen 
samt beslut eller villkor som gäller invester-
ingar i ett företag enligt 1 mom. skall anmä-
las till Finansinspektionen.  

Vad som i denna paragraf föreskrivs om ut-
låning skall på motsvarande sätt tillämpas på 
ställande av borgen eller annan säkerhet för 
betalningen av en kredit som någon annan 
beviljat.  

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 
om kreditinstitut skall på motsvarande sätt 
tillämpas på finansiella institut som hör till 
samma konsolideringsgrupp som kreditinsti-
tutet.  

Finansinspektionen kan meddela sådana 
närmare föreskrifter som med tanke på tillsy-
nen behövs i fråga om registreringen av be-
slut som avses i 1 mom. samt i fråga om den 

förteckning som avses i 3 mom. och om rap-
porteringen till Finansinspektionen av upp-
gifter som avses i nämnda moment. Finans-
inspektionen kan dessutom med tanke på till-
synen utfärda närmare föreskrifter om i vilka 
fall ett i 2 mom. 1 punkten avsett bolag anses 
vara av liten betydelse med avseende på hela 
koncernen. 

 
 
Bankhemlighet och identifiering av kunder 

141 § 

Tystnadsplikt 

Den som i egenskap av medlem eller sup-
pleant i ett organ inom ett kreditinstitut eller 
företag inom samma konsolideringsgrupp 
inom en sammanslutning av kreditinstitut el-
ler inom företag som kreditinstitutet anlitar 
som ombud eller inom något annat företag 
som agerar för kreditinstitutets räkning eller i 
egenskap av anställd hos dessa eller vid ut-
förande av någon uppgift på uppdrag av dem 
har fått kännedom om den ekonomiska situa-
tionen hos någon av kreditinstitutets kunder 
eller hos kunder till företag som tillhör sam-
ma konsolideringsgrupp eller samma kon-
glomerat enligt lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat som kreditinsti-
tutet eller hos någon annan person med an-
knytning till kreditinstitutets verksamhet eller 
om någons personliga förhållanden eller om 
en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att 
hemlighålla saken, om inte den till vars för-
mån tystnadsplikten har bestämts ger sitt 
samtycke till att saken röjs. Sekretessbelagda 
uppgifter får inte heller lämnas till bolags-
stämma, principalmöte, andelsstämma eller 
fullmäktige eller till en hypoteksförenings 
stämma eller till aktieinnehavare eller med-
lemmar som deltar i stämman eller mötet.  

Kreditinstitut och företag som hör till 
samma konsolideringsgrupp är skyldiga att 
lämna upplysningar som avses i 1 mom. till 
åklagar- eller förundersökningsmyndigheter-
na för utredning av brott samt till andra myn-
digheter som enligt lag har rätt att få sådana 
upplysningar.  

Kreditinstitut har rätt att lämna upplys-
ningar som avses i 1 mom. till sådana mark-
nadsplatser för offentlig handel som avses i 
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värdepappersmarknadslagen och till sådana 
optionsföretag som avses i lagen om handel 
med standardiserade optioner och terminer 
(772/1988), om upplysningarna är nödvändi-
ga för att trygga den tillsynsuppgift som 
ålagts dem. Ett kreditinstitut har samma rätt 
att lämna upplysningar till sådana företag 
med verksamhet i en EES-stat som ordnar 
handel som motsvarar offentlig handel och 
till sådana företag i en EES-stat som motsva-
rar optionsföretag.  

Utan hinder av 1 mom. har ett kreditinstitut 
rätt att bedriva sådan kreditupplysningsverk-
samhet som normalt hör till dess affärsverk-
samhet. 

Vad som föreskrivs i 7 kap. 6 § i lagen om 
andelslag gäller inte kreditinstitut eller före-
tag som hör till samma konsolideringsgrupp 
som kreditinstitutet. 

 
 
 

142 § 

Information till företag inom samma konsoli-
deringsgrupp, finans- och försäkringskon-

glomerat eller sammanslutning 

Ett kreditinstitut och ett företag som hör till 
samma konsolideringsgrupp som detta har 
rätt att lämna upplysningar som avses i 141 § 
till ett företag som hör till samma koncern, 
samma konsolideringsgrupp eller samma i 
lagen om tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat avsedda finans- och för-
säkringskonglomerat för kundbetjäning och 
annan skötsel av kundförhållanden, för 
marknadsföring samt för koncernens, konso-
lideringsgruppens eller finans- och försäk-
ringskonglomeratets riskhantering, om mot-
tagaren omfattas av tystnadsplikten enligt 
denna lag eller av motsvarande tystnadsplikt. 
Vad som ovan i detta moment föreskrivs om 
lämnande av uppgifter gäller inte utlämnande 
av känsliga uppgifter enligt 11 § i person-
uppgiftslagen (523/1999) och inte heller 
uppgifter som baserar sig på registrering av 
betalningsuppgifter mellan en kund och ett 
företag som inte hör till konglomeratet.  

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan ett 
kreditinstitut och ett företag som hör till dess 
konsolideringsgrupp lämna ut sådana uppgif-
ter ur sitt kundregister som är nödvändiga för 

marknadsföring samt för kundbetjäning och 
annan skötsel av kundförhållanden till ett fö-
retag som hör till samma ekonomiska sam-
manslutning som kreditinstitutet, om den 
som tar emot uppgifterna omfattas av tyst-
nadsplikten enligt denna lag eller av motsva-
rande tystnadsplikt. Vad som ovan i detta 
moment föreskrivs om utlämnande av upp-
gifter gäller inte utlämnande av känsliga 
uppgifter enligt 11 § i personuppgiftslagen.  

Ett kreditinstitut har utan hinder av vad 
som föreskrivs ovan i denna paragraf rätt att 
till en i 141 § 1 mom. avsedd sammanslut-
ning, vars medlem kreditinstitutet är, lämna 
upplysningar som behövs för sammanslut-
ningens verksamhet. Vad som i 1 mom. och i 
detta moment föreskrivs om sammanslut-
ningar av kreditinstitut skall på motsvarande 
sätt tillämpas på andelsbankernas och spar-
bankernas centrala finansiella institut. 

 
 

143 § 

Utlämnande av upplysningar till registerfö-
rare som bedriver kreditupplysningsverk-

samhet  

Ett kreditinstitut och ett finansiellt institut 
som hör till samma konsolideringsgrupp som 
detta har utan hinder av 141 § rätt att till en 
registerförare som bedriver kreditupplys-
ningsverksamhet, för införande i kreditupp-
lysningsregistret lämna upplysningar som 
behövs för specificering av en kunds gällan-
de kreditavtal och garantiförbindelser samt 
upplysningar om obetalda kreditbelopp.  

 
 

144 § 

Utlämnande av upplysningar för forsknings-
ändamål 

En handling som innehåller upplysningar 
av det slag som avses i 141 § får lämnas ut 
för vetenskaplig forskning om minst 60 år 
har förflutit från dess tillkomst och om mot-
tagaren skriftligen förbinder sig att inte ut-
nyttja handlingen för att skada eller förringa 
vederbörande eller dennes närstående eller 
för att kränka de övriga intressen som sekre-
tessen skall skydda. 
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145 § 

Identifiering av kunder 

Ett kreditinstitut och ett finansiellt institut 
som hör till dess konsolideringsgrupp skall 
kontrollera sina regelbundna kunders identi-
tet och känna till arten av deras affärsverk-
samhet samt grunderna för att de använder 
kreditinstitutets tjänster. Om det är sannolikt 
att en kund handlar för någon annan persons 
räkning, skall identifieringen med till buds 
stående medel utsträckas också till denne. 

För identifiering av kunder gäller dessutom 
vad som föreskrivs i lagen om förhindrande 
och utredning av penningtvätt. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de tillvägagångssätt som skall 
iakttas vid identifiering av kunder enligt 
1 mom. 

 
9 kap.  

Bokslut, delårsrapport och revision 

146 § 

Tillämpning av bestämmelserna om bokslut 

Ett kreditinstituts bokslut skall upprättas 
och offentliggöras enligt detta kapitel samt 
enligt finansministeriets förordningar och Fi-
nansinspektionens föreskrifter som utfärdats 
med stöd av detta kapitel. På kreditinstitut 
tillämpas dessutom bokföringslagen och be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den 
när något annat inte föreskrivs i denna lag el-
ler i finansministeriets förordningar som ut-
färdats med stöd av den eller någon annan-
stans i lag. På affärsbanker och övriga kredit-
institut i aktiebolagsform tillämpas dessutom 
bokslutsbestämmelserna i aktiebolagslagen 
och på andelsbanker samt övriga kreditinsti-
tut i andelslagsform bokslutsbestämmelserna 
i lagen om andelslag (1148/2001) när något 
annat inte föreskrivs nedan. På kreditinstitut 
tillämpas inte 8 kap. 11 § i aktiebolagslagen 
eller 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om andelslag. 
Vad som i detta kapitel föreskrivs om bokslut 
tillämpas på den helhet som omfattar hand-
lingar som ingår i och har bifogats bokslutet, 
om annat inte föreskrivs nedan.  

Vid upprättande av bokslut för kreditinsti-

tut tillämpas inte bokföringslagens 1 kap. 4 § 
1 mom. om räkenskapsperiod, 3 kap. 1 § 
3 mom. om begränsning av skyldigheten att 
upprätta finansieringsanalys och 4 mom. om 
verksamhetsberättelsen, 2 § 2 mom. om till-
stånd att avvika från bestämmelserna om 
upprättande av bokslut och 6 § om tiden för 
upprättande av bokslut, 4 kap. 1 § om defini-
tionen på omsättning, 3 § om definitionen på 
bestående och rörliga aktiva och 4 § om defi-
nitionen på omsättnings- och finansierings-
tillgångar samt 5 kap. 2 § om hur fordringar, 
finansiella tillgångar och skulder tas upp i 
balansräkningen, 2 a § om värdering av fi-
nansiella instrument och hur de skall tas upp 
i bokslutet, 4 § om redovisning av inkomst 
som intäkt enligt tillverkningsgrad och 6 § 
om periodisering av anskaffningsutgiften för 
omsättningstillgångar. Därvid tillämpas inte 
heller vad som i 8 kap. 1 § 1 mom., 3 och 
4 §, 5 § 3 mom. 2 punken och 6 § i aktiebo-
lagslagen föreskrivs om bokslut och kon-
cernbokslut eller i 6 kap. 1 § 1 mom., 2 och 
3 § samt i 7 § 1 mom. i lagen om andelslag 
föreskrivs om bokslut och koncernbokslut.  

Vid upprättande av koncernbokslut för kre-
ditinstitut tillämpas inte 6 kap. 1 § 3 mom. i 
bokföringslagen om skyldighet för små bok-
föringsskyldiga att upprätta koncernbokslut, 
6 kap. 2 § 2 och 3 mom. i bokföringslagen 
om finansieringsanalys och verksamhetsbe-
rättelse för koncerner, 6 kap. 7 § 6 mom. i 
bokföringslagen om hur små koncerner skall 
dela upp avskrivningsdifferensen och reser-
ver samt 6 kap. 9 § i bokföringslagen om till-
lämpning av poolningsmetoden, 8 kap. 9 § 
1 mom. i aktiebolagslagen samt 6 kap. 8 § 1 
och 3 mom. i lagen om andelslag. Vid upp-
rättande av koncernbokslut tillämpas 6 kap. 
4 § 2 och 3 mom. i bokföringslagen i den 
omfattning som de däri angivna beräknings-
principerna och lagrummen med stöd av 
2 mom. skall tillämpas på kreditinstitut.  

Vad som i 1 och 2 mom. samt i 147—154 
§ föreskrivs om kreditinstituts bokslut skall 
på motsvarande sätt tillämpas på finländska 
holdingföretag som hör till ett kreditinstituts 
konsolideringsgrupp samt på andra finländs-
ka finansiella institut som hör till konsolide-
ringsgruppen. Vad som föreskrivs i 3 mom. 
och i 155 § skall på motsvarande sätt tilläm-
pas på finländska holdingföretag. 

Vad som föreskrivs i 3 kap. 9 och 11 § i 
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bokföringslagen, 8 kap. 10 § i aktiebolagsla-
gen och 6 kap. 9 § i lagen om andelslag skall 
inte tillämpas på registrering eller annat of-
fentliggörande av ett kreditinstituts eller ett 
holdingföretags bokslut.  

På ett kreditinstitut som upprättar sitt bok-
slut eller koncernbokslut i enlighet med de 
internationella redovisningsstandarder som 
avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen, tilläm-
pas inte 147—155 § i detta kapitel, med un-
dantag för vad som i 147 § 3 mom. föreskrivs 
om anvisningar och utlåtanden och i 4 mom. 
om undantag som beviljas av Finansinspek-
tionen, i 148 § om räkenskapsperiod, i 149 § 
om tiden för upprättande av bokslut och i 
150 § om verksamhetsberättelsen. Genom 
förordning av finansministeriet kan dock fö-
reskrivas om noter som inte förutsätts i de in-
ternationella redovisningsstandarderna.  

 
147 § 

Närmare föreskrifter, anvisningar, utlåtan-
den och undantag 

Genom förordning av finansministeriet ut-
färdas närmare bestämmelser om hur finansi-
ella instrument och förvaltningsfastigheter 
samt förändringar i deras värden skall upptas 
i bokslutet, om balans- och resultaträkning-
ens uppställningsformer och finansierings-
analys, om upplysningar som skall ges i no-
terna till balans- och resultaträkningen och 
finansieringsanalysen samt i verksamhetsbe-
rättelsen, om koncernbalans- och koncernre-
sultaträkningens uppställningsformer och 
koncernens finansieringsanalys, om upplys-
ningar som skall ges i noterna till koncernba-
lans- och koncernresultaträkningen samt till 
koncernens finansieringsanalys samt om spe-
cifikationer till balansräkningen och noterna. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om hur bokslut för kreditinstitut 
skall upprättas. Finansinspektionen kan ge-
nom sina föreskrifter begränsa rätten att som 
räkenskapsperiodens intäkter bokföra ränte- 
och hyresinkomster som grundar sig på såda-
na fordringar eller finansiella leasingavtal, 
vilkas till betalning förfallna räntor, amorte-
ringar eller hyror vid bokslutstidpunkten har 
varit obetalda en längre tid än den som 
nämns i Finansinspektionens föreskrifter el-
ler som till följd av gäldenärens konstaterade 

insolvens sannolikt inte kommer att betalas. 
Finansinspektionen skall innan den meddelar 
dessa föreskrifter begära utlåtanden från fi-
nansministeriet och bokföringsnämnden. 

Om Finansinspektionens anvisningar eller 
utlåtanden om hur de i detta kapitel, i aktie-
bolagslagen, i lagen om andelslag och i bok-
föringslagen ingående bokslutsbestämmel-
serna samt om hur förordningar som givits 
med stöd av dem skall tillämpas på kreditin-
stitut är av betydelse för den allmänna till-
lämpningen av bokföringslagen eller bokfö-
ringsförordningen, aktiebolagslagen eller la-
gen om andelslag skall Finansinspektionen i 
enlighet med 8 kap. 2 § i bokföringslagen 
begära ett utlåtande från bokföringsnämnden 
innan den ger rådet eller yttrar sig. 

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
kreditinstitut av särskilda skäl för viss tid be-
vilja undantag från tiden för upprättande av 
bokslut, förvaring av bokföringsmaterial ut-
omlands samt från räkenskapsperioden för ett 
inhemskt dotterföretag som ingår i ett sam-
manställt koncernbokslut. En förutsättning 
för att bevilja sådana undantag är att de inte 
står i strid med Europeiska gemenskapernas 
rättsakter om kreditinstitut. 

 
148 § 

Räkenskapsperiod 

Räkenskapsperioden är ett kalenderår. När 
affärsverksamheten inleds eller avslutas får 
räkenskapsperioden vara kortare eller längre 
än ett kalenderår, dock högst 18 månader. 

 
149 § 

Upprättandetid 

Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall 
upprättas inom två månader från räkenskaps-
periodens utgång. 

 
150 § 

Verksamhetsberättelse 

Till bokslutet skall bifogas en verksam-
hetsberättelse med information om viktiga 
omständigheter som gäller verksamhetens 
utveckling.  
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151 § 

Värdering av finansiella instrument 

Fordringar och derivatinstrument samt den 
bokföringsskyldiges aktier, andelar och andra 
finansiella instrument som tagits upp i ba-
lansräkningen under aktiva (finansiella till-
gångar), skall tas upp i bokslutet till sitt 
verkliga värde per bokslutsdagen om annat 
inte följer av 2—5 mom. Därtill skall skulder 
som ingår i en handelsportfölj eller som är 
derivatinstrument värderas till sitt verkliga 
värde per bokslutsdagen, om annat inte följer 
av 4 mom. 

Följande poster som hör till de finansiella 
tillgångarna skall med avvikelse från 1 mom. 
tas upp i bokslutet till anskaffningsutgiften 
eller, om postens värde per bokslutsdagen 
konstateras ha sjunkit under anskaffningsut-
giften, till den nedskrivna anskaffningsutgif-
ten: 

1) krediter och med dem jämförbara finan-
sieringsavtal som inte innehas för handel, 

2) fordringsbevis som innehas till förfallo-
dagen, 

3) aktier och andelar i dotterföretag och 
ägarintresseföretag samt egetkapitalinstru-
ment som den bokföringsskyldige har satt i 
omlopp, 

4) övriga finansiella tillgångar som Finans-
inspektionen bestämmer och som enligt de 
internationella redovisningsstandarder som 
avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen inte 
skall värderas till sitt verkliga värde. 

Andra skulder än de som nämns i 1 mom. 
skall i bokslutet tas upp till sitt nominella 
värde. 

Med avvikelse från 1—3 mom. får ett kre-
ditinstitut i bokslutet till sitt verkliga värde 
på bokslutsdagen ta upp också finansiella 
tillgångar som avses i 2 mom. 1 och 2 punk-
ten samt andra poster än sådana som hör till 
skulder som avses i 1 mom., om beslutet om 
att permanent ta upp dessa poster till sitt 
verkliga värde fattas den första gången pos-
ten tas upp i redovisningen. En förutsättning 
för att en post skall tas upp till sitt verkliga 
värde är att 

1) till denna ansluter sig ett eller flera så-
dana inbäddade derivat som i bokföringen 
annars skulle värderas separat till sitt verkli-
ga värde, 

2) detta eliminerar inkonsekvenser i värde-
ringen eller bokföringen eller att 

3) detta är baserat på sådana beräkningar av 
det verkliga värdet som har gjorts i samband 
med riskhanteringen av den helhet som ut-
görs av de finansiella tillgångarna och skul-
derna. 

Om annat inte följer av 152 § skall som rä-
kenskapsperiodens intäkt eller kostnad bok-
föras differensen mellan det verkliga värdet 
vid tidpunkten för bokslutet och bokslutsvär-
det i föregående bokslut för de finansiella in-
strument som avses i 1 mom., eller om ett fi-
nansiellt instrument som skall värderas till 
sitt verkliga värde har anskaffats under rä-
kenskapsperioden, differensen till anskaff-
ningsutgift. 

Om en fordran eller skuld har betalts eller 
mottagits till ett högre eller lägre kapitalbe-
lopp än dess nominella värde, skall fordran 
eller skulden vid tillämpningen av 3 och 4 
mom. inte upptas till det nominella värdet 
utan i stället till det kapitalbelopp som beta-
lades eller mottogs när fordran eller skulden 
uppkom. Den resultatförda differensen mel-
lan en sådan fordrans nominella värde och 
anskaffningsutgift skall periodiseras och upp-
tas som en ökning eller minskning av an-
skaffningsutgiften för fordran. På motsva-
rande sätt skall den kostnadsförda differen-
sen mellan en skulds nominella värde och det 
vid skuldens uppkomst mottagna kapitalbe-
loppet i bokslutet periodiseras och upptas 
som en ökning eller en minskning av skul-
dens bokförda värde. 

 
152 § 

Fonden för verkligt värde 

Förändringar i det verkliga värdet skall tas 
upp i fonden för verkligt värde i det egna ka-
pitalet, om 

1) det är fråga om bokföring av ett finansi-
ellt instrument som använts vid säkringsre-
dovisning, varmed möjliggörs att hela värde-
förändringen eller en del av den inte tas upp i 
resultaträkningen, 

2) denna värdeförändring beror på nettoin-
vesteringar som kreditinstitutet gjort i ut-
ländska företag och kursändringar i däri in-
gående poster i utländsk valuta, eller om 
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3) det är fråga om finansiella instrument 
som skall värderas enligt verkligt värde och 
som inte innehas för handel, med undantag 
för finansiella derivat. 

En uppskjuten skatteskuld eller -fordran 
som ingår i det förändrade verkliga värdet 
skall tas upp i balansräkningen med iaktta-
gande av särskild försiktighet. 

Fonden för verkligt värde skall korrigeras 
när ett finansiellt instrument förfaller till be-
talning eller överlåts. 

 
 
 

153 § 

Värdering av förvaltningsfastigheter 

Förvaltningsfastigheter som tagits upp 
bland materiella tillgångar i balansräkningen 
kan tas upp i bokslutet enligt sitt verkliga 
värde per bokslutsdagen. 

Ett kreditinstitut som tillämpar 1 mom. 
skall värdera all den egendom som avses i 
detta moment så som framgår av momentet. 

Som räkenskapsperiodens intäkt eller kost-
nad bokförs differensen mellan det verkliga 
värdet vid bokslutstidpunkten och bok-
slutsvärdet i föregående bokslut för i 1 mom. 
avsedd egendom eller, om denna egendom 
har anskaffats under räkenskapsperioden, dif-
ferensen till anskaffningsutgiften. 

Uppskrivning enligt 5 kap. 17 § i bokfö-
ringslagen får göras endast för sådan i 
1 mom. avsedd egendom som har värderats 
enligt anskaffningsutgiften i enlighet med 
5 kap. 5 § i bokföringslagen. 

 
 
 

154 § 

Bundet och fritt eget kapital 

Det bundna egna kapitalet består av aktie-, 
andels- eller grundkapital, tilläggskapital, 
tilläggsandelskapital, placeringsandelskapi-
tal, grundfond, reservfond, överkursfond, 
uppskrivningsfond, omvärderingsfond och 
fond för verkligt värde. Övriga fonder samt 
redovisningsperiodens och de föregående re-
dovisningsperiodernas vinst hänförs till fritt 
eget kapital. 

155 § 

Koncernbokslut 

En tillgång som enligt ett finansieringslea-
singavtal har överförts till leasingtagaren 
skall i koncernbokslutet upptas som om den 
vore såld ifall koncernföretaget är leasinggi-
vare och som om den vore köpt ifall koncern-
företaget är leasingtagare.  

Koncernens finansieringsanalys skall ingå i 
koncernbokslutet och i den skall utredas an-
skaffningen och användningen av medel un-
der räkenskapsperioden. Dessutom skall i 
moderbolagets verksamhetsberättelse tas in 
information om koncernens verksamhet och 
kapitaltäckning.  

Koncernens dotter- eller ägarintresseföre-
tag vars balansomslutning utgör mindre än en 
procent av moderföretagets senast fastställda 
balansomslutning och understiger 10 miljo-
ner euro, får lämnas utanför det samman-
ställda koncernbokslutet. Om dotter- eller in-
tresseföretagets balansomslutning samman-
räknad med balansomslutningen för koncer-
nens övriga dotter- och ägarintresseföretag 
utgör minst fem procent av koncernens ba-
lansomslutning, skall den dock sammanstäl-
las med koncernbokslutet.  

Om ett försäkringsbolag eller en därmed 
jämförbar utländsk försäkringsanstalt hör till 
ett kreditinstituts eller ett holdingföretags 
koncern, får koncernbokslutet utan hinder av 
detta kapitel upprättas i enlighet med 3 kap. i 
lagen om tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat, om det är nödvändigt för 
att ge en rättvisande bild av resultatet av 
koncernens verksamhet och finansiella ställ-
ning.  

 
 

156 § 

Offentliggörande av bokslut och verksam-
hetsberättelse  

Kreditinstitut och holdingföretag skall an-
mäla bokslutet och verksamhetsberättelsen 
för registrering inom två månader efter att 
balansräkningen och resultaträkningen har 
fastställts. Till anmälan skall fogas en kopia 
av revisionsberättelsen samt en styrelsemed-
lems eller verkställande direktörens skriftliga 
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intyg om datum för fastställandet av bokslu-
tet och om bolagsstämmans, andelsstäm-
mans, fullmäktiges, principalmötets eller hy-
poteksföreningens stämmas beslut om kredit-
institutets vinst eller förlust.  

Ett kreditinstitut skall, när två veckor har 
förflutit efter att resultaträkningen och ba-
lansräkningen fastställts, hålla kopior av de i 
1 mom. nämnda, senast fastställda handling-
arna för kreditinstitutet och det holdingföre-
tag eller det kreditinstitut som är dess moder-
företag framlagda för allmänheten på sitt 
kontor. Holdingföretaget skall dessutom hål-
la kopior av handlingarna framlagda på sitt 
huvudkontor. Var och en som ber om en ko-
pia av de framlagda handlingarna skall ges 
en sådan inom två veckor. 

Moderföretaget skall på begäran ge kopior 
av bokslut och verksamhetsberättelse för dot-
terföretag som inte redovisats i koncernen, 
om de inte har anmälts för registrering enligt 
finsk lag.  

Kreditinstitut och holdingföretag har rätt 
att av andra än myndigheter ta betalt för ko-
pior enligt samma grunder som registermyn-
digheten tar betalt för motsvarande kopior. 

Som den registermyndighet som avses i 
1 mom. verkar patent- och registerstyrelsen. 
Registermyndigheten övervakar att anmäl-
ningsskyldigheten enligt 1 mom. uppfylls. 
Om anmälningsskyldigheten försummas kan 
registermyndigheten ålägga den som skall 
underteckna bokslutet att vid vite inkomma 
med anmälan inom föreskriven tid. I beslutet 
om föreläggande av vite får inte sökas änd-
ring genom besvär. 

I lagen om andelsbanker och andra kredit-
institut i andelslagsform föreskrivs om skyl-
dighet för medlemskreditinstitut till central-
institutet för sammanslutningen av kreditin-
stitut enligt lagens 3 § att hålla sammanslut-
ningens sammanställda bokslut till påseende. 

 
 
 

157 § 

Delårsrapport och årsrapport  

En inlåningsbank skall för varje räken-
skapsperiod som är längre än sex månader 
upprätta en delårsrapport för de sex första el-
ler för de tre, sex och nio första månaderna, 

om inte något annat följer av 2 kap. 5 § 
1 mom. i värdepappersmarknadslagen. På 
delårsrapporterna skall i övrigt tillämpas 2 
och 3 mom. samt i 2 kap. 5 § 2—4 mom. i 
värdepappersmarknadslagen. På motsvarande 
sätt skall en inlåningsbank upprätta en års-
rapport i tillämpliga delar med iakttagande av 
2 kap. 5 a § i värdepappersmarknadslagen. 
Om inte annat följer av denna paragraf gäller 
i fråga om en sådan inlåningsbanks delårs-
rapport och årsrapport på vilken tillämpas 
2 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen 
dessutom vad som i den nämnda lagen före-
skrivs om årsrappport och delårsrapport.  

En inlåningsbanks delårsrapport skall inne-
hålla en för den aktuella perioden upprättad 
resultaträkning och balansräkning eller, ifall 
inlåningsbanken är moderföretag i en kon-
cern, en koncernresultaträkning och -
balansräkning samt en redogörelse för ban-
kens eller koncernens resultatutveckling och 
för sådana betydande förändringar i tillgång-
arna och skulderna samt förbindelserna utan-
för balansräkningen och i verksamhetsmiljön 
som inträffat under rapportperioden, för ex-
ceptionella omständigheter som påverkat re-
sultatutvecklingen, för väsentliga händelser 
som inträffat efter rapportperioden samt för 
bankens eller koncernens sannolika utveck-
ling under räkenskapsperioden. Delårsrap-
portens uppgifter skall dessutom vara jäm-
förbara med uppgifterna för motsvarande pe-
riod under den föregående rapportperioden. 

Delårsrapporten skall offentliggöras inom 
två månader efter rapportperiodens utgång. 
Offentliggörandet skall i tillämpliga delar ske 
i enlighet med 156 § 2 och 4 mom. samt en-
ligt bestämmelserna om offentliggörande av 
delårsrapporter någon annanstans i lag. 

I lagen om andelsbanker och andra kredit-
institut i andelslagsform föreskrivs om cen-
tralinstitutets skyldighet att upprätta och of-
fentliggöra delårsrapporter för sammanslut-
ningen av andelsbanker. 

Om ett holdingföretag är en inlåningsbanks 
moderföretag skall på dess delårsrapporter 
tillämpas 1—3 mom. På en inlåningsbank 
vars moderföretag i enlighet med denna pa-
ragraf offentliggör en delårsrapport skall inte 
tillämpas vad som föreskrivs ovan i denna 
paragraf, om inte något annat föreskrivs i an-
nan lag. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
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delårsrapporter skall på motsvarande sätt till-
lämpas på årsrapporter, med iakttagande av 
2 kap. 5 a § i värdepappersmarknadslagen. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter samt ge anvisningar och utlåtan-
den om upprättande av rapporter som avses i 
denna paragraf samt av särskilda skäl för viss 
tid bevilja undantag från bestämmelserna i 
denna paragraf, om detta inte äventyrar inve-
sterarnas eller insättarnas ställning. I fråga 
om föreskrifter, anvisningar, utlåtanden och 
undantag skall i tillämpliga delar 147 § 2—4 
mom. följas. I rapporten skall nämnas om 
undantag har beviljats.  

 
 
 

158 § 

Tillämpning av bestämmelserna om revision 
och revisorer 

På kreditinstituts revision och revisorer till-
lämpas revisionslagen (936/1994) och när det 
gäller kreditinstitut i aktiebolagsform dessut-
om aktiebolagslagen samt när det gäller kre-
ditinstitut i andelslagsform dessutom lagen 
om andelslag, om inte nedan föreskrivs an-
nat. 

På kreditinstituts revisorer tillämpas inte 
24 § 2 mom. i revisionslagen. En revisor 
skall emellertid underrätta Finansinspektio-
nen om kredit som han fått av kreditinstitutet 
eller ett företag inom samma koncern samt 
om garantiförbindelser, ansvarsförbindelser, 
säkerheter eller motsvarande förmåner som 
kreditinstitutet eller företaget har ställt eller 
beviljat till förmån för honom. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
kreditinstituts revision och revisorer skall på 
motsvarande sätt tillämpas på holdingföretag. 
 

159 § 

Revisorernas behörighet 

Till revisorer för kreditinstitut och holding-
företag får väljas endast godkända revisorer 
som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen. 
Minst en revisor skall uppfylla kraven i 4 § i 
revisionslagen eller vara en sådan revisions-
sammanslutning som avses i 5 § i revisions-
lagen. 

160 § 

Finansinspektionens skyldighet att förordna 
revisor samt särskild granskning och grans-

kare 

Finansinspektionen skall för kreditinstitut 
förordna en revisor enligt 27 § i revisionsla-
gen och 7 kap. 5 § i lagen om andelslag samt 
förordna om särskild granskning och grans-
kare enligt 7 kap. 7 § i aktiebolagslagen och 
7 kap. 7 § i lagen om andelslag. När det gäll-
er förordnande av revisor samt särskild 
granskning och granskare i de ovan angivna 
fallen skall i övrigt tillämpas revisionslagen, 
aktiebolagslagen och lagen om andelslag. Fi-
nansinspektionen skall dessutom förordna en 
behörig revisor för kreditinstitut som inte har 
en revisor som uppfyller de i 159 § angivna 
kraven. 

 
 

10 kap.  

Filialetablering, tillhandahållande av tjäns-
ter samt flyttning av hemort till utlandet 

161 § 

Filialetablering i en EES-stat  

Ett kreditinstitut som ämnar etablera en fi-
lial i en EES-stat skall på förhand anmäla 
detta till Finansinspektionen. Till anmälan 
skall fogas uppgifter om den planerade verk-
samheten samt om filialens förvaltning. 

Finansinspektionen skall inom tre månader 
efter att ha mottagit de uppgifter som avses i 
1 mom. vidarebefordra dem till motsvarande 
tillsynsmyndighet i etableringsstaten och 
samtidigt lämna uppgifter om kreditinstitu-
tets kapitalbas och kapitaltäckning, om sä-
kerhetssystemet för insättarna, om investe-
rarskyddssystemet eller avsaknaden av ett 
sådant samt övriga uppgifter som behövs för 
inledande av filialens verksamhet.  

Finansinspektionen skall vägra göra sådan 
anmälan som avses i 2 mom. om den obser-
verar att kreditinstitutets finansiella ställning 
och interna styrning inte uppfyller de krav 
som denna lag ställer på kreditinstitut. En fi-
lial får inte etableras om Finansinspektionen 
har vägrat göra anmälan.  
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162 §  

Filialetablering i en stat utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet 

Ett kreditinstitut som har för avsikt att eta-
blera en filial i en stat som inte är en EES-
stat skall hos Finansinspektionen ansöka om 
etableringstillstånd. Tillståndet skall beviljas 
om tillräcklig tillsyn över filialen kan ordnas 
och om etableringen av filialen, med beak-
tande av kreditinstitutets interna styrning och 
finansiella ställning, inte är ägnad att äventy-
ra kreditinstitutets verksamhet. Finlands 
Banks utlåtande skall begäras om tillstånds-
ansökan. Finansinspektionen har, efter att ha 
hört sökanden, rätt att förena tillståndet med 
sådana begränsningar och villkor i fråga om 
filialens verksamhet som behövs för tillsy-
nen. 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs om de upplysningar som skall fogas 
till tillståndsansökan. 

 
 

163 § 

Indragning av filial  

Om ett kreditinstitut inte uppfyller de för-
utsättningar som nämns i 161 och 162 § kan 
Finansinspektionen sätta ut en tid inom vil-
ken saken skall rättas till och, om så ej sker 
inom den utsatta tiden, dra in filialen. På in-
dragning av en filial skall tillämpas vad som i 
29 § föreskrivs om begränsning av affärs-
verksamheten. 

 
164 § 

Tillhandahållande av tjänster 

Ett kreditinstitut som planerar att tillhanda-
hålla tjänster som avses i 30 § 1 mom. i nå-
gon annan stat utan att etablera en filial där 
skall på förhand anmäla till Finansinspektio-
nen vilka tjänster det tillhandahåller. 

Finansinspektionen skall inom en månad 
från mottagandet av en anmälan enligt 
1 mom. underrätta tillsynsmyndigheten i en 
stat som avses i 1 mom. om saken samt bifo-
ga sin egen anmälan om huruvida kreditinsti-
tutets koncession i Finland omfattar tjänster-

na i fråga. 
 

165 § 

Ett till en konsolideringsgrupp hörande fi-
nansiellt instituts etableringsrätt och rätt att 

tillhandahålla tjänster  

Ett finländskt finansiellt institut som hör 
till samma konsolideringsgrupp som ett kre-
ditinstitut kan, när det har uppfyllt de villkor 
som i en EES-stat gäller för filialetablering 
eller tillhandahållande av tjänster, etablera en 
filial eller annars tillhandahålla tjänster i en 
EES-stat. Vid etableringen av filialen och 
tillhandahållandet av tjänsterna skall i till-
lämpliga delar iakttas 161 och 164 §. 

Finansinspektionen skall kontrollera att de 
i 1 mom. avsedda förutsättningarna är upp-
fyllda och utfärda ett intyg om att det finan-
siella institutet uppfyller förutsättningarna. 

Ett finansiellt institut skall underrätta Fi-
nansinspektionen om det i institutets förhål-
landen sker förändringar som påverkar de i 
1 mom. angivna förutsättningarna. Finansin-
spektionen skall underrätta tillsynsmyndighe-
ten i den till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet hörande staten, om ett finansiellt 
institut inte längre uppfyller de i 1 mom. an-
givna förutsättningarna.  

 
166 § 

Flyttning av hemort till en annan EES-stat  

Om ett kreditinstitut har för avsikt att flytta 
sin hemort till en annan EES-stat i enlighet 
med artikel 8 i europabolagsförordningen, 
skall kreditinstitutet utan dröjsmål efter att ha 
anmält förslaget för registrering sända Fi-
nansinspektionen en kopia av det förslag om 
flyttning och den redogörelse som avses i ar-
tiklarna 8.2 och 8.3 i europabolagsförord-
ningen.  

Om kreditinstitutet har för avsikt att efter 
flyttningen av hemort fortsätta sin verksam-
het i Finland, skall på kreditinstitutet tilläm-
pas vad som föreskrivs om utländska kredit-
instituts verksamhet i Finland. 

Registermyndigheten får inte ge ett sådant 
intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om eu-
ropabolag (742/2004), om Finansinspektio-
nen innan ett sådant tillstånd som avses i 
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nämnda lagrum beviljats har meddelat regis-
termyndigheten att kreditinstitutet inte har 
följt bestämmelserna om flyttning av hemort 
eller bestämmelserna om fortsättande av 
verksamheten i Finland eller avslutande av 
verksamheten. Tillstånd får beviljas före den 
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktie-
bolagslagen endast om Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig en 
flyttning av hemort. 

 
11 kap.  

Skadestånds-, straff- och tvångsmedelsbe-
stämmelser 

167 § 

Skadeståndsskyldighet 

Ett kreditinstituts stiftare, medlemmarna av 
dess förvaltningsråd eller styrelse samt verk-
ställande direktören är skyldiga att ersätta 
skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller 
av vårdslöshet har vållat kreditinstitutet.  

Ett kreditinstituts stiftare, medlemmarna av 
dess förvaltningsråd eller styrelse samt verk-
ställande direktören är skyldiga att ersätta 
också skada som de i sitt uppdrag uppsåtli-
gen eller av vårdslöshet har vållat aktieägare, 
medlemmar, innehavare av placeringsandelar 
eller grundfondsbevis eller andra personer 
genom överträdelse av denna lag, lagen om 
affärsbanker och andra kreditinstitut i aktie-
bolagsform, sparbankslagen, lagen om an-
delsbanker och andra kreditinstitut i andels-
lagsform, lagen om hypoteksbanker, lagen 
om hypoteksföreningar, lagen om temporärt 
avbrytande av en depositionsbanks verksam-
het eller denna lag eller en förordning som ett 
ministerium har givit med stöd av den eller 
Finansinspektionens föreskrifter eller genom 
överträdelse av kreditinstitutets bolagsord-
ning eller stadgar. I revisionslagen föreskrivs 
om revisorers ersättningsansvar.  

Om skadan har orsakats genom överträdel-
se av författningar som avses i 2 mom. eller 
bestämmelser i bolagsordningen eller stad-
garna anses de ha orsakats av vårdslöshet, 
om inte den som är ansvarig för förfarandet 
visar att han eller hon har iakttagit omsorgs-
fullhet. Detsamma gäller skada som har or-
sakats genom en åtgärd till förmån för en 

person som enligt 140 § hör till kreditinstitu-
tets närmaste krets. 

Ett kreditinstituts aktieägare, en sparbanks 
principaler och en andelsbanks medlemmar 
eller fullmäktige är skyldiga att ersätta skada 
som de genom att medverka till överträdelse 
av de författningar, den bolagsordning eller 
de stadgar som avses i 2 mom. uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet har orsakat kreditin-
stitutet, aktieägare, medlemmar, innehavare 
av placeringsandelar eller grundfondsbevis 
eller andra personer. Skada som har orsakats 
genom en åtgärd till förmån för en person 
som enligt 140 § hör till kreditinstitutets 
närmaste krets anses ha orsakats av vårdslös-
het om inte vederbörande aktieägare, princi-
pal eller andelsbankens medlem eller full-
mäktige visar att de har iakttagit omsorgs-
fullhet. 

Angående jämkning av skadestånd samt 
fördelning av skadeståndsansvar mellan två 
eller flera ersättningsskyldiga gäller 2 och 
6 kap. i skadeståndslagen (412/1974). 

I lagen om affärsbanker och andra kreditin-
stitut i aktiebolagsform, i sparbankslagen 
samt i lagen om andelsbanker och andra kre-
ditinstitut i andelslagsform föreskrivs om 
väckande av skadeståndstalan för kreditinsti-
tut i aktiebolagsform, för sparbanker och för 
kreditinstitut i andelslagsform.  

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf 
tillämpas också på företag som hör till sam-
ma konsolideringsgrupp som ett kreditinsti-
tut, om skadan har orsakats genom överträ-
delse av denna lag eller en med stöd av den 
utfärdad förordning eller en föreskrift som 
Finansinspektionen har utfärdat med stöd av 
denna lag. 

168 § 

Kreditinstitutsbrott 

Den som uppsåtligen 
1) i strid med 18—20, 31 eller 32 § från 

allmänheten tar emot medel som skall återbe-
talas på anfordran, 

2) bedriver kreditinstitutsverksamhet utan 
koncession eller begränsad kreditinstituts-
verksamhet utan ett sådant beslut som avses i 
18 § 2 mom. 

3) i sin affärsverksamhet använder ordet 
"inlåning" i strid med 10 § 2 mom. eller ordet 
"bank" i strid med 21 §, 
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skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den föreskrivs på något 
annat ställe i lag, för kreditinstitutsbrott dö-
mas till böter eller fängelse i högst sex må-
nader. 

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet 
bryter mot 20 § 4 mom. skall, om inte gär-
ningen är ringa eller strängare straff för den 
föreskrivs på något annat ställe i lag, för 
brott mot bestämmelserna om erbjudande av 
skuldinstrument till allmänheten dömas till 
böter. 

Bestämmelser om straff för ingivande av 
osant intyg till myndighet finns i 16 kap. 8 § 
i strafflagen. 

 
 
 

169 § 

Brott mot tystnadsplikten 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en-
ligt 141 § och för brott mot åtagandet i 144 § 
skall dömas enligt 38 kap. 1 och 2 § i 
strafflagen, om inte strängare straff för gär-
ningen föreskrivs på något annat ställe i lag. 

 
 

170 § 

Brott mot bestämmelserna om förvärv av 
kreditinstituts aktier eller andelar 

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet 
förvärvar aktier eller andelar utan att göra 
sådan anmälan som avses i 38 § 1 mom. eller 
i 42 § eller i strid med Förbud som Finansin-
spektionen utfärdat med stöd av 38 § 2 mom. 
eller 43 § skall, om inte gärningen är ringa 
eller strängare straff för den föreskrivs i an-
nan lag, för brott mot bestämmelserna om 
förvärv av kreditinstituts aktier eller andelar 
dömas till böter. 

 
 

171 § 

Brott mot bestämmelserna om kreditinstituts 
likvidation 

Den som i egenskap av ett kreditinstituts 
styrelsemedlem eller likvidator uppsåtligen 

eller av vårdslöshet grovt försummar att full-
göra en skyldighet som enligt 20 kap. i aktie-
bolagslagen, 6 kap. i lagen om affärsbanker 
och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, 
8 kap. i sparbankslagen, 19 kap. i lagen om 
andelslag eller 9 kap. i lagen om andelsban-
ker och andra kreditinstitut i andelslagsform 
åligger ett kreditinstituts styrelsemedlem el-
ler likvidator skall, om inte gärningen är 
ringa eller strängare straff för den föreskrivs 
på något annat ställe i lag, för brott mot be-
stämmelserna om kreditinstituts likvidation 
dömas till böter. 

 
 
 

172 § 

Kreditinstituts bokföringsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av grov vårds-
löshet 

1) upprättar bokslut eller koncernbokslut i 
strid med 9 kap. eller i strid med en ministe-
rieförordning eller Finansinspektionens före-
skrifter som har utfärdats med stöd därav, 

2) bryter mot vad som i 156 § föreskrivs 
om anmälan av bokslut för registrering eller 
framläggande av bokslut, 

3) bryter mot vad som i 157 § föreskrivs 
om upprättande av delårsrapport eller som 

4) bryter mot bestämmelserna om slutredo-
visning över ett kreditinstituts fusion, delning 
eller likvidation 

skall, om inte gärningen enligt 30 kap. 9 el-
ler 10 § i strafflagen är straffbar som ett bok-
föringsbrott eller som ett bokföringsbrott av 
oaktsamhet eller om inte strängare straff fö-
reskrivs i annan lag, för kreditinstituts bokfö-
ringsförseelse dömas till böter. 

 
 

173 § 

Brott mot bestämmelserna om utdelning av 
kreditinstituts medel 

Den som uppsåtligen 
1) bryter mot bestämmelserna om återbe-

talning av kapitallån, betalning av ränta eller 
annan gottgörelse eller ställande av säkerhet, 

2) betalar ut ett kreditinstituts eller ett till 
dess konsolideringsgrupp hörande företags 
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medel i strid med denna lag, aktiebolagsla-
gen, lagen om andelslag, lagen om affärs-
banker och andra kreditinstitut i aktiebolags-
form, lagen om andelsbanker och andra kre-
ditinstitut i andelslagsform, sparbankslagen 
eller lagen om hypoteksföreningar, eller som 

3) i strid med 35 § beviljar lån, ställer sä-
kerhet eller som pant tar emot egna eller mo-
derföretagets aktier, andelar, kapitallån, de-
benturer eller därmed jämförbara förbindel-
ser, 

skall, om gärningen inte är ringa eller 
strängare straff för den inte föreskrivs i an-
nan lag, för brott mot bestämmelserna om ut-
delning av kreditinstituts medel dömas till 
böter eller fängelse i högst ett år. 

 
 

174 § 

Vite 

Om en sammanslutning av kreditinstitut 
inte i sin verksamhet har följt denna lag eller 
bestämmelser eller föreskrifter som har ut-
färdats med stöd av den eller om ett aktiebo-
lag eller ett andelslag som avses i 18 § för-
summar den anmälningsskyldighet som före-
skrivs i nämnda paragrafs 5 mom. eller un-
derlåter att lämna de i momentet avsedda 
uppgifter som Finansinspektionen begärt, 
kan Finansinspektionen vid vite ålägga sam-
manslutningen, aktiebolaget eller andelslaget 
att fullgöra sin skyldighet.  

Vitet döms ut av Finansinspektionen. 
 
 

12 kap.  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

175 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den                   20  . 
Genom denna lag upphävs kreditinstitutsla-
gen av den 30 december 1993 (1607/1993) 
jämte ändringar. 

Finansinspektionen kan innan denna lag 
träder i kraft vidta åtgärder för godkännande 
av förfaranden som avses i 59, 62—64 och 
77 § eller ratinginstitut som avses i 58 § 

4 mom. samt fatta beslut som avses i de 
nämnda paragraferna. 

I andra lager ingående hänvisningar till den 
tidigare kreditinstitutslagen som upphävs ge-
nom denna lag skall betraktas som hänvis-
ningar till denna lag. 

 
 

176 § 

Övergångsbestämmelser om koncession 

Ett företag eller en sparbank som har bevil-
jats koncession innan denna lag trätt i kraft 
behöver inte ansöka om ny koncession. 

 
 

177 § 

Allmänna övergångsbestämmelser om kapi-
talkrav 

Vad som i 44 § och 55 § 3 mom. föreskrivs 
om kapitalkrav gäller inte kreditinstitut som 
redan den 1 januari 1994 hade koncession för 
kreditinstitutsverksamhet. Kapitalbasen i ett 
ovan avsett kreditinstitut vars kapitalbas vid 
den ovannämnda tidspunkten underskred mi-
nimikravet får dock inte sjunka under kapi-
talbasen per den 2 maj 1992 eller, om kredit-
institutet nämnda dag saknade koncession, 
kreditinstitutets kapitalbas per det datum då 
det fick koncession eller det högsta belopp 
som uppnåtts därefter.  

Om det bestämmande inflytandet i ett kre-
ditinstitut som avses i 1 mom. övergår från 
den som innehardet när lagen träder i kraft, 
skall kreditinstitutets kapitalbas inom tre må-
nader efter att det bestämmande inflytandet 
övergick uppfylla minimikravet enligt 55 § 3 
mom.  

När två eller flera kreditinstitut som avses i 
1 mom. fusioneras skall det mottagande kre-
ditinstitutets eller det nya kreditinstitutets 
kapitalbas vara minst så stor som summan av 
de fusionerade kreditinstitutens kapitalbaser 
vid fusionstidpunkten, tills det når upp till 
minimikravet för ett kreditinstituts kapitalbas 
enligt 55 § 3 mom.  

Om kapitalbasen underskrider det belopp 
som anges i denna paragraf skall 87 och 88 § 
tillämpas.  

På beräkning av kapitalkravet skall inte till-
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lämpas artikel 154.1 b i kreditinstitutsdirekti-
vet. 

178 § 

Övergångsbestämmelser om schablonmeto-
den för beräkning av kreditrisk 

Utan hinder av denna lag samt med stöd av 
den utfärdade föreskrifter och bestämmelser 
får ett kreditinstitut till den 1 januari 2008 
beräkna det i 55 § 1 mom. 1 punkten avsedda 
kapitalkravet enligt de bestämmelser som 
gällde innan denna lag trädde i kraft, med 
iakttagande av artikel 152.8—12a i kreditin-
stitutsdirektivet. 

Vid tillämpning av schablonmetoden för 
beräkning av kreditrisken enligt 58 § skall på 
beräkning av kapitalkravet inte tillämpas ar-
tiklarna 153.1, 153.2 och154.1 första under-
avsnittet i det direktiv som nämns i 1 mom. 

Om en fordran på en EES-stat eller dess 
centralbank är utställd i en annan EES-stats 
valuta och finansierad i samma valuta får på 
den till utgången av år 2012 tillämpas risk-
vikten 0 procent. 

Vid tillämpning av 58 § får hushållsford-
ringar samt fordringar vars motparter är före-
tag i en annan EES-stat anses vara oreglerad 
till utgången av 2011, om dess kapital eller 
ränta inte har betalts inom den tid som före-
skrivs i lagstiftningen i kundens hemstat, lik-
väl högst 180 dagar. 

 
 

179 § 

Övergångsbestämmelser om internmetoden 
för beräkning av kreditrisk 

Kapitalkravet för ett kreditinstitut på vilket 
tillämpas 59 § 1 mom., får efter korrigering 
med skillnaden mellan nedskrivningar enligt 
48 § 3 mom. och förväntade förluster, inte  

1) underskrida ett belopp som år 2007 mot-
svarar 95 procent av minsta kapitalbas be-
räknad enligt de kapitaltäckningskrav som 
gällde innan denna lag trädde i kraft, 

2) underskrida ett belopp som år 2008 mot-
svarar 90 procent av minsta kapitalbas be-
räknad enligt de kapitaltäckningskrav som 
gällde innan denna lag trädde i kraft, 

3) underskrida ett belopp som år 2009 mot-
svarar 80 procent av minsta kapitalbas be-

räknad enligt de kapitaltäckningskrav som 
gällde innan denna lag trädde i kraft. 

Med avvikelse från artikel 84.3 i kreditin-
stitutsdirektivet kan ett i 59 § 1 mom. avsett 
tillstånd, om det inte gäller tillämpning av 
egna vikter för förlustandelar och konverte-
ringsfaktorer vid beräkning av kapitalkrav 
för kreditrisker som hänför sig till fordringar 
på stater och centralbanker, kreditinstitut och 
företag, beviljas 

1) till den 31 december 2007 om kreditin-
stitutet har tillämpat de metoder som tillstån-
det avser i minst ett år innan tillståndet bevil-
jats, likväl så att alla motparter har omklassi-
ficerats en gång och så att det två års an-
vändningskrav som avses i den nämnda arti-
keln uppfylls senast den 1 januari 2008, 

2) till den 1 januari 2009 om kreditinstitu-
tet har tillämpat de metoder som tillståndet 
avser i minst två år innan tillståndet beviljats. 

Vid tillämpning av 59 § 1 mom. får den 
genomsnittliga riskvägda förlustandelen för 
alla hushållsexponeringar mot säkerhet i bo-
stadsfastigheter utan statliga garantier inte till 
den 31 december 2010 understiga 10 procent. 
På täckta obligationer får till nämnda tid-
punkt under de förutsättningar som anges i 
kreditinstitutsdirektivet tillämpas förlustan-
delsvikten 11,25 procent. 

Vid tillämpning av 59 § kan användning av 
egna vikter för förlustandelar och konverte-
ringsfaktorer vid beräkning av kapitalkrav 
för kreditrisker som hänför sig till fordringar 
på stater och centralbanker, kreditinstitut och 
företag tillåtas från den 1 januari 2008. Med 
avvikelse från vad som föreskrivs i artikel 
84.4 i kreditinstitutsdirektivet kan tillstånd 
enligt detta moment beviljas till den 31 de-
cember 2008 om kreditinstitutet har tillämpat 
den metod som tillståndet avser i minst två år 
innan tillståndet beviljats, likväl så att det tre 
års användningskrav som avses i det nämnda 
momentet uppfylls senast den 1 januari 2009 

Vid tillämpning av lagens 59 § får ett före-
tag i en annan EES-stat anses vara insolvent 
till den 31 december 2011, om kapitalet eller 
räntan på en fordran hos företaget inte har 
betalts inom den tid som föreskrivs i lagstift-
ningen i företagets hemstat, likväl högst 180 
dagar. 

Vid tillämpning av 59 § tillämpas inte arti-
kel 154.3—6 i det direktiv som nämns i 
2 mom., om inte annat följer av 5 mom. 
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180 § 

Övergångsbestämmelser om operativa risker 

Denna lags 62 § 4 mom. tillämpas från den 
1 januari 2008. 

Kapitalkravet för kreditinstitut på vilka till-
lämpas 60 § 4 mom. får  

1) år 2008 inte underskrida ett belopp som 
motsvarar 90 procent av minsta kapitalbas 
beräknad enligt de kapitaltäckningskrav som 
gällde innan denna lag trädde i kraft, 

2) år 2009 inte underskrida ett belopp som 
motsvarar 80 procent av minsta kapitalbas 
beräknad enligt de kapitaltäckningskrav som 
gällde innan denna lag trädde i kraft. 

Artikel 155 i kreditinstitutsdirektivet till-
lämpas inte på kreditinstitut. 

Om ett kreditinstitut sänker sin minsta ka-
pitalbas enligt 55 § 1 mom. 1 punkten på det 
sätt som avses i 178 § 1 mom. skall kapital-
kravet för operativa risker enligt 62 § sänkas 
på det sätt som avses i artikel 152.10 i kredit-
institutsdirektivet. 

 
181 § 

Övergångsbestämmelser om marknadsrisker 

Finansinspektionen kan tillåta att de kredit-
institut som innan denna lag trädde i kraft har 
beviljats tillstånd att tillämpa den i bilaga V 
till kapitalbasdirektivet nämnda internmeto-
den för beräkning av specifik risk, högst till 
utgången av år 2009 får tillämpa denna me-
tod under de förutsättningar som gällde innan 

denna lag trädde i kraft. 
 

182 § 

Övergångsbestämmelser om stora kundrisker  

Om ett kreditinstitut sänker sin minsta ka-
pitalbas enligt 55 § 1 mom. 1 punkten på det 
sätt som avses i 178 § 1 mom. i enlighet med 
de bestämmelser som gällde innan denna lag 
trädde i kraft, skall på begränsningar av stora 
kundrisker som avses i 69 § tillämpas de be-
stämmelser som gällde innan denna lag träd-
de i kraft. 

183 § 

Tillämpning av övergångsbestämmelserna på 
konsoliderade kapitalkrav  

Vad som föreskrivs i 177—182 § skall på 
motsvarande sätt tillämpas på beräkning av 
konsoliderade kapitalkrav. 

 
184 § 

Övergångsbestämmelser om bokslut 

Finansiella instrument som innehas enligt 
förutsättningarna för säkringsredovisning kan 
utan hinder av 151 § tas upp senast i bokslu-
tet för den redovisningsperiod som slutar den 
31 december 2007, till det värde de har i säk-
ringsredovisningen i enlighet med den lag 
som gällde innan denna lag trädde i kraft och 
med stöd av den utfärdade föreskrifter och 
bestämmelser. 

————— 
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2.  

Lag  

om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 28 december 2001 om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebo-

lagsform (1501/2001) 1 § 2 mom., 4 §, 6 § 1 och 3 mom., 7 §, 10 och 23 § samt 25 § 2 mom., 
sådana de lyder 1 § 2 mom., 4 §, 6 § 1 mom., 7 och 10 § samt 25 § 2 mom. i lag (   /   ), 6 § 
3 mom. i lag 749/2004 och 23 § i lag 408/2004, samt 

fogas till 6 §, sådan den lyder ändrad i de nämnda lagarna 749/2004 och (   /    ), ett nytt 
2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., det ändrade 3 mom. blir 4 mom. och det 
nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer: 

 
1 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
På kreditinstitut tillämpas aktiebolagslagen 

(   /   ) om inte något annat föreskrivs nedan i 
denna lag eller i kreditinstitutslagen (   /   ). 
På sparbanksaktiebolag som avses i spar-
bankslagen (1502/2001) tillämpas dessutom 
sparbankslagen samt på andelsbanksaktiebo-
lag som avses i lagen om andelsbanker och 
andra kreditinstitut i andelslagsform 
(1504/2001) den lagen. På kreditinstitut som 
bedriver sådan hypoteksbanksverksamhet 
som avses i lagen om hypoteksbanker 
(1240/1999) tillämpas dessutom lagen om 
hypoteksbanker. 

 
4 § 

Ett kreditinstituts fusionsplan skall, utöver 
vad som föreskrivs i 16 kap. 3 § i aktiebo-
lagslagen, innehålla en utredning om åtagan-
den som avses i 46 § 1 mom. 3 och 4 punkten 
i kreditinstitutslagen och vilkas borgenärer 
kan motsätta sig beviljande av tillstånd som 
avses i 16 kap. 6 § 1 mom. i aktiebolagsla-
gen. 

 
6 § 

Vad som i 16 kap. 6, 7 och 15 § i aktiebo-
lagslagen föreskrivs om borgenärer skall inte 
tillämpas på insättare. Det överlåtande kredit-
institutet skall emellertid underrätta insättar-
na om fusionen senast tre månader före det 
datum som registermyndigheten sätter ut för 
de övriga borgenärerna med stöd av 16 kap. 

6 § 2 mom. i aktiebolagslagen. I meddelandet 
skall uppges det övertagande kreditinstitutets 
firma och adress.  

Av ett meddelande som avses i 1 mom. 
skall framgå att i det fall att en insättares 
sammanlagda inlåning i de kreditinstitut som 
deltar i fusionen överstiger den maximigräns 
för insättningsgarantin som anges i 105 § i 
kreditinstitutslagen, skall på insättningsga-
rantin tillämpas 112 § i den nämnda lagen. 
Insättaren har rätt att inom sex månader från 
mottagandet av meddelandet, utan hinder av 
de ursprungliga avtalsvillkoren säga upp en 
insättning som enligt 105 § i kreditinsti-
tutslagen helt eller delvis faller utanför in-
sättningsgarantin. Vad som föreskrivs i detta 
moment skall inte tillämpas om de överlåtan-
de inlåningsbankerna på det sätt som avses i 
105 § 6 mom. i kreditinstitutslagen betraktas 
som en enda inlåningsbank vid tillämpning 
av den övre gräns som avses i den nämnda 
paragrafens 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 
om insättare och insättares uppsägningsrätt i 
samband med fusion gäller på motsvarande 
sätt vid flyttning av kreditinstitutets hemort 
till någon annan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet samt en fusion 
vid vilken det övertagande kreditinstitutet re-
gistreras i någon annan stat. En insättare har 
uppsägningsrätt, om en insättning som om-
fattas av en i kreditinstitutslagen föreskriven 
insättningsgaranti efter åtgärden inte alls el-
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ler bara delvis kommer att omfattas av in-
sättningsgaranti. I sitt meddelande till insätta-
ren skall kreditinstitutet redogöra för de änd-
ringar som kommer att ske i uppgifter som 
har lämnats med stöd av 108 § i kreditinsti-
tutslagen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 § 

För ett kreditinstitut som bildas i samband 
med en kombinationsfusion skall ansökas om 
koncession enligt kreditinstitutslagen. En 
kombinationsfusion får inte registreras om 
inte koncessionen registreras samtidigt. 

 
10 § 

Vad som i 14 kap. 2—5 § samt 17 kap. 6, 7 
och 15 § i aktiebolagslagen föreskrivs om 
borgenärer skall vid tillämpningen av detta 
kapitel tillämpas i fråga om den för vilken 
kreditinstitutet har ställt borgen eller ingått 
någon annan jämförbar förbindelse eller den 
som på grund av ett derivatavtal med kredit-
institutet kan få en penningfordran, om för-
bindelsen övergår på någon annan än ett an-
nat kreditinstitut som avses i 8 § 1 mom. i 

kreditinstitutslagen. 
 

23 § 
Om en affärsbanks egendom har avträtts 

till konkurs behöver insättarna inte anmäla 
eller bevaka sina tillgodohavanden på inlå-
ningskonton, om inte annat följer av 24 § 
2 mom. Vad som i denna paragraf föreskrivs 
om insättare skall inte tillämpas på insätt-
ningsgarantifonden då insättarnas rättigheter 
har övergått till den med stöd av 105 § 
7 mom. i kreditinstitutslagen. 
 

25 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finansinspektionen har, om den anser att 
insättarnas intresse kräver det, rätt att utan 
hinder av 22 kap. 6 och 7 § i aktiebolagsla-
gen väcka skadeståndstalan för kreditinstitu-
tets räkning mot en sådan person eller sam-
manslutning som avses i 167 § i kreditinsti-
tutslagen. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den      20  . 

————— 
 
 
 

3.  

Lag  

om ändring av sparbankslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) 1 § 2 mom., 41 § 1 och 

2 mom., 64 § 2 mom. 4 punkten, 75 §, 77 § 1 och 3 mom., 86 § 2 mom., 91 § 3 mom., 95 §, 
106 §, 107 § 1 mom. och 124 § 1 mom. som följer: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sparbanker och sparbanksaktiebolag är i 
kreditinstitutslagen (   /   ) avsedda inlånings-
banker, vilkas särskilda ändamål är att främja 
sparandet. 

 
41 § 

Som sparbankens vinst får, om inte något 

annat följer av 40 § 2 mom. eller av 88 § i 
kreditinstitutslagen, på grundfondsandelar 
och kapitallån delas ut högst ett av styrelsen 
föreslaget belopp som inte överstiger det 
sammanlagda beloppet av den vinst som 
framgår av den för den senaste räkenskapspe-
rioden fastställda balansräkningen och spar-
bankens övriga fria egna kapital, med avdrag 
för förlust som balansräkningen utvisar, 
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andra poster som enligt 2 mom. inte får delas 
ut, det belopp varmed de i sparbankens bok-
slut enligt 5 kap. 15 § i bokföringslagen 
(1336/1997) gjorda avsättningarna och reser-
verna samt skillnaden mellan de gjorda och 
planenliga avskrivningarna i bokslutet har 
tagits upp i det fria egna kapitalet, samt med 
det belopp som enligt lagen eller stadgarna 
skall avsättas till reservfonden eller annars 
lämnas outdelat. På grundfondsandelarna kan 
som vinstandel delas ut endast vinst och an-
nat fritt eget kapital som har uppkommit efter 
inrättandet av grundfonden. 

Av den del av sparbankens vinst som inte 
används för ökning av reservfonden, för ut-
delning av vinst på grundfondsandelarna el-
ler för kapitallån eller läggs till sparbankens 
egna fria kapital kan medel genom principa-
lernas beslut, om det belopp som styrelsen 
föreslår inte överskrids, användas för spar-
främjande eller andra allmännyttiga ändamål. 
Vinstmedel får dock inte utan Finansinspek-
tionens samtycke användas för sådana spar-
främjande eller allmännyttiga ändamål som 
avses i detta moment förrän understödslån 
som sparbanken erhållit ur den säkerhetsfond 
som avses i 113 § i kreditinstitutslagen har 
återbetalts jämte ränta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

64 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Fusionsplanen skall uppta 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) utredning om kapitallån samt om sådana 
i 46 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 47 § 
1 mom. 1 punkten i kreditinstitutslagen av-
sedda åtaganden vilkas borgenärer kan mot-
sätta sig beviljande av tillstånd som avses i 
73 §, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

75 § 
Vad som i 73 och 74 § föreskrivs om bor-

genärer skall inte tillämpas på insättare. Den 
överlåtande sparbanken skall emellertid un-
derrätta insättarna om fusionen senast tre 
månader före den tidsfrist som registermyn-
digheten sätter ut för de övriga borgenärerna 
med stöd av 74 §. I meddelandet skall uppges 
den övertagande sparbankens firma och 

adress.  
Av det meddelande som avses i 1 mom. 

skall framgå att i det fall att en insättares 
sammanlagda insättningar i de sparbanker 
som deltar i fusionen överstiger den maximi-
gräns för insättningsgarantin som anges i 105 
§ i kreditinstitutslagen, skall på insättnings-
garantin tillämpas 112 § i den nämnda lagen. 
Insättaren har rätt att inom sex månader från 
mottagandet av meddelandet, utan hinder av 
de ursprungliga avtalsvillkoren säga upp en 
insättning som enligt 105 § i kreditinsti-
tutslagen helt eller delvis faller utanför in-
sättningsgarantin. Vad som föreskrivs i detta 
moment skall inte tillämpas om de överlåtan-
de inlåningsbankerna på det sätt som avses i 
105 § 6 mom. i kreditinstitutslagen betraktas 
som en enda inlåningsbank vid tillämpning 
av den övre gräns som avses i den nämnda 
paragrafens 1 mom. 

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 
om insättare skall på motsvarande sätt till-
lämpas på den övertagande sparbankens in-
sättare om den övertagande sparbankens bor-
genärer skall höras enligt 74 § 1 mom. 

 
 

77 § 
Den överlåtande sparbankens tillgångar 

och skulder, med undantag för yrkanden som 
grundar sig på 167 § i kreditinstitutslagen 
och 44 § i revisionslagen (936/1994), övergår 
utan likvidationsförfarande till den överta-
gande sparbanken då verkställigheten av fu-
sionen har registrerats. Samtidigt upplöses 
den överlåtande sparbanken. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den överlåtande sparbankens styrelse och 
verkställande direktör skall avge slutredovis-
ning vid den överlåtande sparbankens princi-
palmöte. Slutredovisningen skall innefatta 
bokslut och koncernbokslut för den tid för 
vilken bokslut ännu inte har lagts fram vid 
det högsta beslutande organets sammanträde 
samt utredning om hur vederlaget skiftats. I 
fråga om granskningen av slutredovisningen 
iakttas i tillämpliga delar vad som i kreditin-
stitutslagen föreskrivs om revision av bok-
slut. I fråga om principalmötet tillämpas 
denna lag. I fråga om klander av vederlags-
skiftet och slutredovisningen, i fråga om 
lyftande av skiftesandel samt i fråga om fort-
satt likvidation efter att den överlåtande 
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sparbanken upplösts skall i tillämpliga delar 
iakttas 8 kap. i denna lag. Slutredovisningen 
skall anmälas för registrering så som före-
skrivs i 156 § i kreditinstitutslagen. 

 
86 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
De vid delningen övertagande spar-

bankerna är solidariskt ansvariga för den ur-
sprungliga sparbankens skulder som har 
uppkommit innan verkställandet av delning-
en registrerats. Om det ursprungliga kreditin-
stitutet har skulder för vilka ett annat företag 
svarar enligt delningsplanen, uppgår kredit-
institutets sammanlagda ansvar dock till 
högst värdet av den nettoegendom som åter-
står för det eller övergår till det. En borgenär 
kan med åberopande av det solidariska an-
svaret kräva betalning för en skuld som upp-
tas i delningsplanen först när det har konsta-
terats att borgenären inte får betalning av 
gäldenären eller ur en säkerhet. Vad som fö-
reskrivs ovan i detta moment om skulder till-
lämpas inte på sådana skulder eller delar av 
skulder som kan ersättas ur den i 95 § i kre-
ditinstitutslagen avsedda insättningsgaranti-
fonden eller den i 6 kap. i lagen om värde-
pappersföretag (579/1996) avsedda ersätt-
ningsfonden. 

 
91 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
I bolagsordningen för den inlåningsbank 

som bildas för att fortsätta sparbankens verk-
samhet kan tas in en bestämmelse enligt vil-
ken bankens särskilda ändamål är att främja 
sparandet. I denna lag används benämningen 
sparbanksaktiebolag om en sådan bank. Ett 
sparbanksaktiebolag skall i sin firma, utöver 
den beteckning som anger bankens sam-
manslutningsform, även använda ordet eller 
sammansättningsleden "sparbank". 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
95 § 

Angående sparbanksinspektionens och dess 
företrädares rättigheter, ansvar och jäv gäller 
när de sköter sin tillsynsuppgift enligt 93 § 
1 mom. vad som i lagen om Finansinspektio-

nen (587/2003) föreskrivs om Finansinspek-
tionen och dess företrädare. 

 
106 § 

Revisorernas uppdrag upphör inte då spar-
banken träder i likvidation. Vad som i 9 kap. 
i kreditinstitutslagen föreskrivs om revision 
skall i tillämpliga delar iakttas under likvida-
tionen. Revisionsberättelsen skall dessutom 
innehålla ett uttalande om huruvida likvida-
tionen enligt revisorernas mening onödigt har 
fördröjts. 

 
107 § 

När sparbanken har försatts i likvidation 
skall styrelsen och verkställande direktören 
utan dröjsmål upprätta bokslut och koncern-
bokslut för den tid före likvidationens början 
för vilken något bokslut ännu inte har lagts 
fram på principalmötet. Detta bokslut skall så 
snart som möjligt läggas fram på principal-
mötet. På bokslutet och revisionen skall till-
lämpas 9 kap. i kreditinstitutslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
124 § 

För en sparbanks räkning får i 167 § i kre-
ditinstitutslagen avsedd talan som inte grun-
dar sig på en straffbar gärning inte väckas 
mot 

1) en stiftare sedan tre år har förflutit från 
den konstituerande stämmans beslut om ban-
kens bildande, 

2) förvaltningsråds- eller styrelsemedlem-
marna, verkställande direktören eller princi-
palerna sedan tre år har förflutit från utgång-
en av den räkenskapsperiod under vilken det 
beslut fattades eller den åtgärd vidtogs som 
ligger till grund för talan, eller mot 

3) revisorerna eller en av förvaltningsrådet 
eller styrelsen utsedd granskare sedan tre år 
har förflutit från framläggandet av den revi-
sionsberättelse, det utlåtande eller det intyg 
som ligger till grund för talan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den              20  . 

————— 
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4. 

Lag 

om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 28 december 2001 om andelsbanker och andra kreditinstitut i andels-

lagsform (1504/2001) 1 § 2 mom., 3 §, 4—9 §, 10 § 1 mom. 3 punkten, 11 § 1 mom. 3 punk-
ten., 16 § 1 och 4 mom., 18 §, 19 § 4 mom., 22 § 2 mom., 24 §, 32 § 1 mom., samt 43, 45, 53 
och 56 §, av dem 3 § sådan den lyder i lagarna 704/2004, 1309/2004 och 231/2005 , 4 § sådan 
den lyder i nämnda lag 704/2004, 5 § sådan den lyder i nämnda lag 231/2005, 7 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lagarna 77/2003 och 591/2003, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i 
nämnda lag 591/2003, 9 § sådan den lyder i nämnda lag 591/2003 och 43 § sådan den lyder i 
lag 409/2004, som följer: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

På kreditinstitut och på centralinstitutet till-
lämpas lagen om andelslag (1488/2001), om 
inte nedan i denna lag eller i kreditinsti-
tutslagen (   /   ) föreskrivs något annat. 

 
3 § 

Den sammanslutning av banker som avses i 
denna lag utgörs av 

1) andelslaget som är sammanslutningens 
centralinstitut (centralinstitutet), 

2) de företag som hör till centralinstitutets 
konsolideringsgrupp,  

3) den affärsbank som är medlem i central-
institutet och centralt finansinstitut för an-
delsbankerna samt övriga kreditinstitut som 
är centralinstitutets medlemmar (medlems-
kreditinstitut), 

4) företagen i medlemskreditinstitutens 
konsolideringsgrupper, 

5) sådana kreditinstitut, finansiella institut 
och tjänsteföretag varav de ovan nämnda fö-
retagen ensamma eller tillsammans äger över 
hälften. 

Förutsättningen till att en sammanslutning 
utgörs är att samtliga följande villkor upp-
fylls: 

1) centralinstitutet och medlemskreditinsti-
tuten svarar för varandras skulder och åta-
ganden enligt 45 och 46 § i denna lag, 

2) kapitaltäckningen, likviditeten och 
kundriskerna i de till sammanslutningen hö-
rande instituten övervakas konsoliderat på 
sammanslutningsnivå, 

3) den affärsbank som är andelsbankernas 
centrala finansiella institut är ett i kreditinsti-
tutslagen avsett dotterföretag till centralinsti-
tutet. 

Centralinstitutet är ett andelslag som avses 
i 2 § i lagen om andelslag och som är behö-
rigt att styra medlemskreditinstituten. Cen-
tralinstitutet är skyldigt att utöva tillsyn över 
medlemskreditinstitutens verksamhet och att 
ge medlemskreditinstituten anvisningar för 
deras interna kontroll och riskhantering och 
deras verksamhet i syfte att trygga likvidite-
ten och kapitaltäckningen samt för iakttagan-
de av enhetliga bokslutsprinciper vid upprät-
tandet av det konsoliderade bokslutet för 
sammanslutningen. När centralinstitutet ger 
anvisningar, utövar tillsyn, beviljar tillstånd 
eller annars fullgör sina i denna lag avsedda 
uppgifter får det inte utan grundad anledning 
särbehandla medlemskreditinstituten. Cen-
tralinstitutet är ett finansiellt institut som av-
ses i 13 § i kreditinstitutslagen. 

Centralinstitutet har ett förvaltningsråd. 
Om den affärsbank som avses i 1 mom. 
3 punkten har ett förvaltningsråd, skall leda-
möterna i centralinstitutets förvaltningsråd 
utgöra majoriteten i affärsbankens förvalt-
ningsråd. Ordföranden för centralinstitutets 
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styrelse är ordförande för affärsbankens sty-
relse. 

Till centralinstitutets konsolideringsgrupp 
räknas centralinstitutet och dess holdingföre-
tag samt kreditinstitut och därmed jämförba-
ra utländska kreditinstitut, finansiella institut 
och tjänsteföretag som är i bokföringslagen 
(1336/1997) avsett dotterföretag till central-
institutet eller dess holdingföretag.  

Medlemskreditinstituten skall vara med-
lemmar av centralinstitutet. Medlemskredit-
instituten kan utgöras av andelsbankerna, de 
andelsbanksaktiebolag som avses i 32 §, den 
affärsbank som är centralt finansiellt institut 
för andelsbankerna samt de kreditinstitut i 
vilka de institut som hör till sammanslut-
ningen ensamma eller tillsammans innehar 
mer än hälften av rösträtten. 

 
4 § 

Likviditeten för centralinstitutet och ett 
medlemskreditinstitut skall vara tryggad en-
ligt 5 kap. i kreditinstitutslagen.  

 
5 § 

Centralinstitutet eller ett medlemskreditin-
stitut eller ett företag som hör till deras kon-
solideringsgrupp får inte i sin verksamhet ta 
så stora risker att centralinstitutets eller med-
lemskreditinstitutets eller hela sammanslut-
ningens kapitaltäckning eller likviditet även-
tyras väsentligt. Centralinstitutet skall ha en 
intern styrning som möjliggör en effektiv 
riskhantering samt i förhållande till sam-
manslutningens verksamhet tillräcklig intern 
kontroll och tillräckliga riskhanteringssy-
stem. Styrningen, den interna kontrollen och 
riskhanteringen skall uppfylla de krav som 
anges i 49 § kreditinstitutslag. 

 
6 § 

En sammanslutnings kundrisk får inte 
överstiga 20 procent av sammanslutningens 
kapitalbas eller, om kundföretaget är moder- 
eller dotterföretag till ett företag som hör till 
sammanslutningen eller ett moderföretags 
dotterföretag, 15 procent av sammanslut-
ningens kapitalbas. Sammanslutningens stora 
kundrisker får sammanlagt inte överstiga 500 
procent av sammanslutningens kapitalbas. 

Om sammanslutningens kundrisk eller sto-
ra kundrisker sammanlagt överstiger den 
gräns som anges i 1 mom., skall centralinsti-

tutet utan dröjsmål underrätta Finansinspek-
tionen om saken och vidta åtgärder för att 
uppfylla de krav som är förenade med kund-
riskerna. Finansinspektionen skall efter att ha 
fått en sådan anmälan som avses ovan eller 
annars underrättelse om att sammanslutning-
ens kundrisker har överskridit den föreskriv-
na nivån, sätta ut en tidsfrist inom vilken de i 
1 mom. ställda kraven skall vara uppfyllda 
vid äventyr att sammanslutningen upplöses. 
Om kraven inte uppfylls efter tidsfristens ut-
gång kan Finansinspektionen hos finansmini-
steriet framställa om upplösning av sam-
manslutningen.  

Vid beräkning av kapitalkravet enligt 
1 mom. skall från sammanslutningens kapi-
talbas dras av kapitalbevis som har satts i 
omlopp av ett medlemskreditinstitut eller av 
en sammanslutning som hör till dess konsoli-
deringsgrupp och tecknats av andelsbanker-
nas säkerhetsfond samt andra poster i eget 
kapital. När sammanslutningens kapitalbas 
och kapitalkrav beräknas skall i övrigt i till-
lämpliga delar iakttas vad som föreskrivs i 
kreditinstitutslagen. På sammanslutningen 
tillämpas vad som i 79 § i kreditinstitutslagen 
föreskrivs om hantering av den konsolidera-
de kundrisken. På centralinstitutet tillämpas 
på motsvarande sätt vad som i den nämnda 
paragrafen nämns om moderföretag.  

Centralinstitutet skall kvartalsvis underrätta 
Finansinspektionen om sammanslutningens 
kundrisk. Finansinspektionen kan för central-
institutet utfärda med tanke på tillsynen över 
en sammanslutning nödvändiga bestämmel-
ser om anmälningsskyldigheten enligt detta 
moment.  

 
 

7 § 
Ett medlemskreditinstitut skall på det sätt 

som föreskrivs i kreditinstitutslagen till cen-
tralinstitutet anmäla sådan kundrisk som av-
ses i 67 § i kreditinstitutslagen och sådana 
konsoliderade kundrisk som avses i 79 § i 
den nämnda lagen. 

Vid beräkning av begränsningar som avses 
i 69 § 1 och 2 mom. i kreditinstitutslagen 
skall som ett medlemskreditinstituts kundrisk 
inte beaktas exponering mot andra till sam-
manslutningen hörande kreditinstitut eller ut-
ländska kreditinstitut, värdepappersföretag 
eller mot därmed jämförbara utländska före-
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tag, finansiella institut eller värdepappersfö-
retag, med undantag för ett dotterföretags 
exponering mot moderföretaget.  

Centralinstitutet kan bevilja ett medlems-
kreditinstitut tillstånd att avvika från en en-
skild begränsning av en kundrisk eller en 
konsoliderad kundrisk. Den exponering som 
nämns först i 69 § 1 mom. i lagen om kredit-
institut får emellertid inte överstiga 50 pro-
cent, den kundrisk som nämns därefter får 
inte överstiga 40 procent och de stora kund-
riskerna som nämns i paragrafens 2 mom. får 
sammanlagt inte överstiga 1200 procent. 
Centralinstitutet kan tillåta att ett kreditinsti-
tuts kundrisk uppgår till högst 250 000 euro, 
inom ramen för de maximibelopp som avses 
i detta moment. Av noterna till bokslutet eller 
verksamhetsberättelsen för ett medlemskre-
ditinstitut som detta moment tillämpas på 
skall framgå hur stora kreditinstitutets kund-
risker är enligt undantaget i detta moment. 

Centralinstitutet får inte bevilja tillstånd 
som avses i 3 mom. om detta skulle innebära 
en så stor ökning av åtagandenas samman-
lagda belopp att ett medlemskreditinstituts 
kapitaltäckning eller konsoliderade kapital-
täckning skulle understiga det belopp som 
avses i 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen.  

För åtaganden som sammanlagt överstiger 
8 miljoner euro och hänför sig till en sådan 
helhet av kunder som avses i 67 § i kreditin-
stitutslagen skall ansökas om centralinstitu-
tets tillstånd. Sådant tillstånd som avses här 
behöver emellertid inte sökas av en affärs-
bank som är centralinstitut för andelsbanker 
eller av ett företag som hör till dess konsoli-
deringsgrupp.  

På ett medlemskreditinstituts kundrisk och 
konsoliderade kundrisk tillämpas i övrigt 
67—69 och 79 § i kreditinstitutslagen. 

 
 

8 § 
En sammanslutning skall ha en kapitalbas 

som uppgår till minst det belopp som anges i 
55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen. Vid be-
räkningen av kapitalkravet skall från sam-
manslutningens kapitalbas dras av kapitalbe-
vis som har satts i omlopp av ett medlems-
kreditinstitut eller av ett företag som hör till 
dess konsolideringsgrupp och som tecknats 
av andelsbankernas säkerhetsfond samt övri-
ga poster i eget kapital. På beräkningen av 

sammanslutningens kapitalbas och kapital-
krav tillämpas i övrigt i tillämpliga delar be-
stämmelserna i kreditinstitutslagen.  

Om en sammanslutnings kapitalbas sjunker 
under det kapitalkrav som anges i 55 § 
1 mom. i kreditinstitutslagen, skall centralin-
stitutet utan dröjsmål underrätta Finansin-
spektionen om detta och vidta åtgärder för att 
uppfylla kapitalkraven. Finansinspektionen 
skall efter att ha fått en sådan anmälan som 
avses ovan eller annars underrättelse om att 
sammanslutningens kapitalbas har underskri-
dit den föreskrivna nivån, sätta ut en tidsfrist 
inom vilken kapitalkravet skall vara uppfyllt 
vid äventyr att sammanslutningen upplöses. 
Om kravet inte uppfylls efter tidsfristens ut-
gång kan Finansinspektionen hos finansmini-
steriet framställa om upplösning av sam-
manslutningen.  

På sammanslutningen tillämpas vad som i 
78 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om kon-
soliderad kapitaltäckning. På centralinstitutet 
tillämpas på motsvarande sätt vad som i den 
nämnda paragrafen föreskrivs om moderföre-
tag och på ett företag som hör till sam-
manslutningen tillämpas vad som i den 
nämnda paragrafen föreskrivs om företag 
som hör till konsolideringsgruppen.  

Centralinstitutet skall offentliggöra uppgif-
ter om sammanslutningens kapitaltäckning 
på det sätt som föreskrivs i 82 och 83 § i kre-
ditinstitutslagen. Vad som i de nämnda para-
graferna föreskrivs om konsolideringsgrup-
pens moderföretag skall tillämpas på central-
institutet. Vad som i 82 § 3 mom. i kreditin-
stitutslagen föreskrivs om dotterkreditinstitut 
gäller på motsvarande sätt medlemskreditin-
stitut.  

Finansinspektionen utfärdar närmare före-
skrifter om tillämpningen på en sammanslut-
ning av de bestämmelser i kreditinstitutsla-
gen som gäller kapitalbasen och kapitalkra-
vet, kontrollen av kapitaltäckningen samt den 
skyldighet att offentliggöra uppgifter som 
avses i 4 mom.  

Centralinstitutet skall kvartalsvis till Fi-
nansinspektionen rapportera de uppgifter 
som behövs för tillsynen över sammanslut-
ningens kapitaltäckning. Finansinspektionen 
kan för centralinstitutet utfärda för tillsynen 
över sammanslutningen nödvändiga före-
skrifter om innehållet i den anmälningsskyl-
dighet som föreskrivs i detta moment.  
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9 §  
Vad som i kreditinstitutslagens 55 § 

1 mom., 76 § och 177 § föreskrivs om kapi-
talkrav och konsoliderade kapitalkrav, i 86 § 
om högre kapitaltäckningskrav och i 87 § om 
skyldigheten att öka kapitalbasen, tillämpas 
inte på medlemskreditinstitut om inte annat 
följer av 2 mom. Om ett medlemskreditinsti-
tuts kapitalbas eller konsoliderade kapitalbas 
underskrider det minimibelopp som anges i 
55 § 1 mom. eller i 76, 86 eller 177 § i kre-
ditinstitutslagen, skall kreditinstitutet emel-
lertid utan dröjsmål vidta åtgärder för att höja 
sin kapitaltäckning eller sin konsoliderade 
kapitaltäckning till den föreskrivna nivån. 
Centralinstitutet skall sätta ut en tidsfrist för 
dessa åtgärder enligt de grunder som Finans-
inspektionen bestämmer. 

På ett medlemskreditinstitut vars kapitalbas 
eller konsoliderade kapitalbas inte efter den 
tidsfrist som avses i 1 mom. har nått upp till 
den föreskrivna nivån, tillämpas 86 och 87 § 
i kreditinstitutslagen. 

På medlemskreditinstitut tillämpas inte 
82 § i kreditinstitutslagen. 

 
 

10 § 
Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 3 § la-

gen om andelslag skall i centralinstitutets 
stadgar bestämmas att 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) centralinstitutet är skyldigt att med stöd 
av 3 § att utöva tillsyn över medlemskredit-
institutens verksamhet och att ge medlems-
kreditinstituten anvisningar för deras interna 
kontroll och riskhantering och deras verk-
samhet i syfte att trygga likviditeten och ka-
pitaltäckningen samt för iakttagande av en-
hetliga bokslutsprinciper vid upprättandet av 
det konsoliderade bokslutet för sammanslut-
ningen. 

 
 

11 § 
Utöver vad som föreskrivs på något annat 

ställe i lag skall i ett medlemskreditinstituts 
stadgar eller bolagsordning bestämmas att 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) centralinstitutet med stöd av 3 § har rätt 
att utöva tillsyn över medlemskreditinstitu-
tens verksamhet och att ge medlemskreditin-
stituten anvisningar för deras interna kontroll 

och riskhantering och deras verksamhet i syf-
te att trygga likviditeten och kapitaltäckning-
en samt för iakttagande av enhetliga bok-
slutsprinciper vid upprättandet av det konso-
liderade bokslutet för sammanslutningen. 

 
 

16 § 
Vid upprättande av centralinstitutets bok-

slut och koncernbokslut samt vid revision 
skall kreditinstitutslagen iakttas. På ett med-
lemskreditinstitut tillämpas inte bestämmel-
serna om delårsrapport i 157 § i kreditinsti-
tutslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Centralinstitutets medlemskreditinstitut 
skall hålla en kopia av det bokslut som avses 
i 2 mom. framlagd för allmänheten och ge 
kopior av bokslutet med iakttagande av 156 § 
2 och 4 mom. i kreditinstitutslagen. Över 
centralinstitutet och medlemskreditinstituten 
samt över deras dotterföretag skall upprättas 
en konsoliderad delårsrapport och årsrapport 
med iakttagande i tillämpliga delar av 
2 mom. samt 157 § i kreditinstitutslagen. 
Centralinstitutets medlemskreditinstitut skall 
ge var och en som begär det en kopia av den 
konsoliderade delårsrapporten så som före-
skrivs i 156 § i kreditinstitutslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

18 § 
I fråga om de begränsningar som gäller för 

kreditinstituts utdelningsbara överskott skall 
utöver 8 kap. 4 och 5 § samt 13 kap. 1 § i la-
gen om andelslag iakttas det som i 88 § i 
kreditinstitutslagen föreskrivs om begräns-
ningar till följd av kapitalkrav. De poster som 
avses ovan i denna paragraf skall inte heller 
hänföras till moderbolagets utdelningsbara 
överskott som beräknas utgående från kon-
cernbalansräkningen. 

 
 

19 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Till ett kreditinstitut betalda belopp av an-
delskapitalet och tilläggsandelskapitalet samt 
av placeringsandelar med inlösningsvillkor 
får inte återbetalas om detta skulle leda till att 
kapitalbasen sjunker under det belopp som 
avses i 55 eller 86 § i kreditinstitutslagen. 



 RP 21/2006 rd  
  
 

142

22 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kreditinstitutets fusionsplan skall, utöver 
vad som föreskrivs i 16 kap. 4 § i lagen om 
andelslag, innehålla en utredning om sådana i 
46 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 47 § 
1 mom.1 punkten i kreditinstitutslagen av-
sedda åtaganden vilkas borgenärer kan mot-
sätta sig beviljande av tillstånd enligt 16 kap. 
12 § i lagen om andelslag. 

 
24 § 

Vad som i 16 kap. 13—15 § i lagen om an-
delslag föreskrivs om borgenärer skall inte 
tillämpas på insättare. Det överlåtande kredit-
institutet skall emellertid underrätta insättar-
na om fusionen senast tre månader före den 
tidsfrist som registermyndigheterna sätter ut 
för de övriga borgenärerna med stöd av 16 
kap. 14 § i lagen om andelslag. I meddelan-
det skall nämnas det övertagande kreditinsti-
tutets firma och adress.  

Av ett meddelande som avses i 1 mom. 
skall framgå att i det fall att det sammanlagda 
beloppet av en insättares insättningar i de 
kreditinstitut som deltar i fusionen överstiger 
den maximigräns för insättningsgarantin som 
anges i 105 § i kreditinstitutslagen, skall på 
insättningsgarantin tillämpas 112 § i den 
nämnda lagen. Insättaren har rätt att inom sex 
månader från mottagandet av meddelandet, 
utan hinder av de ursprungliga avtalsvillko-
ren säga upp en insättning som med stöd av 
105 § i kreditinstitutslagen helt eller delvis 
faller utanför insättningsgarantin. Vad som 
föreskrivs i detta moment skall inte tillämpas 
om de överlåtande inlåningsbankerna på det 
sätt som avses i 105 § 6 mom. i kreditinsti-
tutslagen betraktas som en enda inlånings-
bank vid tillämpning av den övre gräns som 
avses i den nämnda paragrafens 1 mom. 

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 
om insättare skall på motsvarande sätt till-
lämpas på det övertagande kreditinstitutets 
insättare om det övertagande kreditinstitutets 
borgenärer skall höras enligt 16 kap. 14 § i 
lagen om andelslag.  

 
32 § 

I bolagsordningen för ett i 31 § avsett kre-
ditinstitut som bildas för att fortsätta en an-
delsbanks verksamhet kan tas in en bestäm-
melse om att kreditinstitutet är ett andels-

banksaktiebolag. Ett andelsbanksaktiebolag 
skall i sin firma utöver den beteckning som 
anger bankens sammanslutningsform använ-
da ordet eller sammansättningsleden "andels-
bank". 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

43 § 
Om en andelsbanks egendom har avträtts 

till konkurs behöver insättarna inte anmäla 
eller bevaka sina tillgodohavanden på inlå-
ningskonton, om inte annat följer av 44 § 
2 mom. Vad som i denna paragraf föreskrivs 
om insättare skall inte tillämpas på insätt-
ningsgarantifonden då insättarnas rättigheter 
har övergått till denna med stöd av 105 § 
7 mom. i kreditinstitutslagen.  

 
45 § 

Om kapitalbasen i ett medlemskreditinstitut 
som avses i 2 kap. underskrider den gräns 
som anges i 55 § 1 mom. i kreditinstitutsla-
gen, har sammanslutningens centralinstitut 
rätt att under räkenskapsperioden hos sam-
manslutningens medlemskreditinstitut på de 
grunder som nämns i centralinstitutets stad-
gar i extra avgifter ta ut högst fem tusendelar 
av de sammanräknade senast fastställda ba-
lansomslutningarna för medlemskreditinstitu-
ten, för att användas till stödåtgärder som 
skall förhindra likvidation av medlemskredit-
institutet. 

 
53 § 

Vad som i 141 och 142 § i kreditinsti-
tutslagen föreskrivs om kreditinstitut skall på 
motsvarande sätt tillämpas på centralinstitu-
tet. De till sammanslutningen hörande före-
tagen, den säkerhetsfond som centralinstitu-
tets medlemskreditinstitut hör till samt med-
lemskreditinstitutens ömsesidiga försäk-
ringsbolag får dessutom, utan hinder av den 
nämnda paragrafen, lämna uppgifter till var-
andra. Uppgifter som avses i detta moment 
får emellertid lämnas endast till den som be-
rörs av den tystnadsplikt som föreskrivs i 
ovan nämnda paragraf eller som har motsva-
rande tystnadsplikt. 

 
 

56 § 
Finansinspektionen och centralinstitutet, i 

det fall att andelsbanken hör till andelsbanks-
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sammanslutningens centralinstitut, har om de 
anser att insättarnas eller placeringsandels-
ägarnas intresse kräver det, rätt att väcka 
skadeståndstalan för kreditinstitutets räkning 
mot en person eller sammanslutning som av-
ses i 167 § i kreditinstitutslagen. 

——— 

 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
På de krav som gäller för medlemskreditin-

stituts och sammanslutningens kapitalkrav 
och kundrisk tillämpas 177—183 § i kredit-
institutslagen. 

 
————— 

 
 

5.  

Lag  

om ändring av 1 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 1 § i lagen av den 28 december 2001 om temporärt avbrytande av en depositions-

banks verksamhet (1509/2001) som följer: 
 

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på sådana inlånings-

banker (bank) som avses i 9 § 2 mom. i kre-
ditinstitutslagen (   /   ). 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den            20  . 
 

————— 
 

 
 

6.  

Lag  

om ändring av lagen om statens säkerhetsfond 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) 1 § 2 mom., 14 § 

1 mom. och 19 a §, sådana de lyder, 1 § 2 mom. och 14 § 1 mom. i lag 1237/1997 samt 19 a § 
i lagarna 245/1996 och 602/2003, som följer: 

 
1 §  

Fondens uppgift  

— — — — — — — — — — — — — —  
Av fondens medel kan de säkerhetsfonder 

som avses i 113 § i kreditinstitutslagen (   /   ) 
enligt denna lag beviljas lån på specialvillkor 
(stödlån). På fondens ansvar kan dessutom 
borgen ställas för lån som upptas av de 
nämnda säkerhetsfonderna.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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14 § 

Beslut om stödåtgärder  

Finansministeriet beslutar om samtycke 
som avses i 119 § 5 mom. och 120 § 1 mom. 
i kreditinstitutslagen och om andra frågor i 
samband med stödåtgärder, om det inte har 
uppdragits åt statsrådets allmänna samman-
träde att besluta om dessa frågor. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

19 a § 

Särskilda stadganden om bolag  

På egendomsförvaltningsbolags och andra 
sådana bolags aktier som avses i 1 § 4 mom. 
samt på aktier i bolag som dessa äger tilläm-
pas inte 24 § 1 mom. i lagen om statsbudge-

ten (423/1988) och inte heller lagen om ut-
övande av statens delägarrätt i vissa aktiebo-
lag som bedriver ekonomisk verksamhet 
(740/1991). På egendomsförvaltningsbolag 
tillämpas utöver den gällande lagstiftningen 
om aktiebolag vad som i kreditinstitutslagen 
(   /   ) föreskrivs om kundskydd i 125, 126 
och 128-131 §, i kreditinstitutslagen om tyst-
nadsplikt i 141—144 § och i kreditinsti-
tutslagen om brott mot tystnadsplikten i 169 
§ samt om vite i 25 § i lagen om Finansin-
spektionen (587/2003).  

Finansinspektionen skall utöva tillsyn över 
iakttagandet av stadgandena om kundskydd 
och tystnadsplikt. I frågor som gäller dessa 
stadganden har Finansinspektionen gransk-
ningsrätt och rätt att få uppgifter enligt 15 § 
lagen om Finansinspektionen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 

————— 
 

 
 
 
 

7.  

Lag  

om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Fin-
land 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts 

verksamhet i Finland (1608/1993) 2 § 2 punkten, 3 §, inledande stycket i 4 § 1 mom., 4 § 2 
mom., 7 a § 1 mom., 8 § 1 mom., 9 a § 1 mom., 11 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § och 24 § 1 
mom., av dem 2 § 2 punkten sådan den lyder i lag 413/2004, 3 §, inledande stycket i 4 § 1 
mom., 8 § 1 mom., 9 a § 1 mom. och 11 § 1 mom. sådana de lyder i lag 74/2003, 7 a § 1 mom. 
sådant det lyder i lag 316/2004, 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1230/1997 och 24 § 1 
mom. sådant det lyder i lag 70/1998, som följer: 

 
2 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) finansiellt institut sådana andra sam-
manslutningar än kreditinstitut som i sin hu-
vudsakliga verksamhet tillhandahåller tjäns-
ter som avses i 30 § 1 mom. 3—14 punkten i 
kreditinstitutslagen (  /   ) eller förvärvar 
ägarandelar, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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3 § 

Etableringsrätt för kreditinstitut 

Ett kreditinstitut som har fått koncession i 
en stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet (EES-stat) får etablera en filial 
eller annars i Finland tillhandahålla sådana i 
30 § i kreditinstitutslagen avsedda tjänster 
som ingår i dess koncession. 

 
 
 

4 § 

Etableringsrätt för finansiella institut 

Ett finansiellt institut med hemort i en 
EES-stat kan etablera filialer eller annars i 
Finland tillhandahålla tjänster som avses i 30 
§ 1 mom. 3—14 punkten i kreditinstitutsla-
gen, om   
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett finansiellt institut i vilket ett finansiellt 
institut som uppfyller de i 1 mom. angivna 
förutsättningarna ensamt eller tillsammans 
med motsvarande finansiella institut eller 
tillsammans med sådana kreditinstitut som 
avses i 3 § innehar minst 90 procent av den 
rösträtt som aktierna medför och i fråga om 
vilket också de övriga i 1 mom. 2—6 punk-
ten angivna förutsättningarna uppfylls, kan 
etablera en filial i Finland eller annars i Fin-
land tillhandahålla sådana tjänster som avses 
i 30 § 1 mom. 3—14 punkten i kreditinsti-
tutslagen.  

 
 
 

7 a § 

Kompletterande skydd för filialer och kom-
plettering av skyddet  

Ett kreditinstituts filial i Finland kan höra 
till den insättningsgarantifond som avses i 
95 § i kreditinstitutslagen för att komplettera 
sin hemstats skydd i fråga om insättarnas 
tillgodohavanden, om filialen tar emot inlå-
ning från allmänheten och skyddet i dess 
hemstat inte kan anses vara lika täckande 
som insättningsgarantifondens skydd enligt 
ovan nämnda lag. Det sammanlagda beloppet 

av skyddet i det utländska kreditinstitutets 
hemstat och insättningsgarantifondens skydd 
kan dock vara högst 25 000 euro. Utan hin-
der av vad som ovan i detta moment före-
skrivs om ersättningens maximibelopp skall 
medel som avses i 105 § 3 mom. i kreditinsti-
tutslagen ersättas till sitt fulla belopp. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

8 § 

Etableringsrätt 

Ett kreditinstitut som har fått koncession i 
en annan stat än en EES-stat och som är fö-
remål för tillräcklig offentlig tillsyn samt 
vars verksamhet inte väsentligt avviker från 
den verksamhet som är tillåten för ett finskt 
kreditinstitut får från en filial som etablerats i 
Finland tillhandahålla i 30 § i kreditinsti-
tutslagen avsedda tjänster som omfattas av 
dess koncession. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

9 a § 

Ersättningsskyldighet 

Tillgångarna i insättningsgarantifonden 
kan, i fråga om ett utländskt kreditinstitut 
som avses i 9 § och som försatts i likvidation 
eller konkurs, användas endast för betalning 
av sådana i 105 och 106 § i kreditinstitutsla-
gen avsedda fordringar tillhörande insättarna 
som finns på konton som bjuds ut till all-
mänheten av en filial som är belägen i Fin-
land och är medlem av insättningsgaranti-
fonden, förutsatt att de inte kan betalas med 
tillgångarna i ett kreditinstitut som befinner 
sig i likvidation eller med konkursboets me-
del, dock per insättare högst den andel av 
fordringarna som inte överstiger 25 000 euro. 
Fordringarna kan betalas redan under kon-
kursen eller likvidationen. Utan hinder av 
vad som ovan i detta moment föreskrivs om 
ersättningens maximibelopp skall medel som 
avses i 105 § 3 mom. i kreditinstitutslagen 
ersättas till sitt fulla belopp. Fordringarna be-
talas till insättarna i euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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11 § 

Öppnande av representation och dess verk-
samhet 

Innan ett kreditinstitut får öppna en repre-
sentation i Finland skall det underrätta Fi-
nansinspektionen om saken. Representatio-
nen får inte bedriva verksamhet som avses i 
30 § i kreditinstitutslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 
 

13 § 

Gemensamma stadganden för filialer 

Ett utländskt kreditinstituts filial kan höra 
till den insättningsgarantifond som avses i 
95 § i kreditinstitutslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

14 § 

Tillsyn 

I lagen om Finansinspektionen (587/2003) 
föreskrivs om tillsynen över kreditinstitutens 
och de finansiella institutens verksamhet i 
Finland. 

 
24 § 

Tystnadsplikt 

I fråga om filialers och representationers 
anställdas tystnadsplikt och rätt att lämna 
upplysningar samt om brott mot tystnadsplik-
ten och om utövande av representationers 
kreditupplysningsverksamhet gäller i tillämp-
liga delar 141—144 och 169 § i kreditinsti-
tutslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

————— 
 
 
 
 
 

8. 

Lag  

om ändring av lagen om hypoteksbanker 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 23 december 1999 om hypoteksbanker (1240/1999) 1 §, 2 § 2 punk-

ten, 7 § 2 mom. och 15 § som följer: 
 

1 § 

Definition av hypoteksbank 

En hypoteksbank är ett i 8 § 1 mom. i kre-
ditinstitutslagen (   /   ) avsett kreditinstitut i 
aktiebolagsform, vars syfte är att bevilja i 
denna lag avsedda fastighetskrediter och kre-
diter till offentliga samfund samt att emittera 
i denna lag avsedda masskuldebrevslån med 
säkerheter i fastigheter och masskulde-

brevslån med säkerheter i offentliga sam-
fund. 

 
2 § 

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) kredit till ett offentligt samfund en kredit 
som har beviljats finska staten, finländska 
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kommuner eller andra offentliga samfund 
som vid användning av den metod som avses 
i 58 § i kreditinstitutslagen får jämställas 
med finska staten eller en finländsk kommun 
eller vars fulla säkerhet består av ett i denna 
punkt avsett offentligt samfunds borgensför-
bindelse eller av en fordran hos ett sådant of-
fentligt samfund, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Tillåten affärsverksamhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
En hypoteksbanks tillgångar får utöver vad 

som föreskrivs i 1 mom. placeras endast i 
fordringar på vilka vid användning av den 
metod som avses i 58 § i kreditinstitutslagen 
får tillämpas 0 eller 20 procents riskvikt samt 
i andra värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 
1 mom. 2 punkten i värdepappersmarknads-
lagen (495/1989) och som utgör sådana börs- 
eller marknadsvärdepapper som avses i 
1 kap. 3 § i den nämnda lagen, samt i ut-

ländska värdepapper som kan jämställas med 
de ovan nämnda. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
15 § 

Bokslut och delårsrapport 

Av en hypoteksbanks bokslut skall utöver 
vad som föreskrivs i 9 kap. i kreditinsti-
tutslagen framgå beloppen av beviljade fas-
tighetskrediter och krediter till offentliga 
samfund, beloppen av de masskuldebrevslån 
med säkerheter i fastigheter och de masskul-
debrevslån med säkerheter i offentliga sam-
fund som är i omlopp samt grunderna för 
värderingen av säkerheterna för fastighets-
krediter. 

På hypoteksbankers delårsrapporter tilläm-
pas vad som i 157 § i kreditinstitutslagen fö-
reskrivs om inlåningsbankers skyldighet att 
offentliggöra delårsrapporter och årsrappor-
ter. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

————— 
 
 

9. 

Lag  

om ändring av 1 och 26 § i lagen om hypoteksföreningar 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 8 december 1978 om hypoteksföreningar (936/1978) 1 § och 26 § 

2 mom., sådana de lyder i lag 1613/1993, som följer: 
 

1 §  
En hypoteksförening är ett kreditinstitut 

som avses i kreditinstitutslagen (   /   ). Dess 
särskilda ändamål är att av medel som främst 
anskaffas genom långfristiga lån bevilja 
långfristiga lån huvudsakligen mot inteck-
ningssäkerhet eller annan betryggande säker-
het. 

 
26 § 

— — — — — — — — — — — — — —  

Tillskottskapitalet kan endast återbetalas så 
att hypoteksföreningens grundkapital inte 
minskas, så att förhållandet mellan hypoteks-
föreningens egna medel inte underskrider 
vad som föreskrivs i 55 och 86 § i kreditinsti-
tutslagen och så att återbetalningen inte un-
der något år utgör mer än hälften av det före-
gående årets vinst. 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

————— 
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10. 

Lag  

om ändring av lagen om Finansinspektionen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) 5 § 1 punkten, 6 § 

7 punkten, 12 § 2 mom., 21 § och 31 § 3 mom., av dem 12 § 2 mom. sådant det lyder delvis 
ändrat i lag 299/2005, 21 § sådan den lyder i lag 1295/2004 och 31 § 3 mom. sådant det lyder 
i lag 706/2004, samt  

fogas till 31 §, sådan den lyder i nämnda lag 706/2004, nya 4—6 mom., som följer:  
 
 

5 § 

Tillsynsobjekt 

Med tillsynsobjekt avses i denna lag 
1) kreditinstitut som avses i kreditinsti-

tutslagen (    /    ), 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 

6 § 

Andra finansmarknadsaktörer 

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) personer som enligt 3 kap. 2 d § eller 
4 a kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen, 
2 kap. 3 a § i lagen om handel med standar-
diserade optioner och terminer, 16 § i lagen 
om placeringsfonder, 42 § i kreditinstitutsla-
gen, 14 § i lagen om värdepappersföretag el-
ler 8 § i lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat är skyldiga att till 
Finansinspektionen göra anmälan om förvärv 
och överlåtelser av aktier och andelar. 

 

12 § 

Direktörens uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Direktörens beslut skall före beslutsfattan-

det tas upp till behandling i direktionen om 
de gäller 

1) verksamhetstillstånd för tillsynsobjekt, 
ändring av tillståndsvillkor, återkallelse av 
verksamhetstillstånd och upplösning av 
sammanslutningen av andelsbanker och be-
gränsning av tillsynsobjekts verksamhet el-
ler, om någon annan myndighet är behörig att 
fatta beslutet, förslag till återkallelse av verk-
samhetstillståndet eller begränsning av verk-
samheten, 

2) fastställelse av tillsynsobjekts stadgar, 
med undantag för mindre ändringar i dem, 

3) påförande av ordningsavgift eller på-
följdsavgift samt tilldelande av offentlig an-
märkning och varning, 

4) åläggande av tillsynsobjekt att vidta åt-
gärder för återkallelse av verkställigheten av 
beslut eller för återkallelse eller rättelse av 
åtgärder eller förfaranden, 

5) begränsning av utdelning av tillsynsob-
jekts tillgångar, 
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6) förbud som avses i 40 § 3 mom. i kredit-
institutslagen och i 12 b § 3 mom. i lagen om 
värdepappersföretag, 

7) offentliggörande av viktiga ställningsta-
ganden om den allmänna utvecklingen på fi-
nansmarknaden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Utfärdande av bokföringsföreskrifter 

Finansinspektionen kan för tillsynsobjekt 
och för finansiella institut som hör till dess 
konsolideringsgrupp och avses i 13 § i kre-
ditinstitutslagen utfärda för tillsynen relevan-
ta tekniska föreskrifter om löpande bokföring 
av affärstransaktioner samt om bokföring av 
förbindelser utanför balansräkningen, med 
avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. 
4—10 § i bokföringslagen och i föreskrifter 
som har meddelats med stöd av dem. 

 
31 § 

Rätt att inspektera och få uppgifter om finska 
företag inom utländska konsolideringsgrup-
per eller finans- och försäkringskonglomerat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen skall på eget initiativ 

utfärda den myndighet som avses i 1 mom., 
såvida Finansinspektionen inte avtalar något 
annat med den nämnda myndigheten, upp-
lysningar om kapitaltäckning, stora expone-
ringar och andra riskkoncentrationer när det 
gäller dess tillsynsobjekt som hör till en kon-
solideringsgrupp eller ett konglomerat som 
aves i det nämnda momentet samt om dessa 
tillsynsobjekts interna kontroll och riskhan-
teringsmetoder liksom även väsentliga upp-
gifter som vid tillsynen erhållits om i 1 mom. 
avsedda konsolideringsgruppers eller kon-
glomerats struktur, ekonomiska ställning, in-
nehav, ledning och organisation, verksam-
hetsstrategi, interna kontroll och riskhanter-
ing samt systemet för insamling av upplys-

ningar och dess tillförlitlighet, uppgifter en-
ligt 51 § i kreditinstitutslagen om interna af-
färstransaktioner samt viktiga beslut som 
gäller tillsynsobjekten samt betydande på-
följder för tillsynsobjekten. Finansinspektio-
nen skall dessutom på begäran av den ut-
ländska tillsynsmyndigheten lämna dessa 
andra uppgifter som finns hos Finansinspek-
tionen och som är nödvändiga med tanke på 
tillsynen över konsolideringsgruppen eller 
konglomeratet. 

Finansinspektionen skall utöver vad som 
föreskrivs om dess informationsskyldighet i 
annan lag utan dröjsmål underrätta de ut-
ländska myndigheter som avses i 1 mom. 
samt de övriga myndigheter som svarar för 
verksamheten på finansmarknaden i deras 
hemstat om sådant som kan äventyra stabili-
teten på finansmarknaden i dessa stater eller 
orsaka betydande störningar i verksamheten 
på dessa staters finansmarknad. 

Om Finansinspektionen för utförande av 
sitt uppdrag behöver upplysningar om ett mot 
Finansinspektionens tillsynsobjekt svarande 
utländskt företag som har hemort i en annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området, skall Finansinspektionen i första 
hand be den myndighet som svarar för tillsy-
nen över ett sådant företag om upplysningar-
na. Om Finansinspektionen behöver sådana 
upplysningar om ett företag som hör till 
samma konsolideringsgrupp som det ut-
ländska företag som motsvarar Finansinspek-
tionens tillsynsobjekt, skall Finansinspektio-
nen i första hand be den myndighet om upp-
lysningarna som svarar för den gruppbasera-
de tillsynen över företaget.  

Finansinspektionen skall för sin del med-
verka till att principerna för tillsynen över de 
konsolideringsgrupper som avses i 1 mom. 
fastställs i ett skriftligt tillsynsavtal som un-
dertecknas av alla de myndigheter som svarar 
för tillsynen över de objekt som hör till kon-
solideringsgruppen.  

——— 
Denna lag träder i kraft den               20  . 

 
————— 
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11. 

Lag  

om ändring av lagen om tillsynsavgift till Finansinspektionen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2004 om tillsynsavgift till Finansinspektionen 

(1294/2004) 1 § 2 mom. 2 punkten, 2 § 4 mom. och 7 § 1 mom. 6 punkten som följer: 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Skyldiga att betala tillsynsavgift är (av-

giftsskyldiga) 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) aktiebolag och andelslag som bedriver 
begränsad kreditinstitutsverksamhet enligt 
5 § i kreditinstitutslagen (    /    ), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Tillsynsavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den proportionella avgiften beräknas på 

basis av balansomslutningen eller omsätt-
ningen enligt det senast fastställda bokslutet 
för den avgiftsskyldige, enligt det kapitalkrav 
som avses i 55 § 1 mom. i kreditinstitutsla-
gen (kapitalkrav) eller enligt det sammanlag-
da beloppet av tillgångarna i de placerings-
fonder som förvaltades vid utgången av det 
senast avslutade kalenderåret, om inte något 

annat följer av 3 §. Som ett värdepappersfö-
retags omsättning betraktas det sammanlagda 
beloppet av intäkter enligt resultaträkningen, 
varvid nettointäkterna inkluderas i fråga om 
värdepappershandel och valutaverksamhet. 
Om nettoavkastningen är negativ, skall den 
antecknas som noll. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 

7 § 

Tillsynsavgiften för andra som betalar en 
grundavgift 

För följande avgiftsskyldiga består tillsyns-
avgiften endast av en grundavgift: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) för aktiebolag och andelslag som bedri-
ver begränsad kreditinstitutsverksamhet en-
ligt 5 § i kreditinstitutslagen är grundavgiften 
10 beräkningsenheter, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den                20  . 

————— 
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12. 

Lag  

om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 30 juli 2004 om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 

(699/2004) 22 § 5 och 6 mom.,  
ändras 2 § 1 mom. 1 punkten, 3 § 3 mom., 4 § 4 mom., rubriken för 16 § samt 16 § 1 och 

2 mom., 17 § 1 mom., 18 § a- och h-punkten, 21 § 1 mom., 22 § 1, 2, 4 och 8 mom., 24 § 
1 mom. och 28 § 2 mom., samt  

fogas till 21 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt nya 4 och 
5 mom., varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir 6 och 7 mom., som följer:  

 
2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) kreditinstitut sådana kreditinstitut som 

avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (   /    
) samt utländska kreditinstitut som avses i 
2 mom. den nämnda paragrafen, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Finans- och försäkringskonglomerat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som bestäms i denna paragraf 

bildas ett konglomerat av 
1) reglerade företag mellan vilka det finns 

en i 37 § i kreditinstitutslagen, 6 a § i lagen 
om värdepappersföretag och 1 kap. 5 § i la-
gen om försäkringsbolag avsedd annan bety-
dande bindning än en sådan som avses ovan i 
denna paragraf samt dylika företags dotterfö-
retag och ägarintresseföretag, förutsatt att 
minst ett av de reglerade företagen är ett fö-
retag i finansbranschen och minst ett är ett 
företag i försäkringsbranschen, förutsatt att 
den sammanräknade andel som företagen i 
finans- och försäkringsbranschen samt den 
andel som företagen i båda branscherna var 
för sig innehar är betydande vid beräkning 
enligt 4 § och 

2) institut som enligt 3 § i lagen om an-
delsbanker och andra kreditinstitut i andels-
lagsform (1504/2001) hör till en sam-

manslutning som avses i nämnda paragraf 
och sådana företag i försäkringsbranschen i 
vilka nämnda institut ensamma eller tillsam-
mans har sådant bestämmande inflytande 
som avses i 2 § 1 mom. 8 punkten eller som 
är ett dylikt instituts ägarintresseföretag, för-
utsatt att den sammanräknade andel som fö-
retagen i finans- och försäkringsbranschen 
samt den andel som företagen i båda bran-
scherna var för sig innehar är betydande vid 
beräkning enligt 4 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 § 

Tröskelvärden som skall tillämpas på kon-
glomerat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om två eller flera av företagen i samma 

bransch i konglomeratet eller, vid tillämp-
ning av 1 mom., två eller flera företag i fi-
nans- och försäkringsbranschen bildar en 
koncern som inte i väsentlig utsträckning 
omfattar företag i andra branscher och som 
upprättar ett koncernbokslut, beaktas vid till-
lämpning av bestämmelserna i 1—3 mom. i 
stället för balansräkningen koncernens ba-
lansräkning för dessa företags del. Till ba-
lansomslutningen och koncernens balansom-
slutning läggs vid tillämpningen av denna pa-
ragraf det kreditmotvärde för förbindelser 
utanför balansräkningen som beräknats enligt 
58 § i kreditinstitutslagen. Av balansomslut-
ningen för ägarintresseföretag, kreditmotvär-
de för förbindelserna utanför balansräkning-
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en, kapitalkravet och rörelseintäkterna beak-
tas vid tillämpningen av denna paragraf ett 
belopp som motsvarar den andel som företag 
som hör till konglomeratet sammanlagt äger i 
ägarintresseföretaget. Om ägarintresset helt 
eller delvis grundar sig på rätten att utse eller 
avsätta styrelsemedlemmar, beaktas av ba-
lansomslutningen, kreditmotvärde för förbin-
delserna utanför balansräkningen, kapitalkra-
vet och rörelseintäkterna vid tillämpningen 
av denna paragraf ett belopp som motsvarar 
den andel som de styrelsemedlemmar som 
berörs av denna rätt utgör av det totala anta-
let styrelsemedlemmar, om det belopp som 
beräknats på detta sätt är större än det belopp 
som beräknats på basis av ägarandelen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

16 § 

Allmän bestämmelse om riskhantering 

Ett konglomerats moderföretag skall ha en 
tillförlitlig förvaltning som möjliggör effek-
tiv riskhantering samt med hänsyn till kon-
glomeratets verksamhet tillräcklig intern 
kontroll och tillräckliga riskhanteringssy-
stem. 

Ett konglomerats holdingsammanslutning 
samt till konglomeratet hörande företag i fi-
nans- och försäkringsbranschen skall ha en 
tillförlitlig förvaltning som möjliggör effek-
tiv riskhantering samt med hänsyn till sin 
verksamhet tillräcklig intern kontroll och till-
räckliga riskhanteringssystem. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

17 § 

Tillämpningsområdet för tillsynen över den 
ekonomiska ställningen 

Med avvikelse från 3 § räknas vid tillämp-
ningen av bestämmelserna i 18—23 § endast 
företagen i finans- och försäkringsbranschen 
samt ett konglomerats holdingsammanslut-
ning till ett konglomerat samt, vid tillämp-
ning av 18—20 § dessutom andra dotterföre-
tag till sådana kreditinstitut som avses i 76 § 
3 mom. i kreditinstitutslagen eller till värde-
pappersföretag än företag inom finans- eller 

försäkringsbranschen. Av de företag som av-
ses i detta moment räknas vid tillämpningen 
av bestämmelserna i 21—23 § endast kon-
glomeratets moderföretag och dess dotterfö-
retag samt deras i bokföringslagen avsedda 
samföretag till ett konglomerat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 

Beräkning av kapitalbasen och kapitalkrav 
för företag som hör till ett konglomerat 

Med kapitalbas och kapitalkrav i företag 
som hör till konglomerat avses vid tillämp-
ningen av bestämmelserna i detta kapitel 

a) den kapitalbas som avses i 45—48 § i 
kreditinstitutslagen och det kapitalkrav som 
avses i 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen, när 
det är fråga om ett finskt eller ett annat än i 
d-punkten avsett utländskt kreditinstitut, ett 
kreditinstituts eller ett värdepappersföretags 
holdingföretag, ett konglomerats holding-
sammanslutning där finansbranschens andel 
beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är 
större än försäkringsbranschens andel, eller 
ett annat företag i finansbranschen som är 
dotterföretag eller ägarintresseföretag till ett 
kreditinstitut, ett värdepappersföretag, deras 
holdingföretag eller ett konglomerats hol-
dingsammanslutning, 
— — — — — — — — — — — — — —  

h) det verksamhetskapital som avses i 
11 kap. i lagen om försäkringsbolag och ka-
pitalkrav som avses i 55 § 1 mom. i kreditin-
stitutslagen, när det är fråga om en försäk-
ringsholdingsammanslutning, ett tjänsteföre-
tag, ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut 
som avses i 2 § 7 punkten eller ett konglome-
rats holdingsammanslutning där försäkrings-
branschens andel beräknad enligt 4 § 2 mom. 
1 punkten är större än finansbranschens an-
del. 

 
 

21 § 

Kundrisker och rapportering av dem 

Med kundrisker i företag inom ett konglo-
merat avses i denna lag summan av de ford-
ringar, investeringar och förbindelser utanför 
balansräkningen som hänför sig till en och 
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samma fysiska eller juridiska person eller till 
en fysisk eller juridisk person som tillsam-
mans med denna utgör en väsentlig ekono-
misk intressegemenskap. Vid beräkning av 
kundriskerna skall tillgångarna och förbin-
delserna utanför balansräkningen beaktas i 
enlighet med 60 § 2 mom. i kreditinstitutsla-
gen. Med förbindelser utanför balansräk-
ningen jämställs kredit- och borgensförsäk-
ring. 

Ett konglomerats kundrisker beräknas ge-
nom att de till konglomeratet hörande företa-
gens kundrisker sammanställs, varvid i till-
lämpliga delar skall iakttas vad som före-
skrivs om upprättande av koncernbokslut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

En kundrisk anses hänföra sig till bor-
gensmannen om ett annat kreditinstitut eller 
ett utländskt kreditinstitut, ett värdepappers-
företag eller ett därmed jämförbart utländskt 
företag eller försäkringsbolag eller en där-
med jämförbar utländsk försäkringsanstalt 
har ställt proprieborgen för kunden. Borgens-
förbindelsen skall uppfylla de villkor som 
anges i 60 § i kreditinstitutslagen. 

Om ett finansiellt företag som hör till ett 
konglomerat har ett handelslager som avses i 
64 § i kreditinstitutslagen, skall kundriskerna 
i handelslagret beräknas enligt artiklarna 
29—32 i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv    /   /EG om omarbetning av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 93/6/EG om 
kapitalkrav för värdepappersföretag och kre-
ditinstitut . 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

22 § 

Begränsningar av kundriskerna 

En kundrisk inom ett konglomerat får inte 
överstiga 25 procent eller, om kundföretaget 
är moder- eller dotterföretag i ett företag som 
hör till ett konglomerat eller moderföretagets 
dotterföretag, 20 procent av konglomeratets 
kapitalbas. 

De stora kundrisker inom ett konglomerat 
får sammanlagt inte överstiga 800 procent av 

konglomeratets kapitalbas. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Genom förordning av statsrådets föreskrivs 
om kundrisker som inte skall beaktas vid till-
lämpning av 1 och 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 
denna paragraf tillämpas på konglomerat 
som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten vad som i 
6 § i lagen om andelsbanker och andra kre-
ditinstitut i andelslagsform föreskrivs om sto-
ra kundrisker i en sammanslutning av an-
delsbanker. 

 
24 §  

Tillsyn över interna affärstransaktioner 

Finansinspektionen skall lämna den sam-
ordnande tillsynsmyndigheten upplysningar 
enligt 51 § i kreditinstitutslagen om affärs-
transaktioner mellan kreditinstitut som hör 
till konglomeratet samt motsvarande upplys-
ningar som den enligt 31 § i lagen om värde-
pappersföretag fått om affärstransaktioner 
mellan värdepappersföretag som hör till kon-
glomeratet. Försäkringsinspektionen skall på 
motsvarande sätt lämna den samordnande 
tillsynsmyndigheten upplysningar som den 
fått med stöd av 14 b kap. 8 § i lagen om för-
säkringsbolag eller 12 a kap. 8 § i lagen om 
försäkringsföreningar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 

Koncernbokslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Boksluten i koncernföretag på vilka tilläm-

pas 9 kap. i kreditinstitutslagen eller 10 kap. i 
lagen om försäkringsbolag får sammanställas 
med koncernbokslutet utan att de boksluts-
principer som dessa bestämmelser förutsätter 
ändras. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den                20  . 

————— 
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13.  

Lag  

om ändring av 1 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 1 kap. 4 § 1 mom. 

4 punkten och 4 mom. 1 punkten, sådan den förstnämnda punkten lyder i lag 228/2004, som 
följer: 

 
1 kap.  

Allmänna stadganden 

4 § 
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) värdepappersförmedlare sådana värde-

pappersföretag som avses i 4 § i lagen om 
värdepappersföretag (579/1996), sådana ut-
ländska värdepappersföretag som avses i 2 § 
i lagen om utländska värdepappersföretags 
rätt att tillhandahålla investeringstjänster i 
Finland (580/1996), sådana kreditinstitut som 
avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (    /    
) och som enligt sin bolagsordning eller sina 
stadgar tillhandahåller investeringstjänster av 
det slag som avses i lagen om värdepappers-
företag, sådana kredit- och finansinstitut som 
avses i 2 § i lagen om utländska kreditinsti-
tuts och finansiella instituts verksamhet i Fin-
land (1608/1993) och som enligt sitt verk-
samhetstillstånd tillhandahåller investerings-
tjänster som avses i lagen om värdepappers-
företag samt sådana i 2 § i lagen om placer-

ingsfonder avsedda fondbolag och sådana ut-
ländska fondbolag som avses i 2 § lagen om 
utländska fondbolags verksamhet i Finland 
(225/2004) och som enligt sitt verksamhets-
tillstånd bedriver verksamhet enligt 5 § 
2 mom. lagen om placeringsfonder,  
— — — — — — — — — — — — — —  

I denna lag avses med yrkesmässiga inve-
sterare  

1) sådana värdepappersföretag som avses i 
4 § i lagen om värdepappersföretag, sådana 
kreditinstitut som avses i 8 § 1 mom. i kredit-
institutslagen, sådana fondbolag som avses i 
lagen om placeringsfonder, sådana försäk-
ringsbolag som avses i lagen om försäkrings-
bolag (1062/1979), sådana ömsesidiga för-
säkringsbolag och försäkringsaktiebolag som 
avses i lagen om arbetspensionsförsäkrings-
bolag (354/1997) samt med dessa jämförbara 
utländska sammanslutningar som står under 
myndighetstillsyn, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den               20  . 

 
————— 

 
 
 

 



 RP 21/2006 rd  
  
 

155

 
 
 

14. 

Lag  

om ändring av lagen om placeringsfonder 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 35 §, 
ändras 6 § 5 mom., 30 c § 4 mom. och 39 §, av dem 6 § 5 mom. och 30 c § sådana de lyder i 

lag 224/2004, som följer: 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om fondbolaget bedriver verksamhet som 
avses i 5 § 2 mom. skall dess kapitalbas alltid 
oberoende av 1—4 mom. dessutom uppfylla 
de krav som föreskrivs i 31 § i lagen om vär-
depappersföretag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid beräkning av fondbolagets kapitalbas 
tillämpas 45—48 § i kreditinstitutslagen. 

 
39 § 

För varje räkenskapsperiod skall för fond-
bolaget och varje placeringsfond upprättas 
separata bokslut som innehåller resultaträk-
ning, balansräkning och uppgifter som skall 
lämnas i noter till resultaträkningen och ba-
lansräkningen. Till bokslutet skall fogas en 
verksamhetsberättelse. 

På ett fondbolags bokslut tillämpas 146 och 
148—155 § i kreditinstitutslagen. 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs om scheman för fondbolags och pla-
ceringsfonders resultaträkning och balans-
räkning, om noterna till resultaträkningen 
och balansräkningen samt om uppgifter som 
skall lämnas i verksamhetsberättelsen. Fi-
nansministeriet skall innan det utfärdar be-
slutet begära utlåtanden från Finansinspek-
tionen och bokföringsnämnden. 

Finansinspektionen utfärdar närmare före-

skrifter om upprättande av bokslut enligt 
1 mom. Finansinspektionen skall innan den 
utfärdar föreskrifterna begära utlåtanden från 
finansministeriet och bokföringsnämnden. 
Om Finansinspektionens anvisningar eller ut-
låtanden om hur denna paragraf eller finans-
ministeriets med stöd av den utfärdade för-
ordning skall tillämpas är av betydelse för 
den allmänna tillämpningen av bokföringsla-
gen eller bokföringsförordningen, skall Fi-
nansinspektionen begära ett utlåtande från 
bokföringsnämnden innan den ger anvisning-
ar eller utlåtanden. 

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
fondbolag av särskilda skäl för viss tid bevil-
ja tillstånd till undantag från de i 4 mom. an-
givna bestämmelserna, om det är befogat för 
att ge en rättvisande bild av sökandens eller 
placeringsfondens verksamhetsresultat och 
finansiella ställning. Om ett ärende är av be-
tydelse för den allmänna tillämpningen av 
bestämmelserna om bokslut i bokföringsla-
gen eller bokföringsförordningen eller lagen 
om aktiebolag, skall Finansinspektionen in-
nan den avgör ärendet begära ett utlåtande 
från bokföringsnämnden om tillståndsansö-
kan. 

———  
Denna lag träder i kraft den                20  . 
På fondbolag tillämpas 184 § i kreditinsti-

tutslagen. På fondbolag som bedriver verk-
samhet som avses i 5 § 2 mom. tillämpas 
dessutom 177—181 § i kreditinstitutslagen. 

————— 
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15. 

Lag  

om ändring av lagen om värdepappersföretag 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen av den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 29 och 30 §, sådana 

de lyder, 29 i lagarna 1347/1997 och 70/2003 samt 30 § i nämnda lag 1347/1997,  
ändras 6, 21 och 31 §, sådana de lyder, 6 § i nämnda lag 1347/1997 och i lagarna 48/2002 

och 705/2004, 21 § i nämnda lag 1347/1997 och i lagarna 106/1999 och   /   , 31 § i nämnda 
lagar 1347/1997, 48/2002, 705/2004 och    /    samt i lag 596/2003 , samt 

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1347/1997, ett nytt 6 mom., som 
följer:  

 
5 § 

Definitioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen skall, efter att ha fått 

uppgift om att något annat företag än ett kre-
ditinstitut eller värdepappersföretag har blivit 
moderföretag för ett kreditinstitut, utan 
dröjsmål besluta om huruvida företaget skall 
betraktas som ett sådant holdingföretag som 
avses i 3 mom.  

 
 

6 § 

Konsolideringsgrupp 

Med konsolideringsgrupp avses i denna lag 
en koncern som består av koncernens moder-
företag som är ett finländskt eller utländskt 
värdepappersföretag eller ett finländskt eller 
utländskt holdingföretag som är ett värde-
pappersföretags moderföretag (konsolide-
ringsgruppens moderföretag) samt av moder-
företagets finländska och utländska dotterfö-
retag som är andra värdepappersföretag, kre-
ditinstitut, finansiella institut eller tjänstefö-
retag (konsolideringsgruppens dotterföre-
tag). Med koncern, moderföretag och dotter-
företag avses i denna lag detsamma som i 
bokföringslagen (1336/1997) samt med dem 
jämförbara utländska koncerner, moderföre-
tag och dotterföretag. 

I 31 § i denna lag och i 72 § i kreditinsti-
tutslagen föreskrivs om tillämpningsområdet 

för gruppbaserad tillsyn som tillämpas på 
värdepappersföretag som är en konsolide-
ringsgrupps moderföretag och på ett därmed 
jämförbart värdepappersföretag som är ett 
holdingföretags dotterföretag. 

 
 
 

21 § 

Bokslut, verksamhetsberättelse och delårs-
rapport 

På värdepappersföretags bokslut, verksam-
hetsberättelse, delårsrapport och årsrapport 
tillämpas 146—157 § i kreditinstitutslagen. 

 
31 § 

Tillsyn över finansiell ställning 

På värdepappersföretag tillämpas 5 och 
6 kap. i kreditinstitutslagen, med undantag 
för 44, 53, 66, 71, 80 och 81 § i den nämnda 
lagen. Vid tillämpning av 55 § i den nämnda 
lagen skall i stället för där nämnda 44 § till-
lämpas 13 § i denna lag.  

Vad som i 72 § i kreditinstitutslagen före-
skrivs om gruppbaserad tillsyn skall inte till-
lämpas på värdepappersföretag vars moder-
företag är ett kreditinstitut som är auktorise-
rat i en stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES-stat) eller ett i en så-
dan stat etablerat holdingföretag som samti-
digt är moderföretag för ett kreditinstitut som 
är auktoriserat i en EES-stat, under förutsätt-
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ning att kreditinstitutet är underkastat grupp-
baserad tillsyn. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                 20  . 

— — — — — — — — — — — — — —  
På värdepappersföretag tillämpas 177—

184 § i kreditinstitutslagen. På värdepappers-
företag tillämpas inte artiklarna 45a och 45b i 
Europaparlamentets och rådets direktiv    /   

/EG om omarbetning av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 93/6/EG om kapitalkrav 
för värdepappersföretag och kreditinstitut  

Denna lags 31 § skall inte före den i januari 
2011 tillämpas på värdepappersföretag som 
enligt koncessionsvillkoren får tillhandahålla 
placeringstjänster endast med hjälp av deri-
vat på råvarumarknaden. 

————— 
 
 
 
 
 
 

16. 

Lag  

om ändring av 14 b kap. 1 § i lagen om försäkringsbolag 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 14 b kap. 1 § 

4 och 5 punkten, sådana de lyder i lag 707/2004, som följer: 
 

14 b kap.  

Extra tillsyn över försäkringsgrupper 

1 §  
I detta kapitel avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  

4) företag med ägarintresse ett moderföre-
tag eller en juridisk person som har ägarin-
tresse i ett annat företag, 

5) anknutet företag ett dotterföretag eller 
ett företag i vilket en juridisk person har 
ägarintresse, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den                   20  . 

————— 
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17. 

Lag  

om ändring av 12 a kap. 1 § i lagen om försäkringsföreningar 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 12 a kap. 

1 § 4 och 5 punkten, sådana de lyder i lag 709/2004, som följer: 
 

12 a kap.  

Extra tillsyn över försäkringsgrupper 

1 §  
I detta kapitel avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) företag med ägarintresse ett moderföre-

tag eller en juridisk person som har ägarin-
tresse i ett annat företag, 

5) anknutet företag ett dotterföretag eller 
ett företag i vilket en juridisk person har 
ägarintresse, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
 

Denna lag träder i kraft den                  20  . 

————— 
 

 

18.  

Lag  

om ändring av 10 § i lagen om borgen och tredjemanspant 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 19 mars 1999 om borgen och tredjemanspant (361/1999) 10 § 2 mom., 

sådant det lyder i lag 1514/2002, som följer: 
 

10 § 

Ändringar av bolagsform och bolagsstruktur 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett annat kreditinstitut eller en annan 

sammanslutning fusioneras med ett kreditin-
stitut som avses i 8 § 1 mom. i kreditinsti-
tutslagen (    /    ), svarar en borgensman som 

har ställt generell borgen för kreditinstitutet 
också för förpliktelser som har uppkommit 
efter fusionen, även om en underrättelse en-
ligt 1 mom. inte har gjorts.  

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

 
Denna lag träder i kraft den                 20  . 

————— 
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19.  

Lag  

om ändring av 2 § i lagen om betalningsöverföringar 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 28 juli 1999 om betalningsöverföringar (821/1999) 2 § 1 mom. 1 a-

 punkten som följer: 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) kreditinstitut  
a) ett kreditinstitut som avses i 8 § 1 mom. 

i kreditinstitutslagen (    /    ) och i 2 § 

1 punkten i lagen om utländska kreditinstituts 
och finansiella instituts verksamhet i Finland 
(1608/1993), och 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den                 20  . 

————— 
 
 

20.  

Lag  

om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 20 januari 2004 om finansiella säkerheter (11/2004) 3 § 2 mom. 

3 punkten som följer: 
 

3 § 

Definitioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med institut avses i denna lag 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) kreditinstitut enligt 8 § 1 mom. och fi-

nansiella institut enligt 13 § i kreditinsti-
tutslagen (     /    ), värdepappersföretag enligt 
4 § i lagen om värdepappersföretag 
(579/1996), fondbolag enligt 2 § 3 punkten 
och förvaringsinstitut enligt 2 § 5 punkten i 

lagen om placeringsfonder (48/1999), försäk-
ringsbolag enligt 1 kap. 3 § i lagen om för-
säkringsbolag (1062/1979), arbetspensions-
försäkringsbolag enligt 1 § i lagen om ar-
betspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och 
försäkringsföreningar enligt 1 kap. 1 § 
2 mom. i lagen om försäkringsföreningar 
(1250/1987), 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den                   20  . 

————— 
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21.  

Lag  

om ändring av 14 § i handelsregisterlagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 14 § 4 mom., sådant det ly-

der i lag 230/2004, som följer: 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten skall innan den god-
känner en sådan ändring i bolagsordningen 
eller stadgarna som avses i 30 eller 31 § i 
kreditinstitutslagen (    /    ) ge Finansinspek-

tionen minst 30 dygn att uttala sig om änd-
ringen. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den                  20  . 

————— 
 
 
 
 
 

22.  

Lag  

om ändring av 33 § i lagen om pantlåneinrättningar 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 18 december 1992 om pantlåneinrättningar (1353/1992) 33 § 3 mom., 

sådant det lyder i lag 769/1997, som följer:  
 

33 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En pantlåneinrättning har rätt att lämna 
upplysningar som avses i 1 mom. till ett i 8 § 
1 mom. i kreditinstitutslagen (     /    ) avsett 
kreditinstitut inom samma koncern, om det 

med tanke på det mottagande kreditinstitutets 
riskhantering är nödvändigt att upplysningar-
na lämnas. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den                  20  . 
————— 
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23. 

Lag  

om ändring av 11 a § i lagen om konkurrensbegränsningar 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 27 maj 1992 om konkurrensbegränsningar (480/1992) 11 a § 2 mom. 

1 punkten, sådan den lyder i lag 303/1998, som följer:  
 

11 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som i denna lag bestäms om omsätt-
ning gäller 

1) i fråga om sådana kreditinstitut, värde-
pappersföretag och andra finansiella institut 
på vilka 9 kap. i kreditinstitutslagen (    /    ) 
tillämpas, summan av intäktsposter, exklusi-

ve extraordinära intäkter, enligt resultaträk-
ningen som gjorts upp i enlighet med be-
stämmelserna i nämnda lag, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den                  20  . 

————— 
 
 
 
 

24. 

Lag  

om ändring av 33 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid elektronisk kommunikation 

(516/2004) 33 § 6 mom., som följer: 
 

33 § 

Styrnings- och övervakningsmyndigheternas 
rätt att få uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rätten att få uppgifter enligt denna para-

graf gäller inte uppgifter som avses i 141 § i 
kreditinstitutslagen (   /   ) eller i 17 kap. 24 § 
2 och 3 mom. i rättegångsbalken. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den                  20  . 

————— 
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25. 

Lag  

om ändring av 3 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 30 januari 1998 om förhindrande och utredning av penningtvätt 

(68/1998) 3 § 1 mom. 1 och 5 punkten, av dem 5 punkten sådan den lyder i lag 365/2003, som 
följer:  
 

3 § 

Anmälningspliktiga 

Anmälningspliktiga enligt denna lag är 
— — — — — — — — — — — — — —  

1) kreditinstitut och finansiella institut som 
avses i kreditinstitutslagen (    /    ), 

— — — — — — — — — — — — — —  
5) aktiebolag och andelslag som bedriver i 

5 § i kreditinstitutslagen avsedd begränsad 
kreditinstitutsverksamhet,  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den                 20  . 
————— 

 
 
 

26. 

Lag  

om ändring av 2 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avveck-
lingssystem 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 26 november 1999 om vissa villkor vid värdepappers- och valutahan-

del samt avvecklingssystem (1084/1999) 2 § 1 mom. 1 punkten som följer: 
 

2 § 

Definitioner 

Med avvecklingssystem avses i denna lag 
ett på regler grundat system 

1) som en centralbank, ett kreditinstitut 
som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen 
(    /    ), en clearingorganisation som avses i 
1 kap. 4 § 2 mom. 2 punkten i värdepap-
persmarknadslagen (495/1989), ett optionsfö-

retag som avses i 1 kap. 3 § i lagen om han-
del med standardiserade optioner och termi-
ner (772/1988) eller en utländsk sam-
manslutning som motsvarar något av de ovan 
nämnda upprätthåller ensam eller tillsam-
mans med andra i denna punkt avsedda 
sammanslutningar, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den              20  . 
————— 
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27. 

Lag  

om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

(360/1968) 5 § 6 a-punkten, 8 § 1 mom. 2 a- och 11 punkten samt 51 § 1 mom. 4 punkten, så-
dana de lyder, 5 § 6 a-punkten, 8 § 1 mom. 2 a-punkten och 51 § 1 mom. 4 punkten i lag 
1138/2005 och 8 § 1 mom. 11 punkten i lag 231/2004, som följer:  

 
5 § 

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga närings-
inkomster äro bland andra: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 a) de värdestegringar på i 151 § 1 mom. i 
kreditinstitutslagen (    /    ) avsedda finansi-
ella instrument som innehas för handel, vilka 
med stöd av nämnda paragrafs 5 mom. eller 
motsvarande utländsk lagstiftning har bok-
förts som intäkter, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

8 § 
Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro 

bland andra: 
— — — — — — — — — — — — — —  
2 a) de värdeminskningar på fordringsbevis, 
värdepapper och derivativavtal vilka utgår 
finansiella instrument som innehas för handel 
enligt 151 § i kreditinstitutslagen, vilka med 
stöd av nämnda paragrafs 5 mom. eller mot-
svarande utländsk lagstiftning har bokförts 
som kostnader, 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) de lagbestämda överföringar som inlå-
ningsbanker och utländska kreditinstituts fili-
aler i Finland gör till den insättningsgaranti-
fond och de säkerhetsfonder som avses i kre-
ditinstitutslagen liksom även de lagbestämda 
inbetalningar som värdepappersföretag, kre-
ditinstitut och fondbolag samt utländska vär-
depappersföretags, kreditinstituts och fond-
bolags filialer i Finland gör till den ersätt-
ningsfond som avses i lagen om värdepap-
persföretag (579/1996),  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
51 § 

En nyttighet överförs inom en näringsför-
värvskälla från ett slag av tillgångar till ett 
annat på följande sätt: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) finansiella instrument som avses i 151 § 
i kreditinstitutslagen och innehas för handel, 
till ett belopp som motsvarar det sannolika 
överlåtelsepriset. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den                      20  . 
————— 
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28. 

Lag  

om ändring av 13 a § i mervärdesskattelagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i mervärdesskatteslagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 13 a § 2 mom. 

2 punkten, sådan den lyder i lag 377/1994, som följer: 
 

13 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Till en skattskyldighetsgrupp kan endast 
höra 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ett holdingföretag som avses i 15 § i 
kreditinstitutslagen (    /    ) eller en försäk-

ringskoncerns modersammanslutning som 
avses i 3 kap. 1 § 2 mom. i bokföringsför-
ordningen (1339/1997), 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den               20  . 

————— 
 

Helsingfors den 31 mars 2006 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Finansminister Eero Heinäluoma 
 



 RP 21/2006 rd  
  
 

165

 
 
 

Bilaga 
Parallelltexter 

 

2.  

Lag  

om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 28 december 2001 om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebo-

lagsform (1501/2001) 1 § 2 mom., 4 §, 6 § 1 och 3 mom., 7 §, 10 och 23 § samt 25 § 2 mom., 
sådana de lyder 1 § 2 mom., 4 §, 6 § 1 mom., 7 och 10 § samt 25 § 2 mom. i lag (   /   ), 6 § 
3 mom. i lag 749/2004 och 23 § i lag 408/2004, samt 

fogas till 6 §, sådan den lyder ändrad i de nämnda lagarna 749/2004 och (   /    ), ett nytt 
2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., det ändrade 3 mom. blir 4 mom. och det 
nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer: 
 
 
RP 109/2005 Föreslagen lydelse 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

På kreditinstitut tillämpas aktiebolagsla-
gen (   /   ) om inte något annat föreskrivs 
nedan i denna lag eller i kreditinstitutslagen 
(1607/1993). På sparbanksaktiebolag som 
avses i sparbankslagen (1502/2001) tilläm-
pas dessutom vad som föreskrivs i spar-
bankslagen samt på andelsbanksaktiebolag 
som avses i lagen om andelsbanker och 
andra kreditinstitut i andelslagsform 
(1504/2001) vad som föreskrivs i den sist 
nämnda lagen. På kreditinstitut som bedri-
ver sådan hypoteksbanksverksamhet som 
avses i lagen om hypoteksbanker 
(1240/1999) tillämpas dessutom vad som 
förskrivs i lagen om hypoteksbanker.  

 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

På kreditinstitut tillämpas aktiebolagsla-
gen (   /   ) om inte något annat föreskrivs 
nedan i denna lag eller i kreditinstitutslagen 
(   /   ). På sparbanksaktiebolag som avses i 
sparbankslagen (1502/2001) tillämpas 
dessutom sparbankslagen samt på andels-
banksaktiebolag som avses i lagen om an-
delsbanker och andra kreditinstitut i andels-
lagsform (1504/2001) den lagen. På kredit-
institut som bedriver sådan hypoteksbanks-
verksamhet som avses i lagen om hypo-
teksbanker (1240/1999) tillämpas dessutom 
lagen om hypoteksbanker. 

 
 

 
 
 

4 § 
Ett kreditinstituts fusionsplan skall, ut-

över vad som föreskrivs i 16 kap. 3 § i ak-
tiebolagslagen, innehålla en utredning om 
sådana förbindelser vilka avses i 74 § 1 

4 § 
Ett kreditinstituts fusionsplan skall, ut-

över vad som föreskrivs i 16 kap. 3 § i ak-
tiebolagslagen, innehålla en utredning om 
åtaganden som avses i 46 § 1 mom. 3 och 4 
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mom. 2 och 3 punkten kreditinstitutslagen 
och vilkas borgenärer kan motsätta sig fu-
sionen enligt 16 kap. 6 § 1 mom. i aktiebo-
lagslagen.  

punkten i kreditinstitutslagen och vilkas 
borgenärer kan motsätta sig beviljande av 
tillstånd som avses i 16 kap. 6 § 1 mom. i 
aktiebolagslagen. 
 

 
 

6 § 
Vad som i 16 kap. 6—7 och 15 § i aktie-

bolagslagen föreskrivs om borgenärer skall 
inte tillämpas på insättare. Det överlåtande 
kreditinstitutet skall emellertid underrätta 
insättarna om fusionen senast tre månader 
före det datum som registermyndigheten 
sätter ut för de övriga borgenärerna med 
stöd av 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagsla-
gen. I meddelandet skall uppges det överta-
gande kreditinstitutets firma och adress. Av 
meddelandet skall dessutom framgå att i det 
fall att en insättares sammanlagda insätt-
ningar i de kreditinstitut som deltar i fusio-
nen överstiger den maximigräns för insätt-
ningsgarantin som anges i65 j § i kreditin-
stitutslagen, skall på insättningsgarantin 
tillämpas 65 q § i den nämnda lagen. Insät-
taren har rätt att inom sex månader från 
mottagandet av meddelandet, utan hinder 
av de ursprungliga avtalsvillkoren säga upp 
en insättning som enligt 65 j § i kreditinsti-
tutslagen helt eller delvis faller utanför in-
sättningsgarantin.(RP 109/2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 

6 § 
Vad som i 16 kap. 6, 7 och 15 § i aktiebo-

lagslagen föreskrivs om borgenärer skall 
inte tillämpas på insättare. Det överlåtande 
kreditinstitutet skall emellertid underrätta 
insättarna om fusionen senast tre månader 
före det datum som registermyndigheten 
sätter ut för de övriga borgenärerna med 
stöd av 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagsla-
gen. I meddelandet skall uppges det överta-
gande kreditinstitutets firma och adress.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av ett meddelande som avses i 1 mom. 

skall framgå att i det fall att en insättares 
sammanlagda inlåning i de kreditinstitut 
som deltar i fusionen överstiger den maxi-
migräns för insättningsgarantin som anges 
i 105 § i kreditinstitutslagen, skall på in-
sättningsgarantin tillämpas 112 § i den 
nämnda lagen. Insättaren har rätt att inom 
sex månader från mottagandet av medde-
landet, utan hinder av de ursprungliga av-
talsvillkoren säga upp en insättning som en-
ligt 105 § i kreditinstitutslagen helt eller 
delvis faller utanför insättningsgarantin. 
Vad som föreskrivs i detta moment skall 
inte tillämpas om de överlåtande inlånings-
bankerna  på det sätt som avses i 105 § 6 
mom. i kreditinstitutslagen  betraktas som 
en enda inlåningsbank vid tillämpning av 
den övre gräns som avses i den nämnda pa-
ragrafens 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 
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om insättare och insättares uppsägningsrätt 
i samband med fusion gäller på motsvaran-
de sätt vid flyttning av kreditinstitutets 
hemort till någon annan stat inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet samt en 
fusion vid vilken det övertagande kreditin-
stitutet registreras i någon annan stat. En in-
sättare har uppsägningsrätt, om en insätt-
ning som omfattas av en i kreditinstitutsla-
gen föreskriven insättningsgaranti efter åt-
gärden inte alls eller bara delvis kommer att 
omfattas av insättningsgaranti. I sitt medde-
lande till insättaren skall kreditinstitutet re-
dogöra för de ändringar som kommer att 
ske i uppgifter som har lämnats med stöd av 
65 m § i kreditinstitutslagen. (Gällande ly-
delse) 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

om insättare och insättares uppsägningsrätt 
i samband med fusion gäller på motsvaran-
de sätt vid flyttning av kreditinstitutets 
hemort till någon annan stat inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet samt en 
fusion vid vilken det övertagande kreditin-
stitutet registreras i någon annan stat. En in-
sättare har uppsägningsrätt, om en insätt-
ning som omfattas av en i kreditinstitutsla-
gen föreskriven insättningsgaranti efter åt-
gärden inte alls eller bara delvis kommer att 
omfattas av insättningsgaranti. I sitt medde-
lande till insättaren skall kreditinstitutet re-
dogöra för de ändringar som kommer att 
ske i uppgifter som har lämnats med stöd av 
108 § i kreditinstitutslagen. 

  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
7 § 

För ett kreditinstitut som bildas i samband 
med en kombinationsfusion skall ansökan 
om koncession göras enligt 10 § i kreditin-
stitutslagen. En kombinationsfusion får inte 
registreras, om inte koncessionen samtidigt 
registreras.(RP 109/2005) 

 

7 § 
För ett kreditinstitut som bildas i samband 

med en kombinationsfusion skall ansökas 
om koncession enligt kreditinstitutslagen. 
En kombinationsfusion får inte registreras 
om inte koncessionen registreras samtidigt. 

 
 

 
10 § 

Vad som i 14 kap. 2—5 § samt 17 kap. 
6— 7 § och 15 § i aktiebolagslagen före-
skrivs om borgenärer skall vid tillämpning-
en av detta kapitel tillämpas på den för vil-
ken kreditinstitutet har ställt borgen eller 
ingått någon annan jämförbar förbindelse 
eller på den som på grund av ett derivatav-
tal med kreditinstitutet kan få en penning-
fordran, om förbindelsen övergår på någon 
annan än ett annat kreditinstitut som avses i 
2 § i lagen om kreditinstitut. (RP 109/2005) 

 

10 § 
Vad som i 14 kap. 2—5 § samt 17 kap. 6, 

7 och 15 § i aktiebolagslagen föreskrivs om 
borgenärer skall vid tillämpningen av detta 
kapitel tillämpas i fråga om den för vilken 
kreditinstitutet har ställt borgen eller ingått 
någon annan jämförbar förbindelse eller 
den som på grund av ett derivatavtal med 
kreditinstitutet kan få en penningfordran, 
om förbindelsen övergår på någon annan än 
ett annat kreditinstitut som avses i 8 § 
1 mom. i kreditinstitutslagen. 
 

 
 

23 § 
Om en affärsbanks egendom har avträtts 

till konkurs behöver insättarna inte anmäla 
eller bevaka sina tillgodohavanden på inlå-
ningskonton, om inte annat följer av 24 § 2 
mom. Vad som i denna paragraf föreskrivs 
om insättare skall inte tillämpas på insätt-
ningsgarantifonden då insättarnas rättighe-
ter har övergått till den med stöd av 65 j § 7 

23 §
Om en affärsbanks egendom har avträtts 

till konkurs behöver insättarna inte anmäla 
eller bevaka sina tillgodohavanden på inlå-
ningskonton, om inte annat följer av 24 § 
2 mom. Vad som i denna paragraf före-
skrivs om insättare skall inte tillämpas på 
insättningsgarantifonden då insättarnas rät-
tigheter har övergått till den med stöd av 



 RP 21/2006 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

168

mom. kreditinstitutslagen. (Gällande lydel-
se) 

 

105 § 7 mom. i kreditinstitutslagen. 
 

 
 
 

25 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finansinspektionen har, om den anser att 
insättarnas intresse kräver det, rätt att utan 
hinder av 22 kap. 6 och 7 § i aktiebolagsla-
gen väcka skadeståndstalan för kreditinsti-
tutets räkning mot en sådan person eller 
sammanslutning som avses i 97 c § i kredit-
institutslagen. 

 
 
 

25 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finansinspektionen har, om den anser att 
insättarnas intresse kräver det, rätt att utan 
hinder av 22 kap. 6 och 7 § i aktiebolagsla-
gen väcka skadeståndstalan för kreditinsti-
tutets räkning mot en sådan person eller 
sammanslutning som avses i 167 § i kredit-
institutslagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 

——— 
 
 

3.  

Lag  

om ändring av sparbankslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) 1 § 2 mom., 41 § 1 och 

2 mom., 64 § 2 mom. 4 punkten, 75 §, 77 § 1 och 3 mom., 86 § 2 mom., 91 § 3 mom., 95 §, 
106 §, 107 § 1 mom. och 124 § 1 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sparbanker och sparbanksaktiebolag är i 
kreditinstitutslagen (1607/1993) avsedda 
depositionsbanker, vilkas särskilda ändamål 
är att främja sparandet. 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sparbanker och sparbanksaktiebolag är i 
kreditinstitutslagen (   /   ) avsedda inlå-
ningsbanker, vilkas särskilda ändamål är att 
främja sparandet. 
 

 
41 § 

Som sparbankens vinst får, om inte något 
annat följer av 40 § 2 mom. eller av 38 § el-
ler 81 § kreditinstitutslagen, på grundfonds-
andelar och kapitallån delas ut högst ett av 
styrelsen föreslaget belopp som inte över-
stiger det sammanlagda beloppet av den 
vinst som framgår av den för den senaste 
räkenskapsperioden fastställda balansräk-
ningen och sparbankens övriga fria egna 

41 § 
Som sparbankens vinst får, om inte något 

annat följer av 40 § 2 mom. eller av 88 § i 
kreditinstitutslagen, på grundfondsandelar 
och kapitallån delas ut högst ett av styrelsen 
föreslaget belopp som inte överstiger det 
sammanlagda beloppet av den vinst som 
framgår av den för den senaste räkenskaps-
perioden fastställda balansräkningen och 
sparbankens övriga fria egna kapital, med 
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kapital, med avdrag för förlust som balans-
räkningen utvisar, andra poster som enligt 2 
mom. inte får delas ut, det belopp varmed 
de i sparbankens bokslut enligt 5 kap. 15 § 
bokföringslagen (1336/1997) gjorda avsätt-
ningarna och reserverna samt skillnaden 
mellan de gjorda och planenliga avskriv-
ningarna i bokslutet har tagits upp i det fria 
egna kapitalet, samt med det belopp som 
enligt lagen eller stadgarna skall avsättas till 
reservfonden eller annars lämnas outdelat. 
På grundfondsandelarna kan som vinstandel 
delas ut endast vinst och annat fritt eget ka-
pital som har uppkommit efter inrättandet 
av grundfonden. 

Av den del av sparbankens vinst som inte 
används för ökning av reservfonden, för ut-
delning av vinst på grundfondsandelarna el-
ler för kapitallån eller läggs till sparbankens 
egna fria kapital kan medel genom principa-
lernas beslut, om det belopp som styrelsen 
föreslår inte överskrids, användas för spar-
främjande eller andra allmännyttiga ända-
mål. Vinstmedel får dock inte utan finans-
inspektionens samtycke användas för såda-
na sparfrämjande eller allmännyttiga ända-
mål som avses i detta moment förrän under-
stödslån som sparbanken erhållit ur den sä-
kerhetsfond som avses i 6 kap. kreditinsti-
tutslagen har återbetalts jämte ränta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

avdrag för förlust som balansräkningen ut-
visar, andra poster som enligt 2 mom. inte 
får delas ut, det belopp varmed de i spar-
bankens bokslut enligt 5 kap. 15 § i bokfö-
ringslagen (1336/1997) gjorda avsättning-
arna och reserverna samt skillnaden mellan 
de gjorda och planenliga avskrivningarna i 
bokslutet har tagits upp i det fria egna kapi-
talet, samt med det belopp som enligt lagen 
eller stadgarna skall avsättas till reservfon-
den eller annars lämnas outdelat. På grund-
fondsandelarna kan som vinstandel delas ut 
endast vinst och annat fritt eget kapital som 
har uppkommit efter inrättandet av grund-
fonden. 

Av den del av sparbankens vinst som inte 
används för ökning av reservfonden, för ut-
delning av vinst på grundfondsandelarna el-
ler för kapitallån eller läggs till sparbankens 
egna fria kapital kan medel genom principa-
lernas beslut, om det belopp som styrelsen 
föreslår inte överskrids, användas för spar-
främjande eller andra allmännyttiga ända-
mål. Vinstmedel får dock inte utan Finans-
inspektionens samtycke användas för såda-
na sparfrämjande eller allmännyttiga ända-
mål som avses i detta moment förrän under-
stödslån som sparbanken erhållit ur den sä-
kerhetsfond som avses i 113 § i kreditinsti-
tutslagen har återbetalts jämte ränta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
64 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Fusionsplanen skall uppta 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) utredning om kapitallån samt om såda-

na i 74 § 1 mom. 2 och 3 punkten kreditin-
stitutslagen avsedda förbindelser vilkas bor-
genärer kan motsätta sig beviljande av till-
stånd som avses i 73 §, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

64 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Fusionsplanen skall uppta 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) utredning om kapitallån samt om såda-
na i 46 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 47 § 
1 mom. 1 punkten i kreditinstitutslagen av-
sedda åtaganden vilkas borgenärer kan mot-
sätta sig beviljande av tillstånd som avses i 
73 §, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
75 § 

Vad som i 73 och 74 § föreskrivs om bor-
genärer skall inte tillämpas på insättare. 
Den överlåtande sparbanken skall emeller-
tid underrätta insättarna om fusionen senast 
tre månader före den tidsfrist som register-

75 § 
Vad som i 73 och 74 § föreskrivs om bor-

genärer skall inte tillämpas på insättare. 
Den överlåtande sparbanken skall emeller-
tid underrätta insättarna om fusionen senast 
tre månader före den tidsfrist som register-
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myndigheten sätter ut för de övriga borge-
närerna med stöd av 74 §. I meddelandet 
skall uppges den övertagande sparbankens 
firma och adress. Av meddelandet skall 
dessutom framgå att i det fall att en insätta-
res sammanlagda insättningar i de spar-
banker som deltar i fusionen överstiger den 
maximigräns för insättningsgarantin som 
anges i 65 j § kreditinstitutslagen, skall på 
insättningsgarantin tillämpas 65 q § i den 
nämnda lagen. Insättaren har rätt att inom 
sex månader från mottagandet av medde-
landet, utan hinder av de ursprungliga av-
talsvillkoren säga upp en insättning som en-
ligt 65 j § kreditinstitutslagen helt eller del-
vis faller utanför insättningsgarantin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

 

myndigheten sätter ut för de övriga borge-
närerna med stöd av 74 §. I meddelandet 
skall uppges den övertagande sparbankens 
firma och adress.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av det meddelande som avses i 1 mom. 

skall framgå att i det fall att en insättares 
sammanlagda insättningar i de sparbanker 
som deltar i fusionen överstiger den maxi-
migräns för insättningsgarantin som anges 
i 105 § i kreditinstitutslagen, skall på in-
sättningsgarantin tillämpas 112 § i den 
nämnda lagen. Insättaren har rätt att inom 
sex månader från mottagandet av medde-
landet, utan hinder av de ursprungliga av-
talsvillkoren säga upp en insättning som en-
ligt 105 § i kreditinstitutslagen helt eller 
delvis faller utanför insättningsgarantin. 
Vad som föreskrivs i detta moment skall 
inte tillämpas om de överlåtande inlånings-
bankerna på det sätt som avses i 105 § 
6 mom. i kreditinstitutslagen betraktas som 
en enda inlåningsbank vid tillämpning av 
den övre gräns som avses i den nämnda pa-
ragrafens 1 mom. 

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 
om insättare skall på motsvarande sätt till-
lämpas på den övertagande sparbankens 
insättare om den övertagande sparbankens 
borgenärer skal  höras enligt  74 § 1 mom. 

 
 

77 § 
Den överlåtande sparbankens tillgångar 

och skulder, med undantag för yrkanden 
som grundar sig på 97 c § kreditinstitutsla-
gen och 44 § revisionslagen (936/1994), 
övergår utan likvidationsförfarande till den 
övertagande sparbanken då verkställigheten 
av fusionen har registrerats. Samtidigt upp-
löses den överlåtande sparbanken. 
— — — — — — — — — — — — — —  

77 § 
Den överlåtande sparbankens tillgångar 

och skulder, med undantag för yrkanden 
som grundar sig på 167 § i kreditinstitutsla-
gen och 44 § i revisionslagen (936/1994), 
övergår utan likvidationsförfarande till den 
övertagande sparbanken då verkställigheten 
av fusionen har registrerats. Samtidigt upp-
löses den överlåtande sparbanken. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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Den överlåtande sparbankens styrelse och 
verkställande direktör skall avge slutredo-
visning vid den överlåtande sparbankens 
principalmöte. Slutredovisningen skall in-
nefatta bokslut och koncernbokslut för den 
tid för vilken bokslut ännu inte har lagts 
fram vid det högsta beslutande organets 
sammanträde samt utredning om hur veder-
laget skiftats. I fråga om granskningen av 
slutredovisningen iakttas i tillämpliga delar 
vad som i kreditinstitutslagen föreskrivs om 
revision av bokslut. I fråga om principalmö-
tet tillämpas vad som föreskrivs i denna lag. 
I fråga om klander av vederlagsskiftet och 
slutredovisningen, i fråga om lyftande av 
skiftesandel samt i fråga om fortsatt likvida-
tion efter att den överlåtande sparbanken 
upplösts skall i tillämpliga delar iakttas 8 
kap. i denna lag. Slutredovisningen skall 
anmälas för registrering så som föreskrivs i 
40 § kreditinstitutslagen. 
 

Den överlåtande sparbankens styrelse och 
verkställande direktör skall avge slutredo-
visning vid den överlåtande sparbankens 
principalmöte. Slutredovisningen skall in-
nefatta bokslut och koncernbokslut för den 
tid för vilken bokslut ännu inte har lagts 
fram vid det högsta beslutande organets 
sammanträde samt utredning om hur veder-
laget skiftats. I fråga om granskningen av 
slutredovisningen iakttas i tillämpliga delar 
vad som i kreditinstitutslagen föreskrivs om 
revision av bokslut. I fråga om principalmö-
tet tillämpas denna lag. I fråga om klander 
av vederlagsskiftet och slutredovisningen, i 
fråga om lyftande av skiftesandel samt i 
fråga om fortsatt likvidation efter att den 
överlåtande sparbanken upplösts skall i till-
lämpliga delar iakttas 8 kap. i denna lag. 
Slutredovisningen skall anmälas för regi-
strering så som föreskrivs i 156 § i kreditin-
stitutslagen. 
 

 
86 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
De vid delningen övertagande sparban-

kerna är solidariskt ansvariga för den ur-
sprungliga sparbankens skulder som har 
uppkommit innan verkställandet av del-
ningen registrerats. Om det ursprungliga 
kreditinstitutet har skulder för vilka ett an-
nat företag svarar enligt delningsplanen, 
uppgår kreditinstitutets sammanlagda an-
svar dock till högst värdet av den netto-
egendom som återstår för det eller övergår 
till det. En borgenär kan med åberopande av 
det solidariska ansvaret kräva betalning för 
en skuld som upptas i delningsplanen först 
när det har konstaterats att borgenären inte 
får betalning av gäldenären eller ur en sä-
kerhet. Vad som föreskrivs ovan i detta 
moment om skulder tilllämpas inte på såda-
na skulder eller delar av skulder som kan 
ersättas ur den i 6 a kap. kreditinstitutslagen 
avsedda insättningsgarantifonden eller den i 
6 kap. lagen om värdepappersföretag 
(579/1996) avsedda ersättningsfonden. 
 

86 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

De vid delningen övertagande spar-
bankerna är solidariskt ansvariga för den 
ursprungliga sparbankens skulder som har 
uppkommit innan verkställandet av del-
ningen registrerats. Om det ursprungliga 
kreditinstitutet har skulder för vilka ett an-
nat företag svarar enligt delningsplanen, 
uppgår kreditinstitutets sammanlagda an-
svar dock till högst värdet av den netto-
egendom som återstår för det eller övergår 
till det. En borgenär kan med åberopande av 
det solidariska ansvaret kräva betalning för 
en skuld som upptas i delningsplanen först 
när det har konstaterats att borgenären inte 
får betalning av gäldenären eller ur en sä-
kerhet. Vad som föreskrivs ovan i detta 
moment om skulder tillämpas inte på såda-
na skulder eller delar av skulder som kan 
ersättas ur den i 95 § i kreditinstitutslagen 
avsedda insättningsgarantifonden eller den i 
6 kap. i lagen om värdepappersföretag 
(579/1996) avsedda ersättningsfonden. 
 

 
91 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
I bolagsordningen för den depositions-

bank som bildas för att fortsätta sparban-

91 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

I bolagsordningen för den inlåningsbank 
som bildas för att fortsätta sparbankens 
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kens verksamhet kan tas in en bestämmelse 
enligt vilken bankens särskilda ändamål är 
att främja sparandet. I denna lag används 
benämningen sparbanksaktiebolag om en 
sådan bank. Med avvikelse från vad som fö-
reskrivs i 8 § kreditinstitutslagen skall ett 
sparbanksaktiebolag i sin firma, utöver den 
beteckning som anger bankens sam-
manslutningsform, även använda ordet eller 
sammansättningsleden "sparbank". 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

verksamhet kan tas in en bestämmelse en-
ligt vilken bankens särskilda ändamål är att 
främja sparandet. I denna lag används be-
nämningen sparbanksaktiebolag om en så-
dan bank. Ett sparbanksaktiebolag skall i 
sin firma, utöver den beteckning som anger 
bankens sammanslutningsform, även an-
vända ordet eller sammansättningsleden 
"sparbank". 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
95 § 

Angående sparbanksinspektionens och 
dess företrädares rättigheter, ansvar och jäv 
gäller när de sköter sin tillsynsuppgift enligt 
93 § 1 mom. vad som i lagen om finansin-
spektionen (503/1993) föreskrivs om fi-
nansinspektionen och dess företrädare. 
 

95 § 
Angående sparbanksinspektionens och 

dess företrädares rättigheter, ansvar och jäv 
gäller när de sköter sin tillsynsuppgift enligt 
93 § 1 mom. vad som i lagen om Finansin-
spektionen (587/2003) föreskrivs om Fi-
nansinspektionen och dess företrädare 

 
106 § 

Revisorernas uppdrag upphör inte då 
sparbanken träder i likvidation. Vad som i 4 
kap. kreditinstitutslagen föreskrivs om revi-
sion skall i tillämpliga delar iakttas under 
likvidationen. Revisionsberättelsen skall 
dessutom innehålla ett uttalande om huru-
vida likvidationen enligt revisorernas me-
ning onödigt har fördröjts 

106 § 
Revisorernas uppdrag upphör inte då 

sparbanken träder i likvidation. Vad som i 
9 kap. i kreditinstitutslagen föreskrivs om 
revision skall i tillämpliga delar iakttas un-
der likvidationen. Revisionsberättelsen skall 
dessutom innehålla ett uttalande om huru-
vida likvidationen enligt revisorernas me-
ning onödigt har fördröjts. 
 

 
107 § 

När sparbanken har försatts i likvidation 
skall styrelsen och verkställande direktören 
utan dröjsmål upprätta bokslut och kon-
cernbokslut för den tid före likvidationens 
början för vilken något bokslut ännu inte 
har lagts fram på principalmötet. Detta bok-
slut skall så snart som möjligt läggas fram 
på principalmötet. På bokslutet och revisio-
nen skall tillämpas 4 kap. kreditinstitutsla-
gen 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

107 § 
När sparbanken har försatts i likvidation 

skall styrelsen och verkställande direktören 
utan dröjsmål upprätta bokslut och kon-
cernbokslut för den tid före likvidationens 
början för vilken något bokslut ännu inte 
har lagts fram på principalmötet. Detta bok-
slut skall så snart som möjligt läggas fram 
på principalmötet. På bokslutet och revisio-
nen skall tillämpas 9 kap. i kreditinstitutsla-
gen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
124 § 

För en sparbanks räkning får i 97 c § kre-
ditinstitutslagen avsedd talan som inte 
grundar sig på en straffbar gärning inte 
väckas mot 

1) en stiftare sedan tre år har förflutit från 

124 §
För en sparbanks räkning får i 167 § i kre-

ditinstitutslagen avsedd talan som inte grun-
dar sig på en straffbar gärning inte väckas 
mot 

1) en stiftare sedan tre år har förflutit från 
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den konstituerande stämmans beslut om 
bankens bildande, 

2) förvaltningsråds- eller styrelsemed-
lemmarna, verkställande direktören eller 
principalerna sedan tre år har förflutit från 
utgången av den räkenskapsperiod under 
vilken det beslut fattades eller den åtgärd 
vidtogs som ligger till grund för talan, eller 
mot 

3) revisorerna eller en av förvaltningsrå-
det eller styrelsen utsedd granskare sedan 
tre år har förflutit från framläggandet av 
den revisionsberättelse, det utlåtande eller 
det intyg som ligger till grund för talan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

 

den konstituerande stämmans beslut om 
bankens bildande, 

2) förvaltningsråds- eller styrelsemed-
lemmarna, verkställande direktören eller 
principalerna sedan tre år har förflutit från 
utgången av den räkenskapsperiod under 
vilken det beslut fattades eller den åtgärd 
vidtogs som ligger till grund för talan, eller 
mot 

3) revisorerna eller en av förvaltningsrå-
det eller styrelsen utsedd granskare sedan 
tre år har förflutit från framläggandet av 
den revisionsberättelse, det utlåtande eller 
det intyg som ligger till grund för talan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

——— 
 
 

4. 

Lag 

om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 28 december 2001 om andelsbanker och andra kreditinstitut i andels-

lagsform (1504/2001) 1 § 2 mom., 3 §, 4—9 §, 10 § 1 mom. 3 punkten, 11 § 1 mom. 3 punk-
ten., 16 § 1 och 4 mom., 18 §, 19 § 4 mom., 22 § 2 mom., 24 §, 32 § 1 mom., samt 43, 45, 53 
och 56 §, av dem 3 § sådan den lyder i lagarna 704/2004, 1309/2004 och 231/2005 , 4 § sådan 
den lyder i nämnda lag 704/2004, 5 § sådan den lyder i nämnda lag 231/2005, 7 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lagarna 77/2003 och 591/2003, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i 
nämnda lag 591/2003, 9 § sådan den lyder i nämnda lag 591/2003 och 43 § sådan den lyder i 
lag 409/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

På ett kreditinstitut och på centralinstitu-
tet tillämpas lagen om andelslag 
(1488/2001), om inte nedan i denna lag el-
ler i kreditinstitutslagen (1607/1993) be-
stäms något annat. 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

På kreditinstitut och på centralinstitutet 
tillämpas lagen om andelslag (1488/2001), 
om inte nedan i denna lag eller i kreditinsti-
tutslagen (   /   ) föreskrivs något annat. 
 

 
3 § 

Den sammanslutning av banker som av-
ses i denna lag utgörs av 

1) sammanslutningens centralinstitut, 

3 §
Den sammanslutning av banker som av-

ses i denna lag utgörs av 
1) andelslaget som är sammanslutningens 
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2) den affärsbank som är andelsbankernas 

centrala finansiella institut, 
3) övriga sammanslutningar i centralinsti-

tutets konsolideringsgrupp, 
 
 
 
4) medlemskreditinstituten, 
 
5) sammanslutningarna i medlemskredi-

tintitutens konsolideringsgrupper, 
 
 
6) sådana kreditinstitut, finansiella insti-

tut och tjänsteföretag varav de ovan nämn-
da sammanslutningarna ensamma eller till-
sammans äger över hälften, om samtliga 
följande villkor uppfylls: 

a) centralinstitutet och medlemskreditin-
stituten svarar för varandras skulder och 
förbindelser enligt 45 och 46 § i denna lag, 

b) kapitaltäckningen, likviditeten och 
kundriskerna i de till sammanslutningen hö-
rande instituten övervakas konsoliderat på 
sammanslutningsnivå, 

c) den affärsbank som är andelsbankernas 
centrala finansiella institut är ett i kreditin-
stitutslagen avsett dotterföretag till central-
institutet. 

Centralinstitutet är ett andelslag som av-
ses i 2 § i lagen om andelslag och som är 
behörigt att styra medlemskreditinstituten. 
Centralinstitutet är skyldigt att ge med-
lemskreditinstituten anvisningar för deras 
verksamhet i syfte att trygga likviditeten, 
kapitaltäckningen och riskkontrollen samt 
skyldigt att utöva tillsyn över deras verk-
samhet. När centralinstitutet ger anvisning-
ar, utövar tillsyn, beviljar tillstånd eller an-
nars fullgör sina i denna lag avsedda upp-
gifter får det inte utan grundad anledning 
försätta medlemskreditinstituten i sinsemel-
lan olika ställning. Centralinstitutet är ett 
sådant finansiellt institut som avses i 3 § i 
kreditinstitutslagen. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

centralinstitut (centralinstitutet), 
2) de företag som hör till centralinstitu-

tets konsolideringsgrupp,  
3) den affärsbank som är medlem i cen-

tralinstitutet och centralt finansinstitut för 
andelsbankerna samt övriga kreditinstitut 
som är centralinstitutets medlemmar (med-
lemskreditinstitut), 

4) företagen i medlemskreditinstitutens 
konsolideringsgrupper, 

5) sådana kreditinstitut, finansiella insti-
tut och tjänsteföretag varav de ovan nämn-
da företagen ensamma eller tillsammans 
äger över hälften. 

Förutsättningen till att en sammanslut-
ning utgörs är att samtliga följande villkor 
uppfylls: 
 
 

1) centralinstitutet och medlemskreditin-
stituten svarar för varandras skulder och 
åtaganden enligt 45 och 46 § i denna lag, 

2) kapitaltäckningen, likviditeten och 
kundriskerna i de till sammanslutningen hö-
rande instituten övervakas konsoliderat på 
sammanslutningsnivå, 

3) den affärsbank som är andelsbankernas 
centrala finansiella institut är ett i kreditin-
stitutslagen avsett dotterföretag till central-
institutet. 

Centralinstitutet är ett andelslag som av-
ses i 2 § i lagen om andelslag och som är 
behörigt att styra medlemskreditinstituten. 
Centralinstitutet är skyldigt att utöva tillsyn 
över medlemskreditinstitutens verksamhet 
och att ge medlemskreditinstituten anvis-
ningar för deras interna kontroll och risk-
hantering och deras verksamhet i syfte att 
trygga likviditeten och kapitaltäckningen 
samt för iakttagande av enhetliga boksluts-
principer vid upprättandet av det konsoli-
derade bokslutet för sammanslutningen. 
När centralinstitutet ger anvisningar, utövar 
tillsyn, beviljar tillstånd eller annars fullgör 
sina i denna lag avsedda uppgifter får det 
inte utan grundad anledning särbehandla 
medlemskreditinstituten. Centralinstitutet är 
ett finansiellt institut som avses i 13 § i kre-
ditinstitutslagen. 

Centralinstitutet har ett förvaltningsråd. 
Om den affärsbank som avses i 1 mom. 
3 punkten har ett förvaltningsråd, skall le-
damöterna i centralinstitutets förvaltnings-
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Till centralinstitutets konsolideringsgrupp 

räknas centralinstitutet och dess holding-
sammanslutning samt kreditinstitut, finansi-
ella institut och tjänsteföretag som är dotter-
företag till centralinstitutet eller dess hol-
dingsammanslutning. Till konsoliderings-
gruppen räknas dessutom kreditinstitut eller 
finansiella institut eller tjänsteföretag som 
har gemensam förvaltning med centralinsti-
tutet eller dess holdingsammanslutning eller 
med dotterföretag till dem eller gemensam 
ledning med centralinstitutet, dess holding-
sammanslutning eller deras dotterföretag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Centralinstitutet är skyldigt att ge med-
lemskreditinstituten anvisningar för deras 
verksamhet i syfte att trygga likviditeten, 
kapitaltäckningen och riskkontrollen samt 
för iakttagande av enhetliga bokslutsprinci-
per vid upprättandet av det konsoliderade 
bokslutet för sammanslutningen. 

 
 
 

råd utgöra majoriteten i affärsbankens för-
valtningsråd. Ordföranden för centralinsti-
tutets styrelse är ordförande för affärsban-
kens styrelse. 

Till centralinstitutets konsolideringsgrupp 
räknas centralinstitutet och dess holdingfö-
retag samt kreditinstitut och därmed jäm-
förbara utländska kreditinstitut, finansiella 
institut och tjänsteföretag som är i bokfö-
ringslagen (1336/1997) avsett dotterföretag 
till centralinstitutet eller dess holdingföre-
tag.  

 
 
 
  
 
 
Medlemskreditinstituten skall vara med-

lemmar av centralinstitutet. Medlemskredit-
instituten kan utgöras av andelsbankerna, 
de andelsbanksaktiebolag som avses i 32 §, 
den affärsbank som är centralt finansiellt 
institut för andelsbankerna samt de kredit-
institut i vilka de institut som hör till sam-
manslutningen ensamma eller tillsammans 
innehar mer än hälften av rösträtten. 
 

 
 

4 § 
Den konsoliderade likviditeten för cen-

tralinstitutet och för de kreditinstitut som 
hör till detta skall vara tryggad enligt 7 kap. 
i kreditinstitutslagen 

 

4 § 
Likviditeten för centralinstitutet och ett 

medlemskreditinstitut skall vara tryggad en-
ligt 5 kap. i kreditinstitutslagen.  
 
 

 
 

5 § 
Centralinstitutet eller ett medlemskredit-

institut eller en sammanslutning som hör till 
deras konsolideringsgrupp får inte i sin 
verksamhet ta så stora risker att centralinsti-
tutets eller medlemskreditinstitutets eller 
hela sammanslutningens kapitaltäckning el-
ler likviditet äventyras väsentligt. Central-
institutet skall ha intern kontroll och risk-
kontrollsystem som är tillräckliga för hela 
sammanslutningen 

 
 
 
 

5 § 
Centralinstitutet eller ett medlemskredit-

institut eller ett företag som hör till deras 
konsolideringsgrupp får inte i sin verksam-
het ta så stora risker att centralinstitutets el-
ler medlemskreditinstitutets eller hela sam-
manslutningens kapitaltäckning eller likvi-
ditet äventyras väsentligt. Centralinstitutet 
skall ha en intern styrning som möjliggör en 
effektiv riskhantering samt i förhållande till 
sammanslutningens verksamhet tillräcklig 
intern kontroll och tillräckliga riskhanter-
ingssystem. Styrningen, den interna kontrol-
len och riskhanteringen skall uppfylla de 
krav som anges i 49 § kreditinstitutslag. 
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6 § 
Ett medlemskreditinstitut skall enligt 69 

och 71 § kreditinstitutslagen anmäla stora 
exponeringar minst fyra gånger om året till 
centralinstitutet, som i sin tur skall anmäla 
hela sammanslutningens stora exponeringar 
till finansinspektionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 §
En sammanslutnings kundrisk får inte 

överstiga 20 procent av sammanslutningens 
kapitalbas eller, om kundföretaget är mo-
der- eller dotterföretag till ett företag som 
hör till sammanslutningen eller ett moder-
företags dotterföretag, 15 procent av sam-
manslutningens kapitalbas. Sammanslut-
ningens stora kundrisker får sammanlagt 
inte överstiga 500 procent av sammanslut-
ningens kapitalbas. 

Om sammanslutningens kundrisk eller 
stora kundrisker sammanlagt överstiger den 
gräns som anges i 1 mom., skall centralin-
stitutet utan dröjsmål underrätta Finansin-
spektionen om saken och vidta åtgärder för 
att uppfylla de krav som är förenade med 
exponeringarna. Finansinspektionen skall 
efter att ha fått en sådan anmälan som av-
ses ovan eller annars underrättelse om att 
sammanslutningens kundrisker har över-
skridit den föreskrivna nivån, sätta ut en 
tidsfrist inom vilken de i 1 mom. ställda 
kraven skall vara uppfyllda vid äventyr att 
sammanslutningen upplöses. Om kraven 
inte uppfylls efter tidsfristens utgång kan 
Finansinspektionen hos finansministeriet 
framställa om upplösning av sammanslut-
ningen.  

Vid beräkning av kapitalkravet enligt 
1 mom. skall från sammanslutningens kapi-
talbas dras av kapitalbevis som har satts i 
omlopp av ett medlemskreditinstitut eller av 
en sammanslutning som hör till dess konso-
lideringsgrupp och tecknats av andelsban-
kernas säkerhetsfond samt andra poster i 
eget kapital. När sammanslutningens kapi-
talbas och kapitalkrav beräknas skall i öv-
rigt i tillämpliga delar iakttas vad som före-
skrivs i kreditinstitutslagen. På sam-
manslutningen tillämpas vad som i 79 § i 
kreditinstitutslagen föreskrivs om hantering 
av den konsoliderade kundrisken mot kun-
der. På centralinstitutet tillämpas på mot-
svarande sätt vad som i den nämnda para-
grafen nämns om moderföretag.  

Centralinstitutet skall kvartalsvis under-
rätta Finansinspektionen om sammanslut-
ningens kundrisk. Finansinspektionen kan 
för centralinstitutet utfärda med tanke på 
tillsynen över en sammanslutning nödvän-
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diga bestämmelser om anmälningsskyldig-
heten enligt detta moment. 
 

 
7 § 

När exponeringarna beräknas skall sam-
manslutningen likställas med ett kreditinsti-
tut. Den utgående från sammanslutningens 
kapitalbas beräknade exponeringen får inte 
stiga till ett sådant belopp att den expone-
ring som först nämns i 70 § 1 mom. kredit-
institutslagen överstiger 20 procent eller att 
den exponering som nämns såsom följande 
överstiger 15 procent eller summan av de 
stora exponeringar som avses i 2 mom. 
överstiger 500 procent. 

Om sammanslutningens sammanlagda 
kundrisker överstiger den i 1 mom. angivna 
gränsen, skall centralinstitutet utan dröjsmål 
underrätta Finansinspektionen om saken 
och vidta åtgärder för att uppfylla de krav 
som är förenade med exponeringarna. Fi-
nansinspektionen skall, sedan den fått ett 
sådant meddelande som avses ovan eller ef-
ter att annars ha fått besked om att den 
gräns som anges i 1 mom. har överskridits, 
vid äventyr av att sammanslutningen upplö-
ses sätta ut en tid inom vilken kraven skall 
vara uppfyllda. Om kraven inte har upp-
fyllts ens efter den utsatta tiden kan Finans-
inspektionen besluta om upplösning av 
sammanslutningen.  

De begränsningar av exponeringarna som 
avses i 70 och 106 § kreditinstitutslagen 
gäller medlemskreditinstitutens och dess 
konsolideringsgrupps exponeringar. 

Centralinstitutet kan ge ett medlemskre-
ditinstitut och dess konsolideringsgrupp till-
stånd att avvika från en begränsning som 
gäller en enskild exponering. Den expone-
ring som först nämns i 70 § 1 mom. kredit-
institutslagen får dock inte överstiga 50 
procent, den exponering som nämns såsom 
följande får inte överstiga 40 procent och 
summan av de stora exponeringar som av-
ses i 2 mom. inte 1 200 procent. Centralin-
stitutet kan ge enskilda kreditinstitut till-
stånd för exponeringar på högst 250 000 
euro, inom gränserna för maximibeloppen 
enligt detta moment.  

 
 
 

7 § 
Ett medlemskreditinstitut skall på det sätt 

som föreskrivs i kreditinstitutslagen till cen-
tralinstitutet anmäla sådan kundrisk som 
avses i 67 § i kreditinstitutslagen och såda-
na konsoliderade kundrisk som avses i 79 § 
i den nämnda lagen. 

 
 
 
 
 
Vid beräkning av begränsningar som av-

ses i 69 § 1och 2 mom. i kreditinstitutslagen 
skall som ett medlemskreditinstituts kund-
risk inte beaktas exponering mot andra till 
sammanslutningen hörande kreditinstitut 
eller utländska kreditinstitut, värdepappers-
företag eller mot därmed jämförbara ut-
ländska företag, finansiella institut eller 
värdepappersföretag, med undantag för ett 
dotterföretags exponering mot moderföre-
taget.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centralinstitutet kan bevilja ett medlems-

kreditinstitut tillstånd att avvika från en en-
skild begränsning av en exponering mot en 
kund eller en konsoliderad kundrisk mot en 
kund. Den exponering som nämns först i 69 
§ 1 mom. i lagen om kreditinstitut får emel-
lertid inte överstiga 50 procent, den kund-
risk som nämns därefter får inte överstiga 
40 procent och de stora kundriskerna som 
nämns i paragrafens 2 mom. får samman-
lagt inte överstiga 1200 procent. Centralin-
stitutet kan tillåta att ett kreditinstituts 
kundrisk uppgår till högst 250 000 euro, 
inom ramen för de maximibelopp som av-
ses i detta moment. Av noterna till bokslutet 
eller verksamhetsberättelsen för ett med-
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Centralinstitutet får inte ge tillstånd som 

avses i 3 mom., om den ökning av förbin-
delserna som ett tillstånd möjliggör skulle 
leda till att medlemskreditinstitutets kapital-
täckning sjunker under den miniminivå som 
anges i 9 kap. kreditinstitutslagen. 
 
 

För en i 69 § 1 mom. kreditinstitutslagen 
avsedd kundgrupps förbindelser som sam-
manlagt överstiger 5 miljoner euro skall 
centralinstitutets tillstånd utverkas. Den af-
färsbank som är centralt finansiellt institut 
för andelsbankerna samt en sammanslut-
ning som hör till dess konsolideringsgrupp 
behöver dock inte ansöka om sådant till-
stånd som här avses. 

 
 
 
 
 

lemskreditinstitut som detta moment tilläm-
pas på skall framgå hur stora kreditinstitu-
tets kundrisker är enligt undantaget i detta 
moment. 

Centralinstitutet får inte bevilja tillstånd 
som avses i 3 mom. om detta skulle innebä-
ra en så stor ökning av åtagandenas sam-
manlagda belopp att ett medlemskreditinsti-
tuts kapitaltäckning eller konsoliderade ka-
pitaltäckning skulle understiga det belopp 
som avses i 55 § 1 mom. i kreditinstitutsla-
gen. 

För åtaganden som sammanlagt översti-
ger 8 miljoner euro och hänför sig till en 
sådan helhet av kunder som avses i 67 § i 
kreditinstitutslagen skall ansökas om cen-
tralinstitutets tillstånd. Sådant tillstånd som 
avses här behöver emellertid inte sökas av 
en affärsbank som är centralinstitut för an-
delsbanker eller av ett företag som hör till 
dess konsolideringsgrupp.  

På ett medlemskreditinstituts kundrisk 
och konsoliderade kundrisk tillämpas i öv-
rigt 67—69 och 79 § i kreditinstitutslagen. 

 
 

8 § 
När den minsta kapitalbasen beräknas en-

ligt 9 kap. kreditinstitutslagen skall sam-
manslutningen likställas med ett kreditinsti-
tut. Finansinspektionen meddelar närmare 
föreskrifter om hur detta skall ske. 

Den kapitaltäckning som beräknas för 
sammanslutningen skall överensstämma 
med 9 kap. kreditinstitutslagen. När kapital-
täckningen beräknas skall från sammanslut-
ningens kapitalbas dras av kapitalbevis som 
har emitterats av ett medlemskreditinstitut 
eller av en sammanslutning i konsolide-
ringsgruppen och som har tecknats av an-
delsbankernas säkerhetsfond samt andra 
poster i eget kapital. 

Om sammanslutningens kapitalbas under-
stiger det minimibelopp som avses i 9 kap. 
kreditinstitutslagen, skall centralinstitutet 
utan dröjsmål underrätta Finansinspektio-
nen om detta och vidta åtgärder för att upp-
fylla kapitalkraven. Finansinspektionen 
skall, sedan den fått ett sådant meddelande 
som avses ovan eller efter att annars ha fått 
besked om att sammanslutningens kapital-
bas har sjunkit under den i lagen angivna 
gränsen, sätta ut en tid inom vilken kravet 

8 § 
En sammanslutning skall ha en kapitalbas 

som uppgår till minst det belopp som anges 
i 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen. Vid be-
räkningen av kapitalkravet skall från sam-
manslutningens kapitalbas dras av kapital-
bevis som har satts i omlopp av ett med-
lemskreditinstitut eller av ett företag som 
hör till dess konsolideringsgrupp och som 
tecknats av andelsbankernas säkerhetsfond 
samt övriga poster i eget kapital. På beräk-
ningen av sammanslutningens kapitalbas 
och kapitalkrav tillämpas i övrigt i tillämp-
liga delar bestämmelserna i kreditinsti-
tutslagen.  

 
Om en sammanslutnings kapitalbas sjun-

ker under det kapitalkrav som anges i 55 § 
1 mom. i kreditinstitutslagen, skall central-
institutet utan dröjsmål underrätta Finansin-
spektionen om detta och vidta åtgärder för 
att uppfylla kapitalkraven. Finansinspektio-
nen skall efter att ha fått en sådan anmälan 
som avses ovan eller annars underrättelse 
om att sammanslutningens kapitalbas har 
underskridit den föreskrivna nivån, sätta ut 
en tidsfrist inom vilken kapitalkravet skall 
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på sammanslutningens kapitalbas skall vara 
uppfyllt. Om kravet inte har uppfyllts ens 
efter den utsatta tiden kan Finansinspektio-
nen besluta om upplösning av sammanslut-
ningen.  

Vad som i 9 kap. kreditinstitutslagen fö-
reskrivs om den minsta kapitalbasen tilläm-
pas inte på ett medlemskreditinstitut eller 
dess konsolideringsgrupp, om inte något 
annat följer av 5 mom. Om ett medlemskre-
ditinstituts kapitalbas eller konsoliderade 
kapitalbas understiger minimibeloppet en-
ligt 9 kap. kreditinstitutslagen, skall kredit-
institutet dock utan dröjsmål vidta åtgärder 
för att höja sin kapitaltäckning till den före-
skrivna nivån. Centralinstitutet skall sätta ut 
en tidsfrist för dessa åtgärder enligt de 
grunder som finansinspektionen bestämmer. 

På ett medlemskreditinstitut vars kapital-
bas eller konsoliderade kapitalbas inte efter 
den tidsfrist som avses i 4 mom. har nått 
upp till den föreskrivna nivån, tillämpas 80 
och 91 § kreditinstitutslagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

vara uppfyllt vid äventyr att sammanslut-
ningen upplöses. Om kravet inte uppfylls 
efter tidsfristens utgång kan Finansinspek-
tionen hos finansministeriet framställa om 
upplösning av sammanslutningen.  

På sammanslutningen tillämpas vad som i 
78 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om 
konsoliderad kapitaltäckning. På centralin-
stitutet tillämpas på motsvarande sätt vad 
som i den nämnda paragrafen föreskrivs om 
moderföretag och på ett företag som hör till 
sammanslutningen tillämpas vad som i den 
nämnda paragrafen föreskrivs om företag 
som hör till konsolideringsgruppen.  

 
 
 
 
Centralinstitutet skall offentliggöra upp-

gifter om sammanslutningens kapitaltäck-
ning på det sätt som föreskrivs i 82 och 83 § 
i kreditinstitutslagen. Vad som i de nämnda 
paragraferna föreskrivs om konsoliderings-
gruppens moderföretag skall tillämpas på 
centralinstitutet. Vad som i 82 § 3 mom. i 
kreditinstitutslagen föreskrivs om dotter-
kreditinstitut gäller på motsvarande sätt 
medlemskreditinstitut.  

Finansinspektionen utfärdar närmare fö-
reskrifter om tillämpningen på en sam-
manslutning av de bestämmelser i kreditin-
stitutslagen som gäller kapitalbasen och 
kapitalkravet, kontrollen av kapitaltäck-
ningen samt den skyldighet att offentliggöra 
uppgifter som avses i 4 mom.  

Centralinstitutet skall kvartalsvis till Fi-
nansinspektionen rapportera de uppgifter 
som behövs för tillsynen över sammanslut-
ningens kapitaltäckning. Finansinspektio-
nen kan för centralinstitutet utfärda för till-
synen över sammanslutningen nödvändiga 
föreskrifter om innehållet i den anmäl-
ningsskyldighet som föreskrivs i detta mo-
ment.  

 
 

9 § 
Om ett medlemskreditinstituts kapitalbas 

sjunker under det belopp som föreskrivs i 
104 § 1 mom. kreditinstitutslagen eller un-
der den sammanlagda kapitalbas som före-
skrivs i 3 mom. i nämnda paragraf, skall för 
medlemskreditinstitutet sättas ut en tid 

9 §  
Vad som i kreditinstitutslagens 55 § 

1 mom., 76 § och 177 § föreskrivs om kapi-
talkrav och konsoliderade kapitalkrav, i 86 
§ om högre kapitaltäckningskrav och i 87 § 
om skyldigheten att öka kapitalbasen, till-
lämpas inte på medlemskreditinstitut om 
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inom vilken kapitalbasen skall nå upp till 
minimibeloppet enligt de nämnda bestäm-
melserna. Tiden skall sättas ut av centralin-
stitutet om medlemskreditinstitutets enligt 
78 § kreditinstitutslagen beräknade minsta 
kapitalbas är minst 10 procent. Om minimi-
beloppet är lägre skall tiden sättas ut av Fi-
nansinspektionen. Om medlemskreditinsti-
tutets kapitalbas inte inom den utsatta tiden 
når upp till den föreskrivna nivån, kan Fi-
nansinspektionen besluta återkalla med-
lemskreditinstitutets koncession. 

 
 
 
 
 
 
 
 

inte annat följer av 2 mom. Om ett med-
lemskreditinstituts kapitalbas eller konsoli-
derade kapitalbas underskrider det minimi-
belopp som anges i 55 § 1 mom. eller i 76, 
86  eller 177 § i kreditinstitutslagen, skall 
kreditinstitutet emellertid utan dröjsmål 
vidta åtgärder för att höja sin kapitaltäck-
ning eller sin konsoliderade kapitaltäckning 
till den föreskrivna nivån. Centralinstitutet 
skall sätta ut en tidsfrist för dessa åtgärder 
enligt de grunder som Finansinspektionen 
bestämmer. 

På ett medlemskreditinstitut vars kapital-
bas eller konsoliderade kapitalbas inte efter 
den tidsfrist som avses i 1 mom. har nått 
upp till den föreskrivna nivån, tillämpas 86 
och 87 § i kreditinstitutslagen. 

På medlemskreditinstitut tillämpas inte 
82 § i kreditinstitutslagen. 
 

 
10 § 

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 3 § la-
gen om andelslag skall i centralinstitutets 
stadgar bestämmas att 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) centralinstitutet är skyldigt att med stöd 
av 3 § ge medlemskreditinstituten anvis-
ningar för verksamheten i syfte att trygga 
likviditeten, kapitaltäckningen och riskkon-
trollen samt skyldigt att utöva tillsyn över 
verksamheten 

 
 
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

10 § 
Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 3 § la-

gen om andelslag skall i centralinstitutets 
stadgar bestämmas att 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) centralinstitutet är skyldigt att med stöd 
av 3 § att utöva tillsyn över medlemskredit-
institutens verksamhet och att ge medlems-
kreditinstituten anvisningar för deras inter-
na kontroll och riskhantering och deras 
verksamhet i syfte att trygga likviditeten 
och kapitaltäckningen samt för iakttagande 
av enhetliga bokslutsprinciper vid upprät-
tandet av det konsoliderade bokslutet för 
sammanslutningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

11 § 
Utöver vad som föreskrivs på något annat 

ställe i lag skall i ett medlemskreditinstituts 
stadgar eller bolagsordning bestämmas att 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) centralinstitutet med stöd av 3 § har 
rätt att ge medlemskreditinstitutet anvis-
ningar om verksamheten i syfte att trygga 
likviditeten, kapitaltäckningen och riskkon-
trollen samt rätt att utöva tillsyn över deras 
verksamhet. 

 
 

11 §
Utöver vad som föreskrivs på något annat 

ställe i lag skall i ett medlemskreditinstituts 
stadgar eller bolagsordning bestämmas att 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) centralinstitutet med stöd av 3 § har 
rätt att utöva tillsyn över medlemskreditin-
stitutens verksamhet och att ge medlems-
kreditinstituten anvisningar för deras inter-
na kontroll och riskhantering och deras 
verksamhet i syfte att trygga likviditeten 
och kapitaltäckningen samt för iakttagande 
av enhetliga bokslutsprinciper vid upprät-
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tandet av det konsoliderade bokslutet för 
sammanslutningen. 
 

 
 

16 § 
Vid upprättande av centralinstitutets bok-

slut och koncernbokslut samt vid revision 
skall kreditinstitutslagen iakttas. På ett med-
lemskreditinstitut tillämpas inte bestämmel-
serna om delårsrapport i 41 § kreditinsti-
tutslagen 
— — — — — — — — — — — — — —  

Centralinstitutets medlemskreditinstitut 
skall hålla en kopia av det bokslut som av-
ses i 2 mom. framlagd för allmänheten och 
ge kopior av bokslutet med iakttagande av 
40 kap. 2 och 4 mom. kreditinstitutslagen. 
Om centralinstitutet och medlemskreditin-
stituten skall upprättas en delårsrapport med 
iakttagande i tillämpliga delar av 2 mom. 
samt 41 § kreditinstitutslagen. Centralinsti-
tutets medlemskreditinstitut skall ge var och 
en som begär det en kopia av den konsoli-
derade delårsrapporten så som föreskrivs i 
40 § kreditinstitutslagen. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 
Vid upprättande av centralinstitutets bok-

slut och koncernbokslut samt vid revision 
skall kreditinstitutslagen iakttas. På ett med-
lemskreditinstitut tillämpas inte bestämmel-
serna om delårsrapport i 157 § i kreditinsti-
tutslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Centralinstitutets medlemskreditinstitut 
skall hålla en kopia av det bokslut som av-
ses i 2 mom. framlagd för allmänheten och 
ge kopior av bokslutet med iakttagande av 
156 § 2 och 4 mom. i kreditinstitutslagen. 
Över centralinstitutet och medlemskreditin-
stituten samt över deras dotterföretag skall 
upprättas en konsoliderad delårsrapport och 
årsrapport med iakttagande i tillämpliga 
delar av 2 mom. samt 157 § i kreditinsti-
tutslagen. Centralinstitutets medlemskredit-
institut skall ge var och en som begär det en 
kopia av den konsoliderade delårsrapporten 
så som föreskrivs i 156 § i kreditinstitutsla-
gen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

18 § 
I fråga om de begränsningar som gäller 

för kreditinstituts utdelningsbara överskott 
skall utöver 8 kap. 4 och 5 § lagen om an-
delslag iakttas det som i 38 § kreditinsti-
tutslagen föreskrivs om ränta på kapitallån 
och om andra gottgörelserelaterade be-
gränsningar samt det som i 81 § kreditinsti-
tutslagen föreskrivs om kapitaltäckningsre-
laterade begränsningar. De poster som av-
ses ovan i denna paragraf skall inte heller 
hänföras till moderbolagets utdelningsbara 
överskott som beräknas utgående från kon-
cernbalansräkningen. 

 

18 § 
I fråga om de begränsningar som gäller 

för kreditinstituts utdelningsbara överskott 
skall utöver 8 kap. 4 och 5 § samt 13 kap. 
1 § i lagen om andelslag iakttas det som i 
88 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om be-
gränsningar till följd av kapitalkrav. De 
poster som avses ovan i denna paragraf 
skall inte heller hänföras till moderbolagets 
utdelningsbara överskott som beräknas ut-
gående från koncernbalansräkningen. 
 
 
 
 

 
 

19 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Till ett kreditinstitut betalda belopp av 
andelskapitalet och tilläggsandelskapitalet 

19 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Till ett kreditinstitut betalda belopp av 
andelskapitalet och tilläggsandelskapitalet 
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samt av placeringsandelar med inlösnings-
villkor får inte återbetalas om detta skulle 
leda till att kapitalbasen sjunker under det 
belopp som avses i 9 kap. kreditinstitutsla-
gen. 

samt av placeringsandelar med inlösnings-
villkor får inte återbetalas om detta skulle 
leda till att kapitalbasen sjunker under det 
belopp som avses i 55 eller 86 § i kreditin-
stitutslagen. 
 

 
 

22 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kreditinstitutets fusionsplan skall, utöver 
vad som föreskrivs i 16 kap. 4 § lagen om 
andelslag, innehålla en utredning om sådana 
i 74 § 1 mom. 2 och 3 punkten kreditinsti-
tutslagen avsedda förbindelser vilkas bor-
genärer kan motsätta sig beviljande av så-
dant tillstånd som avses i 16 kap. 12 § lagen 
om andelslag. 
 

22 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kreditinstitutets fusionsplan skall, utöver 
vad som föreskrivs i 16 kap. 4 § i lagen om 
andelslag, innehålla en utredning om sådana 
i 46 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 47 § 
1 mom.1 punkten i kreditinstitutslagen av-
sedda åtaganden vilkas borgenärer kan mot-
sätta sig beviljande av tillstånd enligt 
16 kap. 12 § i lagen om andelslag. 

 
 
 

24 § 
Vad som i 16 kap. 13—15 § lagen om an-

delslag föreskrivs om borgenärer skall inte 
tilllämpas på insättare. Det överlåtande kre-
ditinstitutet skall emellertid underrätta in-
sättarna om fusionen senast tre månader 
före den tidsfrist som registermyndigheter-
na sätter ut för de övriga borgenärerna med 
stöd av 16 kap. 14 § lagen om andelslag. I 
meddelandet skall uppges det övertagande 
kreditinstitutets firma och adress. Av med-
delandet skall dessutom framgå att i det fall 
att det sammanlagda beloppet av en insät-
tares insättningar i de kreditinstitut som 
deltar i fusionen överstiger den maximi-
gräns för insättningsgarantin som anges i 
65 j § kreditinstitutslagen, skall på insätt-
ningsgarantin tillämpas 65 q § i den nämn-
da lagen. Insättaren har rätt att inom sex 
månader från mottagandet av meddelandet, 
utan hinder av de ursprungliga avtalsvill-
koren säga upp en insättning som med stöd 
av 65 j § kreditinstitutslagen helt eller del-
vis faller utanför insättningsgarantin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 § 
Vad som i 16 kap. 13—15 § i lagen om 

andelslag föreskrivs om borgenärer skall 
inte tillämpas på insättare. Det överlåtande 
kreditinstitutet skall emellertid underrätta 
insättarna om fusionen senast tre månader 
före den tidsfrist som registermyndigheter-
na sätter ut för de övriga borgenärerna med 
stöd av 16 kap. 14 § i lagen om andelslag. I 
meddelandet skall nämnas det övertagande 
kreditinstitutets firma och adress.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av ett meddelande som avses i 1 mom. 

skall framgå att i det fall att det samman-
lagda beloppet av en insättares insättningar 
i de kreditinstitut som deltar i fusionen 
överstiger den maximigräns för insätt-
ningsgarantin som anges i 105 § i kreditin-
stitutslagen, skall på insättningsgarantin 
tillämpas 112 § i den nämnda lagen. Insät-
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Vad som ovan i 1 mom. föreskrivs om in-

sättare skall på motsvarande sätt tillämpas 
på det övertagande kreditinstitutets insätta-
re, under förutsättning att de skall höras en-
ligt 16 kap. 14 § lagen om andelslag. 

 
 

taren har rätt att inom sex månader från 
mottagandet av meddelandet, utan hinder 
av de ursprungliga avtalsvillkoren säga upp 
en insättning som med stöd av 105 § i kre-
ditinstitutslagen helt eller delvis faller utan-
för insättningsgarantin. Vad som föreskrivs 
i detta moment skall inte tillämpas om de 
överlåtande inlåningsbankerna på det sätt 
som avses i 105 § 6 mom. i kreditinsti-
tutslagen betraktas som en enda inlånings-
bank vid tillämpning av den övre gräns som 
avses i den nämnda paragrafens 1 mom. 

Vad som ovan i denna paragraf före-
skrivs om insättare skall på motsvarande 
sätt tillämpas på det övertagande kreditin-
stitutets insättare om det övertagande kre-
ditinstitutets borgenärer skall höras enligt 
16 kap. 14 § i lagen om andelslag.  
 

 
 

32 § 
I bolagsordningen för ett i 31 § avsett kre-

ditinstitut som bildas för att fortsätta en an-
delsbanks verksamhet kan tas in en be-
stämmelse om att kreditinstitutet är ett an-
delsbanksaktiebolag. Med avvikelse från 
vad som föreskrivs i 8 § kreditinstitutslagen 
skall ett andelsbanksaktiebolag i sin firma 
utöver den beteckning som anger bankens 
sammanslutningsform även använda ordet 
eller sammansättningsleden "andelsbank". 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 § 
I bolagsordningen för ett i 31 § avsett kre-

ditinstitut som bildas för att fortsätta en an-
delsbanks verksamhet kan tas in en be-
stämmelse om att kreditinstitutet är ett an-
delsbanksaktiebolag. Ett andelsbanksaktie-
bolag skall i sin firma utöver den beteck-
ning som anger bankens sammanslutnings-
form använda ordet eller sammansättnings-
leden "andelsbank". 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

43 § 
Om en andelsbanks egendom har avträtts 

till konkurs behöver insättarna inte anmäla 
eller bevaka sina tillgodohavanden på inlå-
ningskonton, om inte annat följer av 44 § 
2 mom. Vad som i denna paragraf före-
skrivs om insättare skall inte tillämpas på 
insättningsgarantifonden då insättarnas rät-
tigheter har övergått till den med stöd av 65 
j § 7 mom. kreditinstitutslagen. 
 

43 § 
Om en andelsbanks egendom har avträtts 

till konkurs behöver insättarna inte anmäla 
eller bevaka sina tillgodohavanden på inlå-
ningskonton, om inte annat följer av 44 § 
2 mom. Vad som i denna paragraf före-
skrivs om insättare skall inte tillämpas på 
insättningsgarantifonden då insättarnas rät-
tigheter har övergått till denna med stöd av 
105 § 7 mom. i kreditinstitutslagen.  
 

 
 

45 § 
Om kapitalbasen i ett medlemskreditinsti-

tut som avses i 2 kap. underskrider den 
gräns som bestäms i 9 kap. kreditinsti-

45 § 
Om kapitalbasen i ett medlemskreditinsti-

tut som avses i 2 kap. underskrider den 
gräns som anges i 55 § 1 mom. i kreditinsti-
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tutslagen, har sammanslutningens centralin-
stitut rätt att under räkenskapsperioden hos 
sammanslutningens medlemskreditinstitut 
på de grunder som nämns i centralinstitutets 
stadgar i extra avgifter ta ut högst fem tu-
sendelar av den sammanräknade omslut-
ningen för de balansräkningar som senast 
fastställts för medlemskreditinstituten, för 
att användas till stödåtgärder som skall för-
hindra likvidation av medlemskreditinstitu-
tet. 
 

tutslagen, har sammanslutningens centralin-
stitut rätt att under räkenskapsperioden hos 
sammanslutningens medlemskreditinstitut 
på de grunder som nämns i centralinstitutets 
stadgar i extra avgifter ta ut högst fem tu-
sendelar av de sammanräknade senast fast-
ställda balansomslutningarna för medlems-
kreditinstituten, för att användas till stödåt-
gärder som skall förhindra likvidation av 
medlemskreditinstitutet. 

 
 

 
 

53 § 
Vad som i 94 § kreditinstitutslagen före-

skrivs om kreditinstitut skall på motsvaran-
de sätt tillämpas på centralinstitutet. De till 
sammanslutningen hörande företagen, den 
säkerhetsfond som centralinstitutets med-
lemskreditinstitut hör till samt medlemskre-
ditinstitutens ömsesidiga försäkringsbolag 
får dessutom, utan hinder av den nämnda 
paragrafen, lämna uppgifter till varandra. 
Sådana uppgifter som avses i detta moment 
får emellertid ges endast den som berörs av 
den tystnadsplikt som föreskrivs i ovan 
nämnda paragraf eller som har motsvarande 
tystnadsplikt. 
 

53 § 
Vad som i 141 och 142 § i kreditinsti-

tutslagen föreskrivs om kreditinstitut skall 
på motsvarande sätt tillämpas på centralin-
stitutet. De till sammanslutningen hörande 
företagen, den säkerhetsfond som centralin-
stitutets medlemskreditinstitut hör till samt 
medlemskreditinstitutens ömsesidiga för-
säkringsbolag får dessutom, utan hinder av 
den nämnda paragrafen, lämna uppgifter till 
varandra. Uppgifter som avses i detta mo-
ment får emellertid lämnas endast till den 
som berörs av den tystnadsplikt som före-
skrivs i ovan nämnda paragraf eller som har 
motsvarande tystnadsplikt. 
 

 
 

56 § 
Finansinspektionen och centralinstitutet i 

det fall att andelsbanken hör till andels-
bankssammanslutningens centralinstitut 
har, om de anser att insättarnas eller placer-
ingsandelsägarnas intresse kräver det, rätt 
att väcka skadeståndstalan för kreditinstitu-
tets räkning mot en person eller sam-
manslutning som avses i 97 c § kreditinsti-
tutslagen. 

 
 
 
 
 
 
 

56 § 
Finansinspektionen och centralinstitutet, i 

det fall att andelsbanken hör till andels-
bankssammanslutningens centralinstitut, 
har om de anser att insättarnas eller placer-
ingsandelsägarnas intresse kräver det, rätt 
att väcka skadeståndstalan för kreditinstitu-
tets räkning mot en person eller sam-
manslutning som avses i 167 § i kreditinsti-
tutslagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
På de krav som gäller för medlemskredit-

instituts och sammanslutningens kapital-
krav och kundrisk tillämpas 177—183 § i 
kreditinstitutslagen. 

——— 
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5.  

Lag  

om ändring av 1 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 1 § i lagen av den 28 december 2001 om temporärt avbrytande av en depositions-

banks verksamhet (1509/2001) som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på sådana deposi-
tionsbanker (bank) som avses i 2 § 2 mom. 
kreditinstitutslagen (1607/1993). 

 
 
 

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på sådana inlånings-
banker (bank) som avses i 9 § 2 mom. i 
kreditinstitutslagen (   /   ). 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 

——— 
 
 
 

6.  

Lag  

om ändring av lagen om statens säkerhetsfond 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) 1 § 2 mom., 14 § 

1 mom. och 19 a §, sådana de lyder, 1 § 2 mom. och 14 § 1 mom. i lag 1237/1997 samt 19 a § 
i lagarna 245/1996 och 602/2003, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §  

Fondens uppgift  

— — — — — — — — — — — — — —  
Av fondens medel kan de säkerhetsfonder 

som avses i 55 § kreditinstitutslagen 
(1607/1993) enligt denna lag beviljas lån på 
specialvillkor (stödlån). På fondens ansvar 

1 § 

Fondens uppgift  

— — — — — — — — — — — — — —  
Av fondens medel kan de säkerhetsfonder 

som avses i 113 § i kreditinstitutslagen (   /   
) enligt denna lag beviljas lån på special-
villkor (stödlån). På fondens ansvar kan 
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kan dessutom borgen ställas för lån som 
upptas av de nämnda säkerhetsfonderna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

dessutom borgen ställas för lån som upptas 
av de nämnda säkerhetsfonderna.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
14 § 

Beslut om stödåtgärder  

Om samtycke som avses i 61 § 5 mom. 
och 62 § 1 mom. kreditinstitutslagen och 
om andra frågor i samband med stödåtgär-
der beslutar ministeriet, om det inte har 
uppdragits åt statsrådets allmänna samman-
träde att besluta om dem. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

14 § 

Beslut om stödåtgärder  

Ministeriet beslutar om samtycke som 
avses i 119 § 5 mom. och 120 § 1 mom. i 
kreditinstitutslagen och om andra frågor i 
samband med stödåtgärder, om det inte har 
uppdragits åt statsrådets allmänna samman-
träde att besluta om dessa frågor. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

19 a § 

Särskilda stadganden om bolag  

På egendomsförvaltningsbolags och andra 
sådana bolags aktier som avses i 1 § 
4 mom. samt på aktier i bolag som dessa 
äger tillämpas inte 24 § 1 mom. lagen om 
statsbudgeten (423/1988) och inte heller la-
gen om utövande av statens delägarrätt i 
vissa aktiebolag som bedriver ekonomisk 
verksamhet (740/1991). På egendomsför-
valtningsbolag tillämpas utöver den gällan-
de lagstiftningen om aktiebolag vad som i 
10 kap. kreditinstitutslagen (1607/1993) fö-
reskrivs om kundskydd, i 94 § kreditinsti-
tutslagen om tystnadsplikt och i 100 § kre-
ditinstitutslagen om brott mot tystnadsplik-
ten samt i 25 § lagen om Finansinspektio-
nen (587/2003) om vite.  

 
Finansinspektionen skall utöva tillsyn 

över iakttagandet av stadgandena om kund-
skydd och tystnadsplikt. I frågor som gäller 
dessa stadganden har finansinspektionen 
granskningsrätt och rätt att få uppgifter en-
ligt 11 § lagen om finansinspektionen. 

 
 

19 a § 

Särskilda stadganden om bolag  

På egendomsförvaltningsbolags och andra 
sådana bolags aktier som avses i 1 § 
4 mom. samt på aktier i bolag som dessa 
äger tillämpas inte 24 § 1 mom. i lagen om 
statsbudgeten (423/1988) och inte heller la-
gen om utövande av statens delägarrätt i 
vissa aktiebolag som bedriver ekonomisk 
verksamhet (740/1991). På egendomsför-
valtningsbolag tillämpas utöver den gällan-
de lagstiftningen om aktiebolag vad som i 
kreditinstitutslagen (   /   ) föreskrivs om 
kundskydd i 125, 126 och 128—131, i kre-
ditinstitutslagen om tystnadsplikt i 141—
144 § och i kreditinstitutslagen om brott 
mot tystnadsplikten i 169 § samt om vite i 
25 § i lagen om Finansinspektionen 
(587/2003).  

Finansinspektionen skall utöva tillsyn 
över iakttagandet av stadgandena om kund-
skydd och tystnadsplikt. I frågor som gäller 
dessa stadganden har Finansinspektionen 
granskningsrätt och rätt att få uppgifter en-
ligt 15 § lagen om Finansinspektionen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 

——— 
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7.  

Lag  

om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Fin-
land 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts 

verksamhet i Finland (1608/1993) 2 § 2 punkten, 3 §, inledande stycket i 4 § 1 mom., 4 § 2 
mom., 7 a § 1 mom., 8 § 1 mom., 9 a § 1 mom., 11 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § och 24 § 1 
mom., av dem 2 § 2 punkten sådan den lyder i lag 413/2004, 3 §, inledande stycket i 4 § 1 
mom., 8 § 1 mom., 9 a § 1 mom. och 11 § 1 mom. sådana de lyder i lag 74/2003, 7 a § 1 mom. 
sådant det lyder i lag 316/2004, 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1230/1997 och 24 § 1 
mom. sådant det lyder i lag 70/1998, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) finansiellt institut sådana andra sam-
manslutningar än kreditinstitut som i sin 
huvudsakliga verksamhet tillhandahåller 
tjänster som avses i 2 b § 2 mom. 3—11 
punkten kreditinstitutslagen (1607/1993) el-
ler förvärvar ägarandelar, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) finansiellt institut sådana andra sam-
manslutningar än kreditinstitut som i sin 
huvudsakliga verksamhet tillhandahåller 
tjänster som avses i 30 § 1 mom. 3—14 
punkten i kreditinstitutslagen (   /   ) eller 
förvärvar ägarandelar, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

3 § 

Etableringsrätt för kreditinstitut 

Ett kreditinstitut som har fått koncession i 
en stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet får inrätta en filial eller 
annars i Finland tillhandahålla sådana i 
2 b § kreditinstitutslagen avsedda tjänster 
som ingår i dess koncession. 
 

3 § 

Etableringsrätt för kreditinstitut 

Ett kreditinstitut som har fått koncession i 
en stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES-stat) får etablera en fi-
lial eller annars i Finland tillhandahålla så-
dana i 30 § i kreditinstitutslagen avsedda 
tjänster som ingår i dess koncession. 
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4 § 

Etableringsrätt för finansiella institut 

Ett finansiellt institut med hemort i en stat 
som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet kan inrätta filialer eller annars i 
Finland tillhandahålla sådana tjänster som 
avses i 2 b § 2 mom. 3—11 punkten kredit-
institutslagen, om 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett finansiellt institut i vilket ett finansi-
ellt institut som uppfyller de i 1 mom. an-
givna förutsättningarna ensamt eller till-
sammans med motsvarande finansiella in-
stitut eller tillsammans med sådana kredit-
institut som avses i 3 § innehar minst 
90 procent av den rösträtt som aktierna 
medför och i fråga om vilket också de övri-
ga i 1 mom. 2—6 punkten angivna förut-
sättningarna uppfylls, kan inrätta en filial i 
Finland eller annars i Finland tillhandahålla 
sådana tjänster som avses i 2 b § 2 mom. 
3—11 punkten kreditinstitutslagen. 

4 § 

Etableringsrätt för finansiella institut 

Ett finansiellt institut med hemort i en 
EES-stat kan etablera filialer eller annars i 
Finland tillhandahålla tjänster som avses i 
30 § 1 mom. 3—14 punkten i kreditinsti-
tutslagen, om  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett finansiellt institut i vilket ett finansi-
ellt institut som uppfyller de i 1 mom. an-
givna förutsättningarna ensamt eller till-
sammans med motsvarande finansiella in-
stitut eller tillsammans med sådana kredit-
institut som avses i 3 § innehar minst 
90 procent av den rösträtt som aktierna 
medför och i fråga om vilket också de övri-
ga i 1 mom. 2—6 punkten angivna förut-
sättningarna uppfylls, kan etablera en filial i 
Finland eller annars i Finland tillhandahålla 
sådana tjänster som avses i 30 § 1 mom. 3—
14 punkten i kreditinstitutslagen.  
 

 
 

7 a § 

Kompletterande skydd för filialer och kom-
plettering av skyddet  

Ett kreditinstituts filial i Finland kan höra 
till den insättningsgarantifond som avses i 
6 a kap. kreditinstitutslagen för att komplet-
tera sin hemstats skydd i fråga om deponen-
ternas tillgodohavanden, om filialen tar 
emot depositioner från allmänheten och 
skyddet i dess hemstat inte kan anses vara 
lika täckande som insättningsgarantifon-
dens skydd enligt ovan nämnda lag. Det 
sammanlagda beloppet av skyddet i det ut-
ländska kreditinstitutets hemstat och insätt-
ningsgarantifondens skydd kan dock vara 
högst 25 000 euro. Utan hinder av vad som 
ovan i detta moment bestäms om ersätt-
ningens maximibelopp, ersätts sådana me-
del som avses i 65 j § 3 mom. kreditinsti-
tutslagen till sitt fulla belopp. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

7 a § 

Kompletterande skydd för filialer och kom-
plettering av skyddet  

Ett kreditinstituts filial i Finland kan höra 
till den insättningsgarantifond som avses i 
95 § i kreditinstitutslagen för att komplette-
ra sin hemstats skydd i fråga om insättarnas 
tillgodohavanden, om filialen tar emot inlå-
ning från allmänheten och skyddet i dess 
hemstat inte kan anses vara lika täckande 
som insättningsgarantifondens skydd enligt 
ovan nämnda lag. Det sammanlagda belop-
pet av skyddet i det utländska kreditinstitu-
tets hemstat och insättningsgarantifondens 
skydd kan dock vara högst 25 000 euro. 
Utan hinder av vad som ovan i detta mo-
ment föreskrivs om ersättningens maximi-
belopp skall medel som avses i 105 § 
3 mom. i kreditinstitutslagen ersättas till sitt 
fulla belopp. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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8 § 

Etableringsrätt 

Ett kreditinstitut som har fått koncession i 
någon annan stat än en stat som hör till Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
som är föremål för tillräcklig offentlig till-
syn och vars verksamhet inte väsentligt av-
viker från den verksamhet som är tillåten 
för ett finskt kreditinstitut får från en filial 
som inrättats i Finland tillhandahålla såda-
na i 2 b § kreditinstitutslagen avsedda tjäns-
ter som omfattas av dess koncession. 

8 § 

Etableringsrätt 

Ett kreditinstitut som har fått koncession i 
en annan stat än en EES-stat och som är fö-
remål för tillräcklig offentlig tillsyn samt 
vars verksamhet inte väsentligt avviker från 
den verksamhet som är tillåten för ett finskt 
kreditinstitut får från en filial som etable-
rats i Finland tillhandahålla i 30 § i kredit-
institutslagen avsedda tjänster som omfattas 
av dess koncession. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
9 a § 

Ersättningsskyldighet 

Tillgångarna i insättningsgarantifonden 
kan, i fråga om ett utländskt kreditinstitut 
som avses i 9 § och som försatts i likvida-
tion eller konkurs, användas endast för be-
talning av sådana i 65 j och 65 k § kreditin-
stitutslagen avsedda fordringar tillhörande 
deponenterna som finns på konton som 
bjuds ut till allmänheten av en filial som är 
belägen i Finland och är medlem av insätt-
ningsgarantifonden, förutsatt att de inte kan 
betalas med tillgångarna i det kreditinstitut 
som befinner sig i likvidation eller med 
konkursboets medel, dock per deponent 
högst den andel av fordringarna som inte 
överstiger 25 000 euro. Fordringarna kan 
betalas redan under tiden för konkursen el-
ler likvidationen. Utan hinder av vad som 
ovan i detta moment bestäms om ersätt-
ningens maximibelopp, ersätts sådana me-
del som avses i 65 j § 3 mom. kreditinsti-
tutslagen till sitt fulla belopp. Fordringarna 
betalas till deponenterna i euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 a § 

Ersättningsskyldighet 

Tillgångarna i insättningsgarantifonden 
kan, i fråga om ett utländskt kreditinstitut 
som avses i 9 § och som försatts i likvida-
tion eller konkurs, användas endast för be-
talning av sådana i 105 och 106 § i kreditin-
stitutslagen avsedda fordringar tillhörande 
insättarna som finns på konton som bjuds 
ut till allmänheten av en filial som är belä-
gen i Finland och är medlem av insätt-
ningsgarantifonden, förutsatt att de inte kan 
betalas med tillgångarna i ett kreditinstitut 
som befinner sig i likvidation eller med 
konkursboets medel, dock per insättare 
högst den andel av fordringarna som inte 
överstiger 25 000 euro. Fordringarna kan 
betalas redan under konkursen eller likvida-
tionen. Utan hinder av vad som ovan i detta 
moment föreskrivs om ersättningens maxi-
mibelopp skall medel som avses i 105 § 
3 mom. i kreditinstitutslagen ersättas till sitt 
fulla belopp. Fordringarna betalas till insät-
tarna i euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
11 § 

Öppnande av representation och dess verk-
samhet 

Innan ett kreditinstitut får öppna en repre-
sentation i Finland skall den underrätta Fi-
nansinspektionen om saken. Representatio-
nen får inte idka verksamhet som avses i 

11 §

Öppnande av representation och dess verk-
samhet 

Innan ett kreditinstitut får öppna en repre-
sentation i Finland skall det underrätta Fi-
nansinspektionen om saken. Representatio-
nen får inte bedriva verksamhet som avses i 
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2 b § kreditinstitutslagen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 

30 § i kreditinstitutslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
13 § 

Gemensamma stadganden för filialer 

Filialen till ett utländskt kreditinstitut kan 
höra till den insättningsgarantifond som av-
ses i 6 a kap. kreditinstitutslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Gemensamma stadganden för filialer 

Ett utländskt kreditinstituts filial kan höra 
till den insättningsgarantifond som avses i 
95 § i kreditinstitutslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
14 § 

Tillsyn 

Om tillsynen över kreditinstitutens och de 
finansiella institutens verksamhet i Finland 
stadgas i lagen om finansinspektionen 
(503/93). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Tillsyn 

I lagen om Finansinspektionen 
(587/2003) föreskrivs om tillsynen över 
kreditinstitutens och de finansiella institu-
tens verksamhet i Finland. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

24 § 

Tystnadsplikt 

I fråga om tystnadsplikten för en anställd 
vid en filial eller representation, hans rätt att 
lämna upplysningar och om brott mot tyst-
nadsplikten samt om utövande av en repre-
sentations kreditupplysningsverksamhet 
gäller i tillämpliga delar 94, 94 a, 95 och 
100 § kreditinstitutslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

24 § 

Tystnadsplikt 

I fråga om filialers och representationers 
anställdas tystnadsplikt och rätt att lämna 
upplysningar samt om brott mot tystnads-
plikten och om utövande av representatio-
ners kreditupplysningsverksamhet gäller i 
tillämpliga delar 141—144 och 169 § i kre-
ditinstitutslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

——— 
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8. 

Lag  

om ändring av lagen om hypoteksbanker 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 23 december 1999 om hypoteksbanker (1240/1999) 1 §, 2 § 2 punk-

ten, 7 § 2 mom. och 15 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Definition av hypoteksbank 

En hypoteksbank är ett i 2 § kreditinsti-
tutslagen (1607/1993) avsett kreditinstitut i 
aktiebolagsform, vars syfte är att bevilja i 
denna lag avsedda fastighetskrediter och 
krediter till offentliga samfund samt att 
emittera i denna lag avsedda masskulde-
brevslån med säkerheter i fastigheter och 
masskuldebrevslån med säkerheter i offent-
liga samfund. 
 

1 § 

Definition av hypoteksbank 

En hypoteksbank är ett i 8 § 1 mom. i 
kreditinstitutslagen (   /   ) avsett kreditinsti-
tut i aktiebolagsform, vars syfte är att bevil-
ja i denna lag avsedda fastighetskrediter och 
krediter till offentliga samfund samt att 
emittera i denna lag avsedda masskulde-
brevslån med säkerheter i fastigheter och 
masskuldebrevslån med säkerheter i offent-
liga samfund. 
 

 
 
 

2 § 

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) kredit till ett offentligt samfund en kre-
dit som har beviljats ett i 76 § I gruppen 
kreditinstitutslagen avsett offentligt sam-
fund eller vars fulla säkerhet består av ett 
sådant offentligt samfunds borgensförbin-
delse eller av en fordran hos ett sådant of-
fentligt samfund, 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) kredit till ett offentligt samfund en kre-
dit som har beviljats finska staten, finländs-
ka kommuner eller andra offentliga sam-
fund som vid användning av den metod som 
avses i 59 § i kreditinstitutslagen får jäm-
ställas med finska staten eller en finländsk 
kommun eller vars fulla säkerhet består av 
ett i denna punkt avsett offentligt samfunds 
borgensförbindelse eller av en fordran hos 
ett sådant offentligt samfund, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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7 § 

Tillåten affärsverksamhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
En hypoteksbanks tillgångar får utöver 

det som bestäms i 1 mom. placeras endast i 
fordringar som avses i 76 § I och II gruppen 
kreditinstitutslagen samt i andra värdepap-
per som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punk-
ten värdepappersmarknadslagen (495/1989) 
och som utgör sådana börs- eller marknads-
värdepapper som avses i 1 kap. 3 § i den 
nämnda lagen, samt i utländska värdepap-
per som kan jämställas med de ovan nämn-
da. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Tillåten affärsverksamhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
En hypoteksbanks tillgångar får utöver 

vad som föreskrivs i 1 mom. placeras en-
dast i fordringar på vilka vid användning av 
den metod som avses i 58 § i kreditinsti-
tutslagen får tillämpas 0 eller 20 procents 
riskvikt samt i andra värdepapper som av-
ses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i värde-
pappersmarknadslagen (495/1989) och som 
utgör sådana börs- eller marknadsvärdepap-
per som avses i 1 kap. 3 § i den nämnda la-
gen, samt i utländska värdepapper som kan 
jämställas med de ovan nämnda. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 

15 § 

Bokslut och delårsrapport 

Av en hypoteksbanks bokslut skall utöver 
det som bestäms i 4 kap. kreditinstitutsla-
gen framgå beloppen av beviljade fastig-
hetskrediter och krediter till offentliga sam-
fund, beloppen av de masskuldebrevslån 
med säkerheter i fastigheter och de mass-
skuldebrevslån med säkerheter i offentliga 
samfund som är i omlopp samt grunderna 
för värderingen av säkerheterna för fastig-
hetskrediter. 

På hypoteksbankers delårsrapporter till-
lämpas bestämmelserna i 41 § kreditinsti-
tutslagen om depositionsbankers delårsrap-
porter. 

 
 
 

 

15 § 

Bokslut och delårsrapport 

Av en hypoteksbanks bokslut skall utöver 
vad som föreskrivs i 9 kap. i kreditinsti-
tutslagen framgå beloppen av beviljade fas-
tighetskrediter och krediter till offentliga 
samfund, beloppen av de masskulde-
brevslån med säkerheter i fastigheter och de 
masskuldebrevslån med säkerheter i offent-
liga samfund som är i omlopp samt grun-
derna för värderingen av säkerheterna för 
fastighetskrediter. 

På hypoteksbankers delårsrapporter till-
lämpas vad som i 157 § i kreditinstitutsla-
gen föreskrivs om inlåningsbankers skyl-
dighet att offentliggöra delårsrapporter och 
årsrapporter. 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

——— 
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9. 

Lag  

om ändring av 1 och 26 § i lagen om hypoteksföreningar 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 8 december 1978 om hypoteksföreningar (936/1978) 1 § och 26 § 

2 mom., sådana de lyder i lag 1613/1993, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
En hypoteksförening är ett kreditinstitut 

som avses i kreditinstitutslagen (1607/93). 
Dess särskilda ändamål är att av medel som 
främst anskaffas genom långfristiga lån be-
vilja långfristiga lån huvudsakligen mot in-
teckningssäkerhet eller annan betryggande 
säkerhet. 
 

1 §  
En hypoteksförening är ett kreditinstitut 

som avses i kreditinstitutslagen (   /   ). Dess 
särskilda ändamål är att av medel som 
främst anskaffas genom långfristiga lån be-
vilja långfristiga lån huvudsakligen mot in-
teckningssäkerhet eller annan betryggande 
säkerhet. 
 

 
 

26 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tillskottskapitalet kan endast återbetalas 
så att hypoteksföreningens grundkapital inte 
minskas, att förhållandet mellan hypoteks-
föreningens egna medel inte underskrider 
vad som stadgas i 78 § kreditinstitutslagen 
och att återbetalningen inte under något år 
utgör mer än hälften av det föregående årets 
vinst. 

 
 
 

26 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tillskottskapitalet kan endast återbetalas 
så att hypoteksföreningens grundkapital inte 
minskas, så att förhållandet mellan hypo-
teksföreningens egna medel inte underskri-
der vad som föreskrivs i 55 och 86 § i kre-
ditinstitutslagen och så att återbetalningen 
inte under något år utgör mer än hälften av 
det föregående årets vinst. 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

——— 
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10. 

Lag  

om ändring av lagen om Finansinspektionen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) 5 § 1 punkten, 6 § 

7 punkten, 12 § 2 mom., 21 § och 31 § 3 mom., av dem 12 § 2 mom. sådant det lyder delvis 
ändrat i lag 299/2005, 21 § sådan den lyder i lag 1295/2004 och 31 § 3 mom. sådant det lyder 
i lag 706/2004, samt  

fogas till 31 §, sådan den lyder i nämnda lag 706/2004, nya 4—6 mom., som följer:  
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 

Tillsynsobjekt 

Med tillsynsobjekt avses i denna lag 
1) kreditinstitut som avses i kreditinsti-

tutslagen (1607/1993), 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

5 § 

Tillsynsobjekt 

Med tillsynsobjekt avses i denna lag 
1) kreditinstitut som avses i kreditinsti-

tutslagen (    /    ), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 § 

Andra finansmarknadsaktörer 

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) personer som enligt 3 kap. 2 d § eller 
4 a kap. 3 a § värdepappersmarknadslagen, 
2 kap. 3 a § lagen om handel med standar-
diserade optioner och terminer, 16 § lagen 
om placeringsfonder, 18 § kreditinstitutsla-
gen, 14 § lagen om värdepappersföretag el-
ler 8 § lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat är skyldiga att till 
Finansinspektionen göra anmälan om för-
värv och överlåtelser av aktier och andelar. 

 
 

6 § 

Andra finansmarknadsaktörer 

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) personer som enligt 3 kap. 2 d § eller 
4 a kap. 3 a § i värdepappersmarknadsla-
gen, 2 kap. 3 a § i lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer, 16 § 
i lagen om placeringsfonder, 42 § i kreditin-
stitutslagen, 14 § i lagen om värdepappers-
företag eller 8 § i lagen om tillsyn över fi-
nans- och försäkringskonglomerat är skyl-
diga att till Finansinspektionen göra anmä-
lan om förvärv och överlåtelser av aktier 
och andelar. 
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12 § 

Direktörens uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om direktörens beslut gäller 

 
 

1) verksamhetstillstånd för tillsynsobjekt, 
ändring av tillståndsvillkor, återkallelse av 
verksamhetstillstånd och upplösning av 
sammanslutningen av andelsbanker och be-
gränsning av tillsynsobjekts verksamhet el-
ler, om någon annan myndighet är behörig 
att fatta beslutet, att framställa om återkal-
lelse av verksamhetstillståndet eller be-
gränsning av verksamheten, 

2) fastställelse av tillsynsobjekts stadgar, 
med undantag av mindre ändringar i dem, 

3) påförande av ordningsavgift eller på-
följdsavgift samt tilldelande av offentlig 
anmälning och varning,  

4) att ålägga tillsynsobjekt att vidta åtgär-
der för att återkalla verkställigheten av be-
slut eller för att återkalla eller rätta till åt-
gärder eller förfaranden, 

5) att begränsa utdelning av tillsynsob-
jekts tillgångar, 

6) förbud som avses i 17 a § 3 mom. kre-
ditinstitutslagen och i 12 b § 3 mom. lagen 
om värdepappersföretag, 

7) offentliggörande av viktiga ställnings-
taganden som gäller den allmänna utveck-
lingen på finansmarknaden, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Direktörens uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Direktörens beslut skall före beslutsfat-

tandet tas upp till behandling i direktionen 
om de gäller 

1) verksamhetstillstånd för tillsynsobjekt, 
ändring av tillståndsvillkor, återkallelse av 
verksamhetstillstånd och upplösning av 
sammanslutningen av andelsbanker och be-
gränsning av tillsynsobjekts verksamhet el-
ler, om någon annan myndighet är behörig 
att fatta beslutet, förslag till återkallelse av 
verksamhetstillståndet eller begränsning av 
verksamheten, 

2) fastställelse av tillsynsobjekts stadgar, 
med undantag för mindre ändringar i dem, 

3) påförande av ordningsavgift eller på-
följdsavgift samt tilldelande av offentlig 
anmärkning och varning, 

4) åläggande av tillsynsobjekt att vidta 
åtgärder för återkallelse av verkställigheten 
av beslut eller för återkallelse eller rättelse 
av åtgärder eller förfaranden, 

5) begränsning av utdelning av tillsyns-
objekts tillgångar, 

6) förbud som avses i 40 § 3 mom. i kre-
ditinstitutslagen och i 12 b § 3 mom. 1 la-
gen om värdepappersföretag, 

7) offentliggörande av viktiga ställnings-
taganden om den allmänna utvecklingen på 
finansmarknaden. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
 

21 § 

Utfärdande av bokföringsföreskrifter 

Finansinspektionen kan för tillsynsobjekt 
och för sådana finansiella institut som av-
ses i 3 § i kreditinstitutslagen utfärda för 
tillsynen relevanta tekniska föreskrifter om 
löpande bokföring av affärstransaktioner 
samt om bokföring av förbindelser utanför 
balansräkningen, med avvikelse från vad 
som föreskrivs i 2 kap. 4—10 § i bokfö-
ringslagen och i föreskrifter som har med-
delats med stöd av dem. 
 

21 § 

Utfärdande av bokföringsföreskrifter 

Finansinspektionen kan för tillsynsobjekt 
och för finansiella institut som hör till dess 
konsolideringsgrupp och avses i 13 § i kre-
ditinstitutslagen utfärda för tillsynen rele-
vanta tekniska föreskrifter om löpande bok-
föring av affärstransaktioner samt om bok-
föring av förbindelser utanför balansräk-
ningen, med avvikelse från vad som före-
skrivs i 2 kap. 4—10 § i bokföringslagen 
och i föreskrifter som har meddelats med 
stöd av dem. 
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31 § 

Rätt att inspektera och få uppgifter om fins-
ka företag inom utländska konsoliderings-
grupper eller finans- och försäkringskon-

glomerat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen skall på eget initiativ 

meddela den tillsynsmyndighet som avses i 
1 mom., såvida Finansinspektionen inte av-
talar något annat med den nämnda tillsyns-
myndigheten, upplysningar om kapitaltäck-
ning, stora kundrisker och andra riskkon-
centrationer när det gäller dess tillsynsob-
jekt som hör till en konsolideringsgrupp el-
ler ett konglomerat som aves i det nämnda 
momentet samt om dessa tillsynsobjekts in-
terna kontroll och riskhanteringsmetoder 
liksom även väsentliga uppgifter som vid 
tillsynen erhållits om i 1 mom. avsedda 
konsolideringsgruppers eller konglomerats 
struktur, ekonomiska ställning, innehav, 
ledning och organisation, verksamhetsstra-
tegi, interna kontroll och riskhantering samt 
systemet för insamling av upplysningar och 
dess tillförlitlighet, uppgifter enligt 71 a § i 
kreditinstitutslagen om interna affärstrans-
aktioner samt viktiga beslut som gäller till-
synsobjekten samt betydande påföljder för 
tillsynsobjekten. Finansinspektionen skall 
dessutom på begäran av den utländska till-
synsmyndigheten tillställa denna andra 
uppgifter som finns hos Finansinspektionen 
och som är nödvändiga med tanke på tillsy-
nen över konsolideringsgruppen eller kon-
glomeratet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 § 

Rätt att inspektera och få uppgifter om fin-
ska företag inom utländska konsoliderings-
grupper eller finans- och försäkringskon-

glomerat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen skall på eget initiativ 

utfärda den myndighet som avses i 1 mom., 
såvida Finansinspektionen inte avtalar nå-
got annat med den nämnda myndigheten, 
upplysningar om kapitaltäckning, stora ex-
poneringar och andra riskkoncentrationer 
när det gäller dess tillsynsobjekt som hör 
till en konsolideringsgrupp eller ett kon-
glomerat som aves i det nämnda momentet 
samt om dessa tillsynsobjekts interna kon-
troll och riskhanteringsmetoder liksom även 
väsentliga uppgifter som vid tillsynen erhål-
lits om i 1 mom. avsedda konsoliderings-
gruppers eller konglomerats struktur, eko-
nomiska ställning, innehav, ledning och or-
ganisation, verksamhetsstrategi, interna 
kontroll och riskhantering samt systemet för 
insamling av upplysningar och dess tillför-
litlighet, uppgifter enligt 51 § i kreditinsti-
tutslagen om interna affärstransaktioner 
samt viktiga beslut som gäller tillsynsobjek-
ten samt betydande påföljder för tillsynsob-
jekten. Finansinspektionen skall dessutom 
på begäran av den utländska tillsynsmyn-
digheten lämna denna andra uppgifter som 
finns hos Finansinspektionen och som är 
nödvändiga med tanke på tillsynen över 
konsolideringsgruppen eller konglomeratet. 

 
Finansinspektionen skall utöver vad som 

föreskrivs om dess informationsskyldighet i 
annan lag utan dröjsmål underrätta de ut-
ländska myndigheter som avses i 1 mom. 
samt de övriga myndigheter som svarar för 
verksamheten på finansmarknaden i deras 
hemstat om sådant som kan äventyra stabi-
liteten på finansmarknaden i dessa stater 
eller orsaka betydande störningar i verk-
samheten på dessa staters finansmarknad. 

Om Finansinspektionen för utförande av 
sitt uppdrag behöver upplysningar om ett 
mot Finansinspektionens tillsynsobjekt sva-
rande utländskt företag som har hemort i en 
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annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, skall Finansinspektio-
nen i första hand be den myndighet som 
svarar för tillsynen över ett sådant företag 
om upplysningarna. Om Finansinspektio-
nen behöver sådana upplysningar om ett fö-
retag som hör till samma konsoliderings-
grupp som det utländska företag som mot-
svarar Finansinspektionens tillsynsobjekt, 
skall Finansinspektionen i första hand be 
den myndighet om upplysningarna som sva-
rar för den gruppbaserade tillsynen över 
företaget.  

Finansinspektionen skall för sin del med-
verka till att principerna för tillsynen över 
de konsolideringsgrupper som avses i 
1 mom. fastställs i ett skriftligt tillsynsavtal 
som undertecknas av alla de myndigheter 
som svarar för tillsynen över de objekt som 
hör till konsolideringsgruppen.  

——— 
Denna lag träder i kraft den               20  . 

——— 
 
 
 
 
 
 

11. 

Lag  

om ändring av lagen om tillsynsavgift till Finansinspektionen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2004 om tillsynsavgift till Finansinspektionen 

(1294/2004) 1 § 2 mom. 2 punkten, 2 § 4 mom. och 7 § 1 mom. 6 punkten som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Skyldiga att betala en tillsynsavgift är 

(avgiftsskyldiga) 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) aktiebolag och andelslag som avses i 

1 §

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Skyldiga att betala tillsynsavgift är (av-

giftsskyldiga) 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) aktiebolag och andelslag som bedriver 
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1 a § 2 mom. i kreditinstitutslagen 
(1607/1993), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

begränsad kreditinstitutsverksamhet enligt 
5 § i kreditinstitutslagen (    /    ), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

2 § 

Tillsynsavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den proportionella avgiften beräknas på 

basis av balansomslutningen eller omsätt-
ningen enligt det senast fastställda bokslutet 
för den avgiftsskyldige, enligt det högsta 
kravet (kapitalkravet) för kapitalbasens mi-
nimibelopp enligt 72 § i kreditinstitutslagen 
eller för minsta kapitalbas enligt 31 § 1—3 
mom. i lagen om värdepappersföretag 
(579/1996) eller enligt det sammanlagda 
beloppet av tillgångarna i de placeringsfon-
der som förvaltades vid utgången av det se-
nast utgångna kalenderåret, om inte något 
annat följer av 3 §. Som ett värdepappersfö-
retags omsättning betraktas det sammanlag-
da beloppet av intäkter enligt resultaträk-
ningen, varvid nettointäkterna inkluderas i 
fråga om värdepappershandel och valuta-
verksamhet. Om nettoavkastningen är nega-
tiv, antecknas den som noll. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Tillsynsavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den proportionella avgiften beräknas på 

basis av balansomslutningen eller omsätt-
ningen enligt det senast fastställda bokslutet 
för den avgiftsskyldige, enligt det kapital-
krav (kapitalkravet) som avses i 55 § 
1 mom. i kreditinstitutslagen eller enligt det 
sammanlagda beloppet av tillgångarna i de 
placeringsfonder som förvaltades vid ut-
gången av det senast avslutade kalenderåret, 
om inte något annat följer av 3 §. Som ett 
värdepappersföretags omsättning betraktas 
det sammanlagda beloppet av intäkter enligt 
resultaträkningen, varvid nettointäkterna 
inkluderas i fråga om värdepappershandel 
och valutaverksamhet. Om nettoavkast-
ningen är negativ, skall den antecknas som 
noll. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

7 § 

Tillsynsavgiften för andra som betalar en 
grundavgift 

För följande avgiftsskyldiga består till-
synsavgiften endast av en grundavgift: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) för aktiebolag och andelslag som avses 
i 1 a § 2 mom. i kreditinstitutslagen är 
grundavgiften 10 beräkningsenheter, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

7 § 

Tillsynsavgiften för andra som betalar en 
grundavgift 

För följande avgiftsskyldiga består till-
synsavgiften endast av en grundavgift: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) för aktiebolag och andelslag som be-
driver begränsad kreditinstitutsverksamhet 
enligt 5 § i kreditinstitutslagen är grundav-
giften 10 beräkningsenheter, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

——— 
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12. 

Lag  

om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 30 juli 2004 om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 

(699/2004) 22 § 5 och 6 mom.,  
ändras 2 § 1 mom. 1 punkten, 3 § 3 mom., 4 § 4 mom., rubriken för 16 § samt 16 § 1 och 

2 mom., 17 § 1 mom., 18 § a- och h-punkten, 21 § 1 mom., 22 § 1, 2, 4 och 8 mom., 24 § 
1 mom. och 28 § 2 mom., samt  

fogas till 21 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt nya 4 och 
5 mom., varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir 6 och 7 mom., som följer:  
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) kreditinstitut kreditinstitut som avses i 

2 § i kreditinstitutslagen (1607/1993) och 
motsvarande utländska kreditinstitut, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) kreditinstitut sådana kreditinstitut som 

avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (   /   
) samt utländska kreditinstitut som avses i 
2 mom. i den nämnda paragrafen, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

3 § 

Finans- och försäkringskonglomerat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som bestäms i denna paragraf 

bildas ett konglomerat av 
1) sådana reglerade företag mellan vilka 

det finns en i 4 a § i kreditinstitutslagen, 
6 a § i lagen om värdepappersföretag och 
1 kap. 5 § i lagen om försäkringsbolag av-
sedd annan betydande bindning än en sådan 
som avses ovan i denna paragraf samt dyli-
ka företags dotterföretag och ägarintressefö-
retag, förutsatt att minst ett av de reglerade 
företagen är ett företag i finansbranschen 
och minst ett är ett företag i försäkrings-
branschen, 

 

3 §

Finans- och försäkringskonglomerat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som bestäms i denna paragraf 

bildas ett konglomerat av 
1) reglerade företag mellan vilka det finns 

en i 37 § i kreditinstitutslagen, 6 a § i lagen 
om värdepappersföretag och 1 kap. 5 § i la-
gen om försäkringsbolag avsedd annan be-
tydande bindning än en sådan som avses 
ovan i denna paragraf samt dylika företags 
dotterföretag och ägarintresseföretag, förut-
satt att minst ett av de reglerade företagen 
är ett företag i finansbranschen och minst 
ett är ett företag i försäkringsbranschen, 
förutsatt att den sammanräknade andel som 
företagen i finans- och försäkringsbran-
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2) institut som enligt 3 § 1 mom. i lagen 

om andelsbanker och andra kreditinstitut i 
andelslagsform (1504/2002) hör till en 
sammanslutning som avses i nämnda para-
graf och sådana företag i försäkringsbran-
schen i vilka nämnda institut ensamma eller 
tillsammans har sådant bestämmande infly-
tande som avses i 2 § 1 mom. 8 punkten el-
ler som är ett dylikt instituts ägarintressefö-
retag, förutsatt att den sammanräknade an-
del som företagen i finans- och försäkrings-
branschen samt den andel som företagen i 
båda branscherna var för sig står för i en 
dylik grupp är betydande vid beräkning en-
ligt 4 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

schen samt den andel som företagen i båda 
branscherna var för sig innehar är bety-
dande vid beräkning enligt 4 § och  

2) institut som enligt 3 § i lagen om an-
delsbanker och andra kreditinstitut i andels-
lagsform (1504/2001) hör till en sam-
manslutning som avses i nämnda paragraf 
och sådana företag i försäkringsbranschen i 
vilka nämnda institut ensamma eller till-
sammans har sådant bestämmande inflytan-
de som avses i 2 § 1 mom. 8 punkten eller 
som är ett dylikt instituts ägarintresseföre-
tag, förutsatt att den sammanräknade andel 
som företagen i finans- och försäkrings-
branschen samt den andel som företagen i 
båda branscherna var för sig innehar är be-
tydande vid beräkning enligt 4 §. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

4 § 

Tröskelvärden som skall tillämpas på kon-
glomerat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om två eller flera av företagen i samma 

bransch i konglomeratet eller, vid tillämp-
ning av 1 mom., två eller flera företag i fi-
nans- och försäkringsbranschen bildar en 
koncern som inte i väsentlig utsträckning 
omfattar företag i andra branscher och som 
upprättar ett koncernbokslut, beaktas vid 
tillämpning av bestämmelserna i 1—3 
mom. i stället för balansräkningen koncer-
nens balansräkning för dessa företags del. 
Till balansomslutningen och koncernens ba-
lansomslutning läggs vid tillämpningen av 
denna paragraf det kreditmotvärde för för-
bindelser utanför balansräkningen som be-
räknats enligt 77 § i kreditinstitutslagen. Av 
balansomslutningen för ägarintresseföretag, 
förbindelserna utanför balansräkningen, ka-
pitalkravet och rörelseintäkterna beaktas vid 
tillämpningen av denna paragraf ett belopp 
som motsvarar den andel som företag som 
hör till konglomeratet sammanlagt äger i 
ägarintresseföretaget. Om ägarintresset helt 
eller delvis grundar sig på rätten att utse el-
ler avsätta styrelsemedlemmar, beaktas av 
balansomslutningen, förbindelserna utanför 

4 § 

Tröskelvärden som skall tillämpas på kon-
glomerat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om två eller flera av företagen i samma 

bransch i konglomeratet eller, vid tillämp-
ning av 1 mom., två eller flera företag i fi-
nans- och försäkringsbranschen bildar en 
koncern som inte i väsentlig utsträckning 
omfattar företag i andra branscher och som 
upprättar ett koncernbokslut, beaktas vid 
tillämpning av bestämmelserna i 1—3 
mom. i stället för balansräkningen koncer-
nens balansräkning för dessa företags del. 
Till balansomslutningen och koncernens ba-
lansomslutning läggs vid tillämpningen av 
denna paragraf det kreditmotvärde för för-
bindelser utanför balansräkningen som be-
räknats enligt 58 § i kreditinstitutslagen. Av 
balansomslutningen för ägarintresseföretag, 
kreditmotvärde för förbindelserna utanför 
balansräkningen, kapitalkravet och rörelse-
intäkterna beaktas vid tillämpningen av 
denna paragraf ett belopp som motsvarar 
den andel som företag som hör till konglo-
meratet sammanlagt äger i ägarintresseföre-
taget. Om ägarintresset helt eller delvis 
grundar sig på rätten att utse eller avsätta 
styrelsemedlemmar, beaktas av balansom-
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balansräkningen, kapitalkravet och rörelse-
intäkterna vid tillämpningen av denna para-
graf ett belopp som motsvarar den andel 
som de styrelsemedlemmar som berörs av 
denna rätt utgör av det totala antalet styrel-
semedlemmar, om det belopp som beräk-
nats på detta sätt är större än det belopp 
som beräknats på basis av ägarandelen. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

slutningen, kreditmotvärde för förbindel-
serna utanför balansräkningen, kapitalkra-
vet och rörelseintäkterna vid tillämpningen 
av denna paragraf ett belopp som motsvarar 
den andel som de styrelsemedlemmar som 
berörs av denna rätt utgör av det totala anta-
let styrelsemedlemmar, om det belopp som 
beräknats på detta sätt är större än det be-
lopp som beräknats på basis av ägarande-
len. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
16 § 

Intern kontroll 

Ett konglomerats moderföretag skall ha 
med hänsyn till konglomeratets verksamhet 
tillräcklig intern kontroll och tillräckliga 
riskhanteringssystem. 
 
 

Ett konglomerats holdingsammanslutning 
samt ett företag i finans- och försäkrings-
branschen som hör till konglomeratet skall 
ha med hänsyn till sin verksamhet tillräck-
lig intern kontroll och tillräckliga riskhan-
teringssystem. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 

Allmän bestämmelse om riskhantering 

Ett konglomerats moderföretag skall ha 
en tillförlitlig förvaltning som möjliggör ef-
fektiv riskhantering samt med hänsyn till 
konglomeratets verksamhet tillräcklig in-
tern kontroll och tillräckliga riskhanterings-
system. 

Ett konglomerats holdingsammanslutning 
samt till konglomeratet hörande företag i fi-
nans- och försäkringsbranschen skall ha en 
tillförlitlig förvaltning som möjliggör effek-
tiv riskhantering samt med hänsyn till sin 
verksamhet tillräcklig intern kontroll och 
tillräckliga riskhanteringssystem. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

17 §  

Tillämpningsområdet för tillsynen över den 
ekonomiska ställningen 

Med avvikelse från 3 § räknas vid till-
lämpningen av bestämmelserna i 18—23 § 
endast företagen i finans- och försäkrings-
branschen samt ett konglomerats holding-
sammanslutning till ett konglomerat. Av de 
företag som avses i detta moment räknas 
vid tillämpningen av bestämmelserna i 
21—23 § endast konglomeratets moderföre-
tag och dess dotterföretag samt deras i bok-
föringslagen avsedda samföretag till ett 
konglomerat. 

 
 
 

17 §

Tillämpningsområdet för tillsynen över den 
ekonomiska ställningen 

Med avvikelse från 3 § räknas vid till-
lämpningen av bestämmelserna i 18—23 § 
endast företagen i finans- och försäkrings-
branschen samt ett konglomerats holding-
sammmanslutning till ett konglomerat samt, 
vid tillämpning av 18—20 § dessutom 
andra dotterföretag till sådana kreditinsti-
tut som avses i 76 § 3 mom. i kreditinsti-
tutslagen eller till värdepappersföretag än 
företag inom finans- eller försäkringsbran-
schen. Av de företag som avses i detta mo-
ment räknas vid tillämpningen av bestäm-
melserna i 21—23 § endast konglomeratets 
moderföretag och dess dotterföretag samt 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

deras i bokföringslagen avsedda samföretag 
till ett konglomerat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

18 § 

Beräkning av kapitalbasen och minimibe-
loppet av kapitalbasen i företag som hör till 

ett konglomerat 

Med kapitalbas och minimibeloppet av 
kapitalbasen i ett företag som hör till ett 
konglomerat avses vid tillämpningen av be-
stämmelserna i detta kapitel 

a) den kapitalbas och det minimibelopp 
av kapitalbasen som avses i 9 kap. i kredit-
institutslagen, när det är fråga om ett finskt 
eller ett annat än i d-punkten avsett ut-
ländskt kreditinstitut, ett kreditinstituts eller 
ett värdepappersföretags holdingsammans-
lutning, ett konglomerats holdingsammans-
lutning där finansbranschens andel beräk-
nad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är större 
än försäkringsbranschens andel, eller ett 
annat företag i finansbranschen som är dot-
terföretag eller ägarintresseföretag till ett 
kreditinstitut, ett värdepappersföretag, deras 
holdingsammanslutning eller ett konglome-
rats holdingsammanslutning, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

h) det verksamhetskapital som avses i 11 
kap. i lagen om försäkringsbolag och det 
minimibelopp av kapitalbasen som avses i 
78 § i kreditinstitutslagen, när det är fråga 
om en försäkringsholdingsammanslutning, 
ett tjänsteföretag, ett fondbolag eller ett för-
varingsinstitut som avses i 2 § 7 punkten el-
ler ett konglomerats holdingsammanslut-
ning där försäkringsbranschens andel be-
räknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är stör-
re än finansbranschens andel. 
 

18 § 

Beräkning av kapitalbasen och kapitalkrav 
för företag som hör till ett konglomerat 

 
Med kapitalbas och kapitalkrav i företag 

som hör till konglomerat avses vid tillämp-
ningen av bestämmelserna i detta kapitel 

 
a) den kapitalbas som avses i 45—48 § i 

kreditinstitutslagen och det kapitalkrav som 
avses i 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen, 
när det är fråga om ett finskt eller ett annat 
än i d-punkten avsett utländskt kreditinsti-
tut, ett kreditinstituts eller ett värdepappers-
företags holdingsannabslutning, ett kon-
glomerats holdingsammanslutning där fi-
nansbranschens andel beräknad enligt 4 § 
2 mom. 1 punkten är större än försäkrings-
branschens andel, eller ett annat företag i 
finansbranschen som är dotterföretag eller 
ägarintresseföretag till ett kreditinstitut, ett 
värdepappersföretag, deras holdingföretag 
eller ett konglomerats holdingsammanslut-
ning, 
— — — — — — — — — — — — — —  

h) det verksamhetskapital som avses i 
11 kap. i lagen om försäkringsbolag och 
kapitalkrav som avses i 55 § 1 mom. i kre-
ditinstitutslagen, när det är fråga om en för-
säkringsholdingsammanslutning, ett tjänste-
företag, ett fondbolag eller ett förvaringsin-
stitut som avses i 2 § 7 punkten eller ett 
konglomerats holdingföretag där försäk-
ringsbranschens andel beräknad enligt 4 § 
2 mom. 1 punkten är större än finansbran-
schens andel. 
 

 
 

21 § 

Kundrisker och rapportering av dem 

Med kundrisker i ett företag som hör till 
ett konglomerat avses i denna lag summan 

21 § 

Kundrisker och rapportering av dem 

Med kundrisker i företag inom ett kon-
glomerat avses i denna lag summan av de 
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av de fordringar, investeringar och förbin-
delser utanför balansräkningen som hänför 
sig till en och samma fysiska eller juridiska 
person eller till en fysisk eller juridisk per-
son som tillsammans med denna utgör en 
väsentlig ekonomisk intressegemenskap. 
Med förbindelser utanför balansräkningen 
jämställs kredit- och borgensförsäkring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

— — — — — — — — — — — — — —  
 

fordringar, investeringar och förbindelser 
utanför balansräkningen som hänför sig till 
en och samma fysiska eller juridiska person 
eller till en fysisk eller juridisk person som 
tillsammans med denna utgör en väsentlig 
ekonomisk intressegemenskap. Vid beräk-
ning av kundriskerna skall tillgångarna och 
förbindelserna utanför balansräkningen 
beaktas i enlighet med 60 § 2 mom. i kredit-
institutslagen. Med förbindelser utanför ba-
lansräkningen jämställs kredit- och bor-
gensförsäkring. 

Ett konglomerats kundrisker beräknas 
genom att de till konglomeratet hörande fö-
retagens kundrisker sammanställs, varvid i 
tillämpliga delar skall iakttas vad som före-
skrivs om upprättande av koncernbokslut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

En kundrisk anses hänföra sig till bor-
gensmannen om ett annat kreditinstitut eller 
ett utländskt kreditinstitut, ett värdepap-
persföretag eller ett därmed jämförbart ut-
ländskt företag eller försäkringsbolag eller 
en därmed jämförbar utländsk försäkrings-
anstalt har ställt proprieborgen för kunden. 
Borgensförbindelsen skall uppfylla de vill-
kor som anges i 60 § i kreditinstitutslagen. 

Om ett finansiellt företag som hör till ett 
konglomerat har ett handelslager som avses 
i 64 § i kreditinstitutslagen, skall kundris-
kerna i handelslagret beräknas enligt artik-
larna 29-32 i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv   /   /EG om omarbetning av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
93/6/EG om kapitalkrav för värdepappers-
företag och kreditinstitut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

22 § 

Begränsningar av kundriskerna 

En kundrisk får inte stiga till ett belopp 
som överstiger 25 procent eller, om kundfö-
retaget är moder- eller dotterföretag i ett fö-
retag som hör till ett konglomerat eller mo-
derföretagets dotterföretag, 20 procent av 
konglomeratets kapitalbas. 

De stora kundriskerna får sammanlagt 
inte stiga till ett belopp som överstiger 800 
procent av konglomeratets kapitalbas. 

22 § 

Begränsningar av kundriskerna 

En kundrisk inom ett konglomerat får inte 
överstiga 25 procent eller, om kundföreta-
get är moder- eller dotterföretag i ett företag 
som hör till ett konglomerat eller moderfö-
retagets dotterföretag, 20 procent av kon-
glomeratets kapitalbas. 

De stora kundriskerna inom ett konglo-
merat får sammanlagt inte överstiga 800 
procent av konglomeratets kapitalbas. 
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— — — — — — — — — — — — — —  
Till kundriskerna hänförs inte vid till-

lämpningen av denna paragraf 
 
1) poster som hänförs till I gruppen i 76 § 

i kreditinstitutslagen, om inte gruppindel-
ningen uteslutande baserar sig på sådan 
garanti som avses i 6 punkten i den nämnda 
gruppen, 

2) sådana till 1 och 2 punkten i II grup-
pen i 76 § i kreditinstitutslagen hänförliga 
poster vilkas återstående löptid är högst ett 
år, om inte gruppindelningen uteslutande 
baserar sig på garanti som avses i 1 och 2 
punkten i den nämnda gruppen; vid beräk-
ningen av kundrisken får dessutom lämnas 
obeaktat 80 procent av varje sådan post 
med en återstående löptid om mer än ett år 
men högst tre år som kan hänföras till 1 
punkten i den nämnda gruppen, 

3) fordringar vilkas säkerhet består av en 
insättning eller därmed jämförbart annat 
värdepapper i det till ett konglomerat hö-
rande företag som givit lånet eller i ett dy-
likt företags moder- eller dotterföretag, 

4) kundrisker som hänför sig till ett dot-
terföretag till ett företag som hör till ett 
konglomerat, om dotterföretaget är ett före-
tag i finans- eller försäkringsbranschen, 

5) bindande kreditlöften för en kortare tid 
än ett år och därmed jämförbara förbindel-
ser som kan sägas upp utan förbehåll, 

6) masskuldebrevslån med säkerheter i 
offentliga samfund och masskuldebrevslån 
med säkerheter i fastigheter enligt lagen om 
hypoteksbanker (1240/1999) och därmed 
jämförbara utländska masskuldebrevslån 
med säkerheter, 

7) övriga fordringar och investeringar 
samt förbindelser utanför balansräkningen 
vilkas säkerhet består av värdepapper som 
den samordnande tillsynsmyndigheten har 
godkänt och som lätt kan förvandlas till 
pengar, samt fordringar som sparbankerna 
och de andelsbanker som inte hör till sam-
manslutningen av andelsbanker har i cen-
tralinstitutet för dessa banker då deras 
kundrisker beräknas. 

Vid tillämpningen av denna paragraf an-
ses en kundrisk hänföra sig till borgens-
mannen, om ett annat kreditinstitut, värde-
pappersföretag eller försäkringsbolag har 
ställt proprieborgen för kunden. Med pro-

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet före-

skrivs om kundrisker som inte skall beaktas 
vid tillämpning av 1 och 2 mom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5 mom. upphävs ) 
 
 
 
 



 RP 21/2006 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

205

prieborgen och insättningar enligt 4 mom. 
3 punkten får jämställas kreditderivatavtal 
som uppfyller av den samordnande till-
synsmyndigheten godkända villkor. Vid be-
räkningen av konglomeratets kundrisker 
skall de kundrisker som är förenade med 
sådana samföretag som avses i bokförings-
lagen beaktas i samma förhållande som vid 
sammanställningen av samföretagets ba-
lansräkning med kreditinstitutets eller hol-
dingsammanslutningens koncernbalans. 

Den samordnande tillsynsmyndigheten 
kan på ansökan av konglomeratets moder-
företag bevilja tillstånd att avvika från de 
begränsningar som föreskrivs i denna pa-
ragraf, om en stor kundrisk hänför sig till 
något annat än ett i 4 mom. 4 punkten av-
sett kreditinstitut, finansiellt institut, tjäns-
teföretag eller försäkringsbolag som hör till 
samma finans- och försäkringskonglomerat. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med avvikelse från vad som bestäms i 
denna paragraf tillämpas på en i 3 § 3 mom. 
2 punkten avsedd sammanslutning vad som 
i 7 § 4 mom. i lagen om andelsbanker och 
andra kreditinstitut i andelslagsform be-
stäms om stora kundrisker i en sam-
manslutning av andelsbanker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6 mom. upphävs ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 

denna paragraf tillämpas på konglomerat 
som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten vad som 
i 6 § i lagen om andelsbanker och andra 
kreditinstitut i andelslagsform föreskrivs 
om stora kundrisker i en sammanslutning av 
andelsbanker. 
 

 
 

24 § 

Tillsyn över interna affärstransaktioner 

Finansinspektionen skall lämna den sam-
ordnande tillsynsmyndigheten upplysningar 
som den fått med stöd av 71 a § i kreditin-
stitutslagen eller 31 § i lagen om värdepap-
persföretag. Försäkringsinspektionen skall 
på motsvarande sätt lämna den samordnan-
de tillsynsmyndigheten upplysningar som 
den fått med stöd av 14 b kap. 8 § i lagen 
om försäkringsbolag eller 12 a kap. 8 § i la-
gen om försäkringsföreningar. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 §  

Tillsyn över interna affärstransaktioner 

Finansinspektionen skall lämna den sam-
ordnande tillsynsmyndigheten upplysningar 
enligt 51 § i kreditinstitutslagen om affärs-
transaktioner mellan kreditinstitut som hör 
till konglomeratet samt motsvarande upp-
lysningar som den enligt 31 § i lagen om 
värdepappersföretag fått om affärstransak-
tioner mellan värdepappersföretag som hör 
till konglomeratet. Försäkringsinspektionen 
skall på motsvarande sätt lämna den sam-
ordnande tillsynsmyndigheten upplysningar 
som den fått med stöd av 14 b kap. 8 § i la-
gen om försäkringsbolag eller 12 a kap. 8 § 
i lagen om försäkringsföreningar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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28 § 

Koncernbokslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sådana koncernföretags bokslut på vilka 

tillämpas 4 kap. i kreditinstitutslagen eller 
10 kap. i lagen om försäkringsbolag får 
sammanställas med koncernbokslutet utan 
att de bokslutsprinciper som dessa bestäm-
melser förutsätter ändras. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

 

28 § 

Koncernbokslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Boksluten i koncernföretag på vilka till-

lämpas 9 kap. i kreditinstitutslagen eller 10 
kap. i lagen om försäkringsbolag får sam-
manställas med koncernbokslutet utan att 
de bokslutsprinciper som dessa bestämmel-
ser förutsätter ändras. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

——— 
 
 

13.  

Lag  

om ändring av 1 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 1 kap. 4 § 1 mom. 

4 punkten och 4 mom. 1 punkten, sådan den förstnämnda punkten lyder i lag 228/2004, som 
följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap.  

Allmänna stadganden 

4 § 
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) värdepappersförmedlare sådana värde-

pappersföretag som avses i 4 § lagen om 
värdepappersföretag (579/1996), sådana ut-
ländska värdepappersföretag som avses i 
2 § lagen om utländska värdepappersföre-
tags rätt att tillhandahålla investeringstjäns-
ter i Finland (580/1996), sådana kreditinsti-
tut som avses i 2 § kreditinstitutslagen 
(1607/1993) och som enligt sin bolagsord-
ning eller sina stadgar tillhandahåller inve-
steringstjänster av det slag som avses i la-
gen om värdepappersföretag, sådana kredit- 
och finansinstitut som avses i 2 § lagen om 

1 kap.  

Allmänna stadganden 

4 § 
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) värdepappersförmedlare sådana värde-

pappersföretag som avses i 4 § i lagen om 
värdepappersföretag (579/1996), sådana ut-
ländska värdepappersföretag som avses i 
2 § i lagen om utländska värdepappersföre-
tags rätt att tillhandahålla investeringstjäns-
ter i Finland (580/1996), sådana kreditinsti-
tut som avses i 8 § 1 mom. i kreditinsti-
tutslagen (   /   ) och som enligt sin bolags-
ordning eller sina stadgar tillhandahåller in-
vesteringstjänster av det slag som avses i 
lagen om värdepappersföretag, sådana kre-
dit- och finansinstitut som avses i 2 § i la-



 RP 21/2006 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

207

utländska kreditinstituts och finansiella in-
stituts verksamhet i Finland (1608/1993) 
och som enligt sitt verksamhetstillstånd till-
handahåller investeringstjänster som avses i 
lagen om värdepappersföretag samt sådana 
i 2 § lagen om placeringsfonder avsedda 
fondbolag och sådana utländska fondbolag 
som avses i 2 § lagen om utländska fondbo-
lags verksamhet i Finland (225/2004) och 
som enligt sitt verksamhetstillstånd bedriver 
verksamhet enligt 5 § 2 mom. lagen om 
placeringsfonder, 
— — — — — — — — — — — — — —  

I denna lag avses med yrkesmässiga inve-
sterare 

1) sådana värdepappersföretag som avses 
i 4 § lagen om värdepappersföretag, sådana 
kreditinstitut som avses i 2 § kreditinsti-
tutslagen, sådana fondbolag som avses i la-
gen om placeringsfonder, sådana försäk-
ringsbolag som avses i lagen om försäk-
ringsbolag (1062/1979), sådana ömsesidiga 
försäkringsbolag och försäkringsaktiebolag 
som avses i lagen om arbetspensionsförsäk-
ringsbolag (354/1997) samt med dessa jäm-
förbara utländska sammanslutningar som 
står under myndighetstillsyn, 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

 

gen om utländska kreditinstituts och finan-
siella instituts verksamhet i Finland 
(1608/1993) och som enligt sitt verksam-
hetstillstånd tillhandahåller investerings-
tjänster som avses i lagen om värdepappers-
företag samt sådana i 2 § i lagen om placer-
ingsfonder avsedda fondbolag och sådana 
utländska fondbolag som avses i 2 § lagen 
om utländska fondbolags verksamhet i Fin-
land (225/2004) och som enligt sitt verk-
samhetstillstånd bedriver verksamhet enligt 
5 § 2 mom. lagen om placeringsfonder,  
— — — — — — — — — — — — — —  

I denna lag avses med yrkesmässiga inve-
sterare  

1) sådana värdepappersföretag som avses 
i 4 § i lagen om värdepappersföretag, såda-
na kreditinstitut som avses i 8 § 1 mom. i 
kreditinstitutslagen, sådana fondbolag som 
avses i lagen om placeringsfonder, sådana 
försäkringsbolag som avses i lagen om för-
säkringsbolag (1062/1979), sådana ömsesi-
diga försäkringsbolag och försäkringsaktie-
bolag som avses i lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag (354/1997) samt med des-
sa jämförbara utländska sammanslutningar 
som står under myndighetstillsyn, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den               20  . 

——— 
 
 
 

14. 

Lag  

om ändring av lagen om placeringsfonder 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 35 §, 
ändras 6 § 5 mom., 30 c § 4 mom. och 39 §, av dem 6 § 5 mom. och 30 c § sådana de lyder i 

lag 224/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om fondbolaget bedriver verksamhet som 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om fondbolaget bedriver verksamhet som 
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avses i 5 § 2 mom. skall dess kapitalbas all-
tid uppfylla de krav som föreskrivs i 31 § 
lagen om värdepappersföretag. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

avses i 5 § 2 mom. skall dess kapitalbas all-
tid oberoende av 1—4 mom. dessutom upp-
fylla de krav som föreskrivs i 31 § i lagen 
om värdepappersföretag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

30 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid beräkning av fondbolagets kapitalbas 
tillämpas 72 § 3 mom. kreditinstitutslagen. 

30 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid beräkning av fondbolagets kapitalbas 
tillämpas 45—48 § i kreditinstitutslagen. 
 

 
 

35 § 
Räkenskapsperioden för fondbolag och 

placeringsfonder är kalenderåret, om inte 
finansinspektionen av särskilda skäl bevil-
jar undantag. 
 

35 § 
(upphävs) 

 
 

39 § 
För varje räkenskapsperiod skall för 

fondbolaget och varje placeringsfond upp-
rättas separata bokslut som innehåller resul-
taträkning, balansräkning, uppgifter som 
skall lämnas i bilagor till resultaträkningen 
och balansräkningen samt en verksamhets-
berättelse. 

Vederbörande ministerium beslutar om 
scheman för fondbolags, förvaringsinstituts 
och placeringsfonders resultaträkning och 
balansräkning, om noterna till resultaträk-
ningen och balansräkningen samt om upp-
gifter som skall lämnas i verksamhetsberät-
telsen. I beslutet skall i tillämpliga delar be-
aktas denna lag när det gäller bestämmande 
av fondandelsvärdet samt bokföringslagen, 
bokföringsförordningen (1339/1997) och 
lagen om aktiebolag när det gäller noterna 
och verksamhetsberättelsen. Vederbörande 
ministerium skall innan det utfärdar beslutet 
be finansinspektionen och bokförings-
nämnden ge ett utlåtande om saken. 

Finansinspektionen meddelar närmare fö-
reskrifter om upprättande av bokslut som 
avses i 1 mom. Finansinspektionen skall in-
nan den meddelar föreskrifterna be finans-
ministeriet och bokföringsnämnden ge utlå-
tanden om saken. 
 

39 §
För varje räkenskapsperiod skall för 

fondbolaget och varje placeringsfond upp-
rättas separata bokslut som innehåller resul-
taträkning, balansräkning och uppgifter som 
skall lämnas i noter till resultaträkningen 
och balansräkningen. Till bokslutet skall fo-
gas en verksamhetsberättelse. 

På ett fondbolags bokslut tillämpas 146 
och 148—155 § i kreditinstitutslagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genom förordning av finansministeriet 

föreskrivs om scheman för fondbolags och 
placeringsfonders resultaträkning och ba-
lansräkning, om noterna till resultaträk-
ningen och balansräkningen samt om upp-
gifter som skall lämnas i verksamhetsberät-
telsen. Finansministeriet skall innan det ut-
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Finansinspektionen kan ge anvisningar 
och utlåtanden om tillämpningen av denna 
paragraf, vederbörande ministeriums beslut 
enligt 2 mom., de i lagen om aktiebolag in-
gående bokslutsbestämmelserna samt bok-
föringslagen och bokföringsförordningen 
och med stöd av dessa utfärdade ministerie-
beslut. Om en anvisning eller ett utlåtande 
är av betydelse för den allmänna tillämp-
ningen av bokföringslagen, bokföringsför-
ordningen eller lagen om aktiebolag skall 
finansinspektionen, innan den ger anvis-
ningen eller utlåtandet be bokföringsnämn-
den om ett utlåtande. 

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
fondbolag eller förvaringsinstitut av sär-
skilda skäl för viss tid bevilja tillstånd till 
undantag från de i 4 mom. angivna be-
stämmelserna, om det är befogat för att ge 
en rättvisande bild av sökandens eller pla-
ceringsfondens verksamhetsresultat och 
ekonomiska ställning. Om ett ärende är av 
betydelse för den allmänna tillämpningen 
av bestämmelserna om bokslut i bokfö-
ringslagen eller bokföringsförordningen el-
ler lagen om aktiebolag, skall finansinspek-
tionen innan den avgör ärendet be bokfö-
ringsnämnden ge ett utlåtande om till-
ståndsansökan. 

 
 
 
 
 
 
 

färdar beslutet begära utlåtanden från Fi-
nansinspektionen och bokföringsnämnden. 

Finansinspektionen utfärdar närmare fö-
reskrifter om upprättande av bokslut enligt 
1 mom. Finansinspektionen skall innan den 
utfärdar föreskrifterna begära utlåtanden  
från finansministeriet och bokföringsnämn-
den. Om Finansinspektionens anvisningar 
eller utlåtanden om hur denna paragraf el-
ler finansministeriets med stöd av den ut-
färdade förordning skall tillämpas är av be-
tydelse för den allmänna tillämpningen av 
bokföringslagen eller bokföringsförord-
ningen, skall Finansinspektionen begära ett 
utlåtande från bokföringsnämnden innan 
den ger anvisningar eller utlåtanden. 

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
fondbolag av särskilda skäl för viss tid be-
vilja tillstånd till undantag från de i 4 mom. 
angivna bestämmelserna, om det är befogat 
för att ge en rättvisande bild av sökandens 
eller placeringsfondens verksamhetsresultat 
och finansiella ställning. Om ett ärende är 
av betydelse för den allmänna tillämpning-
en av bestämmelserna om bokslut i bokfö-
ringslagen eller bokföringsförordningen el-
ler lagen om aktiebolag, skall Finansinspek-
tionen innan den avgör ärendet inhämta ett 
yttrande från bokföringsnämnden om till-
ståndsansökan. 

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 
På fondbolag tillämpas 184 § i kreditin-

stitutslagen. På fondbolag som bedriver 
verksamhet som avses i 5 § 2 mom. tilläm-
pas dessutom 177—181 § i kreditinsti-
tutslagen. 

——— 
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15. 

Lag  

om ändring av lagen om värdepappersföretag 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen av den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 29 och 30 §, sådana 

de lyder, 29 § i lagarna 1347/1997 och 70/2003 samt 30 § i nämnda lag 1347/1997,  
ändras 6, 21 och 31 §, sådana de lyder, 6 § i nämnda lag 1347/1997 och i lagarna 48/2002 

och 705/2004, 21 § i nämnda lag 1347/1997 och i lagarna 106/1999 och   /   , 31 § i nämnda 
lagar 1347/1997, 48/2002, 705/2004 och    /    samt i lag 596/2003 , samt 

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1347/1997, ett nytt 6 mom., som 
följer:  
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 § 

Definitioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen skall, efter att ha fått 

uppgift om att något annat företag än ett 
kreditinstitut eller värdepappersföretag har 
blivit moderföretag för ett kreditinstitut, 
utan dröjsmål besluta om huruvida företa-
get skall betraktas som sådant holdingföre-
tag som avses i 3 mom.  
 

 
 

6 § 

Konsolideringsgrupp 

Till ett värdepappersföretag konsolide-
ringsgrupp räknas värdepappersföretag, 
dess inhemska eller utländska holdingsam-
manslutning samt inhemska och utländska 
värdepappersföretag, finansiella institut och 
tjänsteföretag 

1) vari värdepappersföretaget eller dess 
holdingsammanslutning har sådant infly-
tande bestämmande som avses i 1 kap. 5 
och 6 §, 

2) som har gemensam förvaltning med 

6 § 

Konsolideringsgrupp 

Med konsolideringsgrupp avses i denna 
lag en koncern som består av koncernens 
moderföretag som är ett finländskt eller ut-
ländskt värdepappersföretag eller en fin-
ländsk eller utländskt holdingföretag som 
är ett värdepappersföretags moderföretag 
(konsolideringsgruppens moderföretag) 
samt av moderföretagets finländska och ut-
ländska dotterföretag som är andra värde-
pappersföretag, kreditinstitut, finansiella 
institut eller tjänsteföretag (konsolide-
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värdepappersföretaget, dess holdingsam-
manslutning eller dessas dotterföretag, eller 

3) som har gemensam ledning med vär-
depappersföretaget, dess holdingsamman-
slutning eller dessas dotterföretag. 
 

Vad som i 1 mom. 2 och 3 punkten be-
stäms om dotterföretag skall på motsvaran-
de sätt tillämpas på företag till vilket värde-
pappersföretag eller dess holdingsammans-
lutning står i ett sådant förhållande som av-
ses i 2 eller 3 punkten. 

 
En holdingsammanslutning samt ett vär-

depappersföretag som har i 1 mom. 1 punk-
ten angivet inflytande bestämmande i ett 
värdepappersföretag, finansiellt institut el-
ler tjänsteföretag eller som står i ett i 1 
mom. 2 eller 3 punkten angivet förhållande 
till ett i fråga om balansomslutningen mind-
re värdepappersföretag, finansiellt institut 
eller tjänsteföretag, benämns i denna lag 
konsolideringsgruppens moderföretag. 

Ett värdepappersföretag, finansiellt insti-
tut eller tjänsteföretag vari ett annat värde-
pappersföretag eller en holdingsammans-
lutning har i 1 mom. 1 punkten angivet be-
stämmande inflytande, samt ett värdepap-
persföretag, finansiellt institut eller tjänste-
företag till vilket en holdingsammanslutning 
eller ett värdepappersföretag som är större 
i fråga om balansomslutningen står i ett så-
dant förhållande som avses i 1 mom. 2 eller 
3 punkten, benämns i denna lag konsolide-
ringsgruppens dotterföretag. 

Det som i 9 a och 9 b § i kreditinstitutsla-
gen föreskrivs om regionalt tillämpnings-
område för bestämmelser om kreditinstituts 
konsolideringsgrupper, skall på motsvaran-
de sätt tillämpas på värdepappersföretags 
konsolideringsgrupper.  

Efter att ha fått kännedom om att en hol-
dingsammanslutning hör till en konsolide-
ringsgrupp skall finansinspektionen fatta 
beslut härom och utan dröjsmål meddela 
det till konsolideringsgruppens moderföre-
tag.  

En konsolideringsgrupps dotterföretag 
vars balansomslutning utgör mindre än en 
procent av den för moderföretaget senast 
fastställda balansomslutningen och inte når 
upp till 10 miljoner ecu eller motsvarande 
belopp, behöver inte sammanställas med 

ringsgruppens dotterföretag). Med kon-
cern, moderföretag och dotterföretag avses 
i denna lag detsamma som i bokföringsla-
gen (1336/1997) samt med dem jämförbara 
utländska koncerner, moderföretag och dot-
terföretag. 

I 31 §i denna lag och i 72 § i kreditinsti-
tutslagen föreskrivs om tillämpningsområ-
det för gruppbaserad tillsyn som tillämpas 
på värdepappersföretag som är en konsoli-
deringsgrupps moderföretag och på ett där-
med jämförbart värdepappersföretag som är 
ett holdingföretags dotterföretag. 
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konsolideringsgruppen. Om ett till en kon-
solideringsgrupp hörande dotterföretags 
balansomslutning sammanräknad med 
andra till konsolideringsgruppen hörande 
dotterföretags balansomslutning utgör 
minst fem procent av den konsoliderade ba-
lansomslutningen eller om uppgifterna för 
företaget skall sammanställas med kon-
cernbokslutet, skall företaget likväl hänfö-
ras till konsolideringsgruppen. 

Ett till konsolideringsgruppen hörande 
företag kan vid tillämpningen av bestäm-
melserna om gruppbaserad tillsyn, enligt 
vad finansinspektionen i det enskilda fallet 
beslutar, lämnas obeaktat ifall tillämpning-
en inte behövs för uppnående av syftet med 
den gruppbaserade tillsynen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 § 

Bokslut och delårsrapport 

 
På värdepappersföretags bokslut och kon-

cernbokslut skall tillämpas 30—39 § kredit-
institutslagen. (Gällande lydelse) 

På offentliggörande av värdepappersföre-
tags bokslut samt på värdepappersföretags 
delårsrapporter skall tillämpas lagen om 
aktiebolag och värdepappersmarknadsla-
gen. (Gällande lydelse) 

Finansinspektionen kan meddela närma-
reföreskrifter samt ge anvisningar och utlå-
tandenom upprättande av delårsrapporter 
samtav särskilda skäl för viss tid bevilja 
dispensfrån vad som i värdepappersmark-
nadslagenbestäms om delårsrapporter, om 
detta inte ledertill att investerarnas stäl 
lning äventyras. I fråga om bestämmelser-
na, anvisningarna, utlåtandenaoch dispen-
serna iakttas i tillämpligadelar 31 § 2—4 
mom. i kreditinstitutslagen.I delårsrappor-
ten skall nämnas om dispens har beviljats. 
(RP 109/2005) 

 

21 § 

Bokslut, verksamhetsberättelse och delårs-
rapport  

På värdepappersföretags bokslut, verk-
samhetsberättelse, delårsrapport och års-
rapport tillämpas 146—157 § i kreditinsti-
tutslagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

29 § 

Generalklausul om riskkontroll 

Ett värdepappersföretag och till dess kon-

29 § 
 
 
 
(upphävs) 
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solideringsgrupp hörande företag får inte i 
sin verksamhet ta en så stor risk att kredit-
institutets soliditet eller konsoliderade soli-
ditet utsätts för väsentlig fara. Kreditinstitu-
tet och de till dess konsolideringsgrupp hö-
rande företagen skall ha med hänsyn till 
verksamheten tillräcklig intern övervakning 
och tillräckliga riskkontrollsystem. 

På överföringen av uppgifter som anslu-
ter sig till ett värdepappersföretags riskkon-
troll och övriga interna kontroll till ett så-
dant företag som inte hör till samma konso-
lideringsgrupp eller till samma i lagen om 
andelsbanker och andra kreditinsitut i an-
delslagsform avsedda sammanslutning som 
värdepappersföretaget tillämpas vad som 
bestäms i 16 b § 2 och 3 mom.  

Finansinspektionen meddelar närmare 
föreskrifter om de krav som ställs på de i 1 
mom. avsedda riskkontrollsystemen och på 
den övriga interna kontrollen samt på en 
tillförlitlig förvaltning liksom om anmälan 
som avses i 2 mom. och om när uppgifter 
som överförts till ett annat företag enligt 2 
mom. kan anses vara så ringa att anmälan 
inte behöver göras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

30 § 

Likviditet 

Ett värdepappersföretags likviditet skall 
vara tryggad på ett med hänsyn till dess 
verksamhet tillräckligt sätt. 

 
 

30 § 
 
 
 
(upphävs) 
 
 
 
 

 
 

31 § 

Minimibeloppet av kapitalbasen och interna 
affärstransaktioner  

På värdepappersföretags kapitalbas och 
konsoliderade kapitalbas skall tillämpas 
72 § 3 och 4 mom., 73—75 och 79 § kredit-
institutslagen. 

 
 
Ett värdepappersföretags sammanlagda 

31 § 

Tillsyn över finansiell ställning 

 
På värdepappersföretag tillämpas 5 och 

6 kap. i kreditinstitutslagen, med undantag 
för 44, 53, 66, 71, 80 och 81 § i den nämn-
da lagen. Vid tillämpning av 55 § i den 
nämnda lagen skall i stället för där nämnda 
44 § tillämpas 13 § i denna lag.  

Vad som i 72 § i kreditinstitutslagen före-
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kapitalbas skall alltid uppgå till minst det 
startkapital som bestäms i 13 §. Vid fusion 
mellan två eller flera värdepappersföretag 
kan finansinspektionen medge undantag 
från detta krav. Det övertagande värdepap-
persföretagets eller det nybildade värdepap-
persföretagets kapitalbas får emellertid inte 
sjunka under den sammanlagda kapitalbas 
som de fusionerade företagen hade vid tid-
punkten för fusionen. (Gällande lydelse) 

Beloppet av ett värdepappersföretags ka-
pitalbas och konsoliderade kapitalbas skall 
alltid uppgå till minst det enligt 72 § 
1 mom., 76—78, 78 a, 78 c, 79 a och 81 a § 
kreditinstitutslagen beräknade beloppet. 
Utöver vad som bestäms i de nämnda para-
graferna får beloppet av värdepappersföre-
tagets kapitalbas och konsoliderade kapi-
talbas inte underskrida en fjärdedel av de 
fasta kostnader som upptagits i den för fö-
regående räkenskapsperiod godkända re-
sultaträkningen eller, ifall det efter faststäl-
landet av bokslutet har skett betydande för-
ändringar i värdepappersföretagets verk-
samhet, det belopp som finansinspektionen 
fastställt på ansökan av värdepappersföre-
taget. (Gällande lydelse) 

På värdepappersföretags stora kundris-
ker och konsoliderade stora kundrisker 
samt på interna affärstransaktioner med 
koncern och ägarintresseföretag som inte 
hör till värdepappersföretagets konsolide-
ringsgrupp tilllämpas vad som bestäms i 
69—71 och 71 a § kreditinstitutslagen. 
(Gällande lydelse) 

Om ett värdepappersföretags kapitalbas 
eller konsoliderade kapitalbas sjunker un-
der det minimibelopp som anges i 2—4 
mom. skall värdepappersföretaget eller 
holdingsammanslutningen utan dröjsmål 
rapportera detta till Finansinspektionen 
och vidta åtgärder för att uppfylla kravet 
som ställs på kapitalbasen och den konsoli-
derade kapitalbasen. Finansinspektionen 
skall, efter att ha fått den rapport som avses 
ovan eller efter att annars ha fått besked om 
att kapitalbasen eller den konsoliderade 
kapitalbasen har sjunkit under det i lagen 
angivna beloppet, sätta ut en tid inom vil-
ken kravet på kapitalbasen och den konso-
liderade kapitalbasen skall vara uppfyllt, 
vid äventyr att verksamhetstillståndet åter-
kallas. Om kravet inte uppfylls inom den ut-

skrivs om gruppbaserad tillsyn skall inte 
tillämpas på värdepappersföretag vars mo-
derföretag är ett kreditinstitut som är auk-
toriserat i en stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet (EES-stat) eller 
ett i en sådan stat etablerat holdingföretag 
som samtidigt är moderföretag för ett kre-
ditinstitut som är auktoriserat i en EES-stat, 
under förutsättning att kreditinstitutet är 
underkastat gruppbaserad tillsyn. 
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satta tiden kan Finansinspektionen återkal-
la verksamhetstillståndet. (Gällande lydel-
se) 

Om ett värdepappersföretags kapitalbas-
sjunker under det i 2—4 mom. angivna be-
loppet,får företaget inte dela ut vinst eller 
annan avkastning på det egna kapitalet, om 
inte Finansinspektionen av särskilda skäl 
beviljar dispens. Om ett värdepappersföre-
tags konsoliderade kapitalbas sjunker un-
der det i 2—4 mom. angivna beloppet, får 
värdepappersföretaget och till dess konso-
lideringsgrupp hörande företag inte dela ut 
vinst eller annan avkastning på det egna 
kapitalet, om inte Finansinspektionen av 
särskilda skäl beviljar dispens. I fråga om 
den rätt till dividend som tillkommer aktie-
ägarna i sådana finansiella institut i aktie-
bolagsform samt i tjänsteföretag som hör 
till samma konsolideringsgrupp som ett 
värdepappersföretag gäller, utan hinder av 
vad som bestäms ovan, 13 kap. 7 § i aktie-
bolagslagen. (RP 109/2005) 

Om ett värdepappersföretag är ett i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat avsett företag med ägarintresse i 
ett finans- och försäkringskonglomerat eller 
dotterföretag till ett sådant konglomerats 
moderföretag och konglomeratets kapital-
bas sjunker under det minimibelopp som 
anges i 19 eller 22 § i den nämnda lagen, 
tillämpas på värdepappersföretaget det som 
föreskrivs ovan i 5 mom. samt på värde-
pappersföretag och företag som hör till 
dess konsolideringsgrupp det som före-
skrivs ovan i 6 mom. Finansinspektionen 
skall innan den fattar beslut som avses i 5 
och 6 mom. begära utlåtande om besluten 
av de andra centrala tillsynsmyndigheter 
som avses i den nämnda lagen. (Gällande 
lydelse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

— — — — — — — — — — — — — —  
På värdepappersföretag tillämpas 177—

184 § i kreditinstitutslagen. På värdepap-
persföretag tillämpas inte artiklarna 45a 
och 45b i Europaparlamentets och rådets 
direktiv   /   /EG om omarbetning av Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 93/6/EG 
om kapitalkrav för värdepappersföretag 
och kreditinstitut. 

Denna lags 31 § skall inte före den i ja-
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nuari 2011 tillämpas på värdepappersföre-
tag som enligt koncessionsvillkoren får till-
handahålla placeringstjänster endast med 
hjälp av derivat på råvarumarknaden. 

——— 
 
 
 
 

16. 

Lag  

om ändring av 14 b kap. 1 § i lagen om försäkringsbolag 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 14 b kap. 1 § 

4 och 5 punkten sådana de lyder i lag 707/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

14 b kap  

Extra tillsyn över försäkringsgrupper 

1 §  
I detta kapitel avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) företag med ägarintresse ett moderföre-

tag, en juridisk person som har ägarintresse 
i ett annat företag eller ett företag som är 
knutet till ett annat företag på det sätt som 
avses i 5 § 2 mom. 2 eller 3 punkten i kre-
ditinstitutslagen  

5) anknutet företag ett dotterföretag, ett 
sådant företag i vilket en juridisk person har 
ägarintresse eller ett företag som är knutet 
till ett annat företag på det sätt som avses i 
5 § 2 mom. 2 eller 3 punkten i kreditinsti-
tutslagen, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

14 b kap.  

Extra tillsyn över försäkringsgrupper 

1 §  
I detta kapitel avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) företag med ägarintresse ett moderföre-

tag eller en juridisk person som har ägarin-
tresse i ett annat företag, 

 
 
 
5) anknutet företag ett dotterföretag eller 

ett företag i vilket en juridisk person har 
ägarintresse, 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den              20  . 
——— 
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17. 

Lag  

om ändring av 12 a kap. 1 § i lagen om försäkringsföreningar 

 
I enlighet med riksdagens beslut  

ändras i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 12 a kap. 1 § 
4 och 5 punkten, sådana de lyder i lag 709/2004, som följer: 
 
  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 a kap.  

Extra tillsyn över försäkringsgrupper 

1 §  
I detta kapitel avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
14) företag med ägarintresse ett moderfö-

retag, en juridisk person som har ägarintres-
se i ett annat företag eller ett företag som är 
knutet till ett annat företag på det sätt som 
avses i 5 § 2 mom. 2 eller 3 punkten i kre-
ditinstitutslagen  

5) anknutet företag ett dotterföretag, ett 
sådant företag i vilket en juridisk person har 
ägarintresse eller ett företag som är knutet 
till ett annat företag på det sätt som avses i 
5 § 2 mom. 2 eller 3 punkten i kreditinsti-
tutslagen, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

12 a kap.  

Extra tillsyn över försäkringsgrupper 

1 §  
I detta kapitel avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) företag med ägarintresse ett moderföre-

tag eller en juridisk person som har ägarin-
tresse i ett annat företag, 

 
 
 
5) anknutet företag ett dotterföretag eller 

ett företag i vilket en juridisk person har 
ägarintresse, 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den              20  . 
——— 
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18.  

Lag  

om ändring av 10 § i lagen om borgen och tredjemanspant 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 19 mars 1999 om borgen och tredjemanspant (361/1999) 10 § 2 mom., 

sådant det lyder i lag 1514/2002, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 § 

Ändringar av bolagsform och bolagsstruk-
tur 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett annat kreditinstitut eller en annan 

sammanslutning fusioneras med ett kredit-
institut som avses i 2 § kreditinstitutslagen 
(1607/1993), svarar en borgensman som har 
ställt generell borgen för kreditinstitutet 
också för förpliktelser som har uppkommit 
efter fusionen, även om en underrättelse en-
ligt 1 mom. inte har gjorts. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

10 § 

Ändringar av bolagsform och bolagsstruk-
tur 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett annat kreditinstitut eller en annan 

sammanslutning fusioneras med ett kredit-
institut som avses i 8 § 1 mom. i kreditinsti-
tutslagen (   /   ), svarar en borgensman som 
har ställt generell borgen för kreditinstitutet 
också för förpliktelser som har uppkommit 
efter fusionen, även om en underrättelse en-
ligt 1 mom. inte har gjorts.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

——— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RP 21/2006 rd  
  
 

219

19.  

Lag  

om ändring av 2 § i lagen om betalningsöverföringar 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 28 juli 1999 om betalningsöverföringar (821/1999) 2 § 1 mom. 1 a-

 punkten som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) kreditinstitut  
a) ett kreditinstitut som avses i 2 § 

1 mom. kreditinstitutslagen (1607/1993) 
och 2 § 1 punkten lagen om utländska kre-
ditinstituts och finansiella instituts verk-
samhet i Finland (1608/1993), och 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) kreditinstitut  
a) ett kreditinstitut som avses i 8 § 

1 mom. i kreditinstitutslagen (   /   ) och i 
2 § 1 punkten i lagen om utländska kredit-
instituts och finansiella instituts verksamhet 
i Finland (1608/1993), och 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den               20  . 

——— 
 
 

20.  

Lag  

om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
 
ändras i lagen av den 20 januari 2004 om finansiella säkerheter (11/2004) 3 § 2 mom. 

3 punkten som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Definitioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med institut avses i denna lag 

3 § 

Definitioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med institut avses i denna lag 
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— — — — — — — — — — — — — —  
3) kreditinstitut enligt 2 § och finansiella 

institut enligt 3 § kreditinstitutslagen 
(1607/1993), värdepappersföretag enligt 4 § 
lagen om värdepappersföretag (579/1996), 
fondbolag enligt 2 § 3 punkten och förva-
ringsinstitut enligt 2 § 5 punkten lagen om 
placeringsfonder (48/1999), försäkringsbo-
lag enligt 1 kap. 3 § lagen om försäkrings-
bolag (1062/1979), arbetspensionsförsäk-
ringsbolag enligt 1 § lagen om arbetspen-
sionsförsäkringsbolag (354/1997) och för-
säkringsföreningar enligt 1 kap. 1 § 2 mom. 
lagen om försäkringsföreningar 
(1250/1987), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) kreditinstitut enligt 8 § 1 mom. och fi-

nansiella institut enligt 13 § i kreditinsti-
tutslagen (   /   ), värdepappersföretag enligt 
4 § i lagen om värdepappersföretag 
(579/1996), fondbolag enligt 2 § 3 punkten 
och förvaringsinstitut enligt 2 § 5 punkten i 
lagen om placeringsfonder (48/1999), för-
säkringsbolag enligt 1 kap. 3 § i lagen om 
försäkringsbolag (1062/1979), arbetspen-
sionsförsäkringsbolag enligt 1 § i lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 
och försäkringsföreningar enligt 1 kap. 1 § 
2 mom. i lagen om försäkringsföreningar 
(1250/1987), 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den                20  . 

——— 
 
 
 

21.  

Lag  

om ändring av 14 § i handelsregisterlagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 14 § 4 mom., sådant det ly-

der i lag 230/2004, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten skall innan den 
godkänner en sådan ändring i bolagsord-
ningen eller stadgarna som avses i 14 § kre-
ditinstitutslagen (1607/1993) ge Finansin-
spektionen minst 30 dygn att uttala sig om 
ändringen. 

 
 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten skall innan den 
godkänner en sådan ändring i bolagsord-
ningen eller stadgarna som avses i 30 eller 
31 § i kreditinstitutslagen (   /   ) ge Finans-
inspektionen minst 30 dygn att uttala sig 
om ändringen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

——— 
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22.  

Lag  

om ändring av 33 § i lagen om pantlåneinrättningar 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 18 december 1992 om pantlåneinrättningar (1353/1992) 33 § 3 mom., 

sådant det lyder i lag 769/1997, som följer:  
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

33 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En pantlåneinrättning har rätt att lämna 
upplysningar som avses i 1 mom. till ett i 
2 § kreditinstitutslagen (1607/1993) avsett 
kreditinstitut inom samma koncern, om det 
med tanke på det mottagande kreditinstitu-
tets hantering av risker är nödvändigt att 
upplysningarna lämnas. 

 
 

 

33 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En pantlåneinrättning har rätt att lämna 
upplysningar som avses i 1 mom. till ett i 
8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (   /   ) av-
sett kreditinstitut inom samma koncern, om 
det med tanke på det mottagande kreditin-
stitutets riskhantering är nödvändigt att 
upplysningarna lämnas. 

——— 
Denna lag träder i kraft den               20  . 

——— 
 
 
 

23. 

Lag  

om ändring av 11 a § i lagen om konkurrensbegränsningar 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 27 maj 1992 om konkurrensbegränsningar (480/1992) 11 a § 2 mom. 

1 punkten, sådan den lyder i lag 303/1998, som följer:  
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som i denna lag bestäms om omsätt-
ning gäller 

1) i fråga om sådana kreditinstitut, företag 
som tillhandahåller investeringstjänster och 
andra finansinstitut på vilka bestämmelser-
na i 4 kap. kreditinstitutslagen (1607/1993) 
tillämpas, den sammanräknade summan av 

11 a §
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som i denna lag bestäms om omsätt-
ning gäller 

1) i fråga om sådana kreditinstitut, värde-
pappersföretag och andra finansiella institut 
på vilka 9 kap. i kreditinstitutslagen (    /   
) tillämpas, summan av intäktsposter, ex-
klusive extraordinära intäkter, enligt resul-
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intäktsposter, exklusive extraordinära intäk-
ter, enligt resultaträkningen som gjorts upp 
i enlighet med bestämmelserna i nämnda 
lag, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

taträkningen som gjorts upp i enlighet med 
bestämmelserna i nämnda lag, samt 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den              20  . 
——— 

 

24. 

Lag  

om ändring av 33 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid elektronisk kommunikation 

(516/2004) 33 § 6 mom., som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

33 § 

Styrnings- och övervakningsmyndigheter-
nas rätt att få uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den rätt att få uppgifter som bestäms i 

denna paragraf gäller inte sådana uppgifter 
som avses i 94 § i kreditinstitutlagen 
(1607/1993) eller i 17 kap. 24 § 2 och 3 
mom. i rättegångsbalken 

 
 

33 § 

Styrnings- och övervakningsmyndigheter-
nas rätt att få uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rätten att få uppgifter enligt denna para-

graf gäller inte uppgifter som avses i 141 § i 
kreditinstitutslagen (   /   ) eller i 17 kap. 
24 § 2 och 3 mom. i rättegångsbalken. 

——— 
Denna lag träder i kraft den               20  . 

——— 
 
 
 

25. 

Lag  

om ändring av 3 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt 

 
I enlighet med riksdagens beslut  

ändras i lagen av den 30 januari 1998 om förhindrande och utredning av penningtvätt 
(68/1998) 3 § 1 mom. 1 och 5 punkten, av dem 5 punkten sådan den lyder i lag 365/2003, som 
följer: 
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3 § 

Anmälningspliktiga 

Anmälningspliktiga enligt denna lag är 
1) kreditinstitut och finansiella institut 

som avses i kreditinstitutslagen 
(1607/1993), 
— — — — — — — — — — — — — —  
5) aktiebolag eller andelslag som bedriver i 
1 a § kreditinstitutslagen avsedd begränsad 
kreditinstitutsverksamhet, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

3 § 

Anmälningspliktiga 

Anmälningspliktiga enligt denna lag är 
1) kreditinstitut och finansiella institut 

som avses i kreditinstitutslagen (    /    ), 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
5) aktiebolag och andelslag som bedriver 

i 5 § i kreditinstitutslagen avsedd begränsad 
kreditinstitutsverksamhet,  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

——— 
 
 

26. 

Lag  

om ändring av 2 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avveck-
lingssystem 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 26 november 1999 om vissa villkor vid värdepappers- och valutahan-

del samt avvecklingssystem (1084/1999) 2 § 1 mom. 1 punkten som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Definitioner 

Med avvecklingssystem avses i denna lag 
ett på regler grundat system 

1) som en centralbank, ett kreditinstitut 
som avses i 2 § kreditinstitutslagen 
(1607/1993), en clearingorganisation som 
avses i 1 kap. 4 § 2 mom. 2 punkten värde-
pappersmarknadslagen (495/1989), ett op-
tionsföretag som avses i 1 kap. 3 § lagen 
om handel med standardiserade optioner 
och terminer (772/1988) eller en utländsk 
sammanslutning som motsvarar någon av 
de ovan nämnda upprätthåller ensam eller 
tillsammans med andra i denna punkt av-
sedda sammanslutningar, eller 

2 § 

Definitioner 

Med avvecklingssystem avses i denna lag 
ett på regler grundat system 

1) som en centralbank, ett kreditinstitut 
som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutsla-
gen (   /   ), en clearingorganisation som av-
ses i 1 kap. 4 § 2 mom. 2 punkten i värde-
pappersmarknadslagen (495/1989), ett op-
tionsföretag som avses i 1 kap. 3 § i lagen 
om handel med standardiserade optioner 
och terminer (772/1988) eller en utländsk 
sammanslutning som motsvarar något av de 
ovan nämnda upprätthåller ensam eller till-
sammans med andra i denna punkt avsedda 
sammanslutningar, eller 
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— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den             20  . 
——— 

 
 
 
 

27. 

Lag  

om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

(360/1968) 5 § 6 a-punkten, 8 § 1 mom. 2 a- och 11 punkten samt 51 § 1 mom. 4 punkten, så-
dana de lyder, 5 § 6 a-punkten, 8 § 1 mom. 2 a-punkten och 51 § 1 mom. 4 punkten i lag 
1138/2005 och 8 § 1 mom. 11 punkten i lag 231/2004, som följer:  
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 
Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga närings-

inkomster äro bland andra: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 a) de värdestegringar på i 36 § 1 mom. i 
kreditinstitutslagen (1607/1993) avsedda fi-
nansiella instrument som innehas för han-
del, vilka med stöd av nämnda paragrafs 
5 mom. eller motsvarande utländsk lagstift-
ning har bokförts som intäkter, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 
Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga närings-

inkomster äro bland andra: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 a) de värdestegringar på i 151 § 1 mom. 
i kreditinstitutslagen (   /   ) avsedda finan-
siella instrument som innehas för handel, 
vilka med stöd av nämnda paragrafs 
5 mom. eller motsvarande utländsk lagstift-
ning har bokförts som intäkter, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

8 § 
Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter 

äro bland andra: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 a) de värdenedgångar på i 36 § 1 mom. i 
kreditinstitutslagen avsedda finansiella in-
strument som innehas för handel, vilka med 
stöd av nämnda paragrafs 5 mom. eller 
motsvarande utländsk lagstiftning har bok-
förts som kostnader, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) de lagbestämda överföringar som de-
positionsbanker och utländska kreditinsti-

8 § 
Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter 

äro bland andra: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 a) de värdeminskningar på fordringsbe-
vis, värdepapper och derivativavtal vilka 
utgår finansiella instrument som innehas 
för handel, enligt 151 § i kreditinstitutsla-
gen, vilka med stöd av nämnda paragrafs 
5 mom. eller motsvarande utländsk lagstift-
ning har bokförts som kostnader, 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) de lagbestämda överföringar som in-
låningsbanker och utländska kreditinstituts 
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tuts filialer i Finland gör till den insätt-
ningsgarantifond och de säkerhetsfonder 
som avses i kreditinstitutslagen (1607/1993) 
liksom även de lagbestämda inbetalningar 
som värdepappersföretag, kreditinstitut och 
fondbolag samt utländska värdepappersfö-
retags, kreditinstituts och fondbolags filialer 
i Finland gör till den ersättningsfond som 
avses i lagen om värdepappersföretag 
(579/1996), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

filialer i Finland gör till den insättningsga-
rantifond och de säkerhetsfonder som avses 
i kreditinstitutslagen (   /   ) liksom även de 
lagbestämda inbetalningar som värdepap-
persföretag, kreditinstitut och fondbolag 
samt utländska värdepappersföretags, kre-
ditinstituts och fondbolags filialer i Finland 
gör till den ersättningsfond som avses i la-
gen om värdepappersföretag (579/1996),  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

51 § 
En nyttighet överförs inom en näringsför-

värvskälla från ett slag av tillgångar till ett 
annat på följande sätt: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) i 36 § 1 mom. i kreditinstitutslagen av-
sedda finansiella instrument som innehas 
för handel till ett belopp som motsvarar det 
sannolika överlåtelsepriset. 

 
 
 

51 § 
En nyttighet överförs inom en näringsför-

värvskälla från ett slag av tillgångar till ett 
annat på följande sätt: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) finansiella instrument som avses i 151 
§ i kreditinstitutslagen och innehas för han-
del, till ett belopp som motsvarar det sanno-
lika överlåtelsepriset. 

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

——— 
 
 
 

28. 

Lag  

om ändring av 13 a § i mervärdesskattelagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i mervärdesskatteslagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 13 a § 2 mom. 

2 punkten, sådan den lyder i lag 377/1994, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

13 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Till en skattskyldighetsgrupp kan endast 
höra 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) en holdingsammanslutning som avses i 
4 § kreditinstitutslagen (1607/1993) eller en 
försäkringskoncerns modersammanslutning 

13 a §
— — — — — — — — — — — — — —  

Till en skattskyldighetsgrupp kan endast 
höra 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ett holdingföretag som avses i 15 § i 
kreditinstitutslagen (    /    ) eller en försäk-
ringskoncerns modersammanslutning som 
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som avses i 3 kap. 1 § 2 mom. bokförings-
förordningen (1339/1997), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

avses i 3 kap. 1 § 2 mom. i bokföringsför-
ordningen (1339/1997), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

——— 
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Bilaga 
Förordningsutkast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finansministeriets förordning 

om beräkning av kapitalkrav för kreditinstitut och värdepappersföretag samt för finans- och 
försäkringskonglomerat 

 
Genom finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 92 § i kreditinstitutslagen (   /   ) av 

den         20  . 
1 kap.  

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Tillämpningsområde 

I denna förordning föreskrivs med stöd av 
92 § i kreditinstitutslagen (   /   , nedan lagen) 
om beräkning av kreditinstituts kapitalkrav 
enligt lagens 55 § och om begränsning av 
kundrisker enligt lagens 69 § samt om be-
gränsning av kundrisker enligt 22 § i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat (699/2004). Vad som i denna för-
ordning föreskrivs om kreditinstitut skall 
med stöd av 31 § i lagen om värdepappersfö-
retag (579/1996) också tillämpas på värde-
pappersföretag som avses i den nämnda la-
gen. 

 
 

2 §  

Närmare bestämmelser 

Finansinspektionen kan med stöd av lagens 

93 § utfärda närmare föreskrifter om tillämp-
ningen av denna förordning.  

 
 
 

2 kap. 

Kapitalkrav 

3 §  

Riskkoefficienter för beräkning av kapital-
krav  

När den schablonmetod som avses i lagens 
58 § används för beräkning av kapitalkrav 
tillämpas antingen de nedan angivna fasta 
riskvikterna eller riskvikter som fastställs på 
basis av externa kreditvärderingar, enligt vad 
som föreskrivs i bilagan till denna förord-
ning.  

För tillämpning av externa kreditvärdering-
ar skall Finansinspektionen dela in kreditbe-
tygen från varje ratinginstitut enligt lagens 
58 § 3 mom. i riskklasser som framgår av 
den bifogade tabellen och som skall ligga till 
grund för riskvikterna vid användning av ex-
terna kreditvärderingar.  
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För sådana tillgångar och för sådana för-
bindelser utanför balansräkningen på vilka 
inte tillämpas någon riskvikt enligt bilagan, 
skall riskvikten 100 procent tillämpas.  

 
 
 
 

4 § 

Undantag i fråga om riskvikter 

Vid tillämpning av lagens 55 § 1 mom. får 
riskvikten 0 procent, med avvikelse från vad 
som föreskrivs nedan i denna förordning och 
på de villkor som anges i artikel 80.7 i Euro-
paparlamentets och rådets direktiv (   /   /EG) 
om omarbetning av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 
2000 om rätten att starta och driva verksam-
het i kreditinstitut, nedan direktivet, tillämpas 
på sådana fordringar och på sådana förbin-
delser utanför balansräkningen för vilka mot-
parten är ett företag som hör till samma kon-
solideringsgrupp som ett kreditinstitut eller, 
om kreditinstitutet hör till sammanslutningen 
av andelsbanker, ett medlemskreditinstitut i 
centralinstitutet eller ett företag som hör till 
samma konsolideringsgrupp som centralinsti-
tutet eller medlemskreditinstitutet. Vad som i 
detta moment föreskrivs om konsoliderings-
grupper gäller emellertid inte en konsolide-
ringsgrupp vars moderföretag inte är beläget 
i en stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES-stat). 

 
 
 
 

5 §  

Kreditmotvärden som skall tillämpas på för-
bindelser  utanför balansräkningen 

För bestämmande av de kreditmotvärden 
som avses i lagens 58 § 2 mom. skall förbin-
delser utanför balansräkningen delas in i föl-
jande grupper: 

Grupp I (högrisk):  
Garantiförbindelser, kreditderivat och 

andra direkta kreditsubstitut  
Tillgångar som förvärvats genom termins-

kontrakt 

Avtalad utlåning på termin  
Sålda värdepapper med återförsäljningsop-

tion 
Andra jämförbara poster 
Grupp II (mellanrisk):  
Entreprenad-, leverans- och exportgaranti-

förbindelser 
Teckningsförbindelser med tilläggkredit-

möjlighet 
Bindande kreditlöften med ursprunglig gil-

tighetstid på mer än ett år 
Andra jämförbara poster 
Grupp III (lågrisk):  
Remburser och andra åtaganden i samband 

med korta transaktioner 
Bindande kreditlöften med ursprunglig gil-

tighetstid på högst ett år 
Grupp IV (obetydlig risk):  
Kreditlöften som kan återtas villkorslöst 
Kreditmotvärdet för en förbindelse utanför 

balansräkningen beräknas genom att dess 
nominella värde, eller när förbindelsen avser 
förvärv av värdepapper, värdepapperets 
marknadsvärde i grupp I multipliceras med 
konverteringsfaktorn 1, i grupp II med fak-
torn 0,5 och i grupp III med faktorn 0,2. Kre-
ditmotvärdet för åtagandena i grupp IV är 0.  

 
 
 
 

6 § 

Tillämpning av en internmetod för kreditvär-
dering 

Om ett kreditinstitut enligt lagens 59 § 
1 mom. har fått tillstånd att med tillämpning 
av egna skattningar av LGD-värden (förlust 
vid fallissemang) eller egna konverterings-
faktorer sänka kapitalkravet för kreditrisken 
mot stater och centralbanker samt mot kredit-
institut och företag, beräknas löptiden med 
tillämpning av direktivets bilaga VII del 
2 punkterna 12 och 13. I annat fall tillämpas 
punkt 11 i den nämnda bilagan och delen.  

Vid tillämpning av den metod som avses i 
lagens 59 § 1 mom. anses motparten obero-
ende av vilken grupp av fordringar det är frå-
ga om ha fallerat om fordran inte har betalats 
inom 90 dagar efter att den förfallit eller, då 
motparten är en kund i en annan stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
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om fordran eller räntan varit obetald den tid 
som föreskrivs i hemstatens lagstiftning, 
dock högst 180 dagar. 

Tillstånd som avses i lagens 59 § 1 mom. 
kan beviljas om kreditinstitutet för minst två 
år har tillgång till uppgifter som förutsätts för 
tillämpning av de metoder som avses i para-
grafen. Som villkor för tillståndet skall stäl-
las att kreditinstitutet året efter att tillståndet 
beviljats har tillgång till uppgifter för tre år, 
året därefter för fyra år och året därefter för 
fem år. Ytterligare ett villkor är att den för-
siktighet som förutsätts i direktivets bilaga 
VII del 4 punkterna 49, 54 och 63 vid till-
lämpning av uppgifter som hänför sig till en 
kort period i tillräcklig utsträckning har beak-
tats vid fastställandet av riskparametrarna. 
Dessutom måste uppgifterna hänföra sig till 
en så lång tid att det kan säkerställas att kapi-
talkravet har beräknats på ett tillräckligt till-
förlitligt sätt. 

 
 
 
 

7 §  

Tillämpning av metoder för kreditriskredu-
cering  

Vid tillämpning av lagens 60 § skall utöver 
vad som föreskrivs i direktivets artiklar 90—
93 och bilaga VIII bestämmelserna nedan i 
denna paragraf följas.  

Säkerheter i bostadsfastigheter får beaktas 
som kreditriskreducerande även om gäldenä-
rens solvens är beroende av säkerhetens av-
kastning. Med säkerhet i bostadsfastighet av-
ses vid tillämpningen av denna förordning 
bostadsfastigheter samt aktier och med såda-
na jämförbara andelar i aktiebolag som avses 
i 1 § i lagen om bostadsaktiebolag 
(809/1991). 

Säkerheter i kommersiella fastigheter får 
beaktas som kreditriskreducerande endast vid 
tillämpning av sådana internmetoder för kre-
ditvärdering som avses i 59 § 1 mom. och 
under förutsättning att gäldenärens solvens 
inte väsentligen är beroende av fastighetssä-
kerhetens avkastning. Utan hinder av det som 
sägs ovan får säkerheter i kommersiella fas-
tigheter som är belägna i någon annan EES-
stat beaktas vid tillämpning av de bestäm-

melser som gäller i den nämnda staten. Akti-
er och andelar i andra fastighetsbolag än bo-
stadsaktiebolag får jämställas med aktier och 
andelar i bostadsaktiebolag.  

Vid tillämpning av internmetoder enligt 59 
§ 1 mom. får också fordringar som utgör sä-
kerheter samt även andra pantobjekt än fas-
tigheter, värdepapper, fordringar, kontanta 
medel och guld beaktas som kreditriskredu-
cerande.  

Vid tillämpning av internmetoder skall på 
beräkning av förlustandelar inte tillämpas di-
rektivets bilaga VIII del 3 punkt 74. Inte hel-
ler tillämpas det undantag från huvudregeln 
som gäller lägre förluster vid fallissemang 
enligt bilagans del 3 punkt 73. Utan hinder 
av det som sägs ovan får en säkerhet som är 
belägen i en annan EES-stat beaktas vid till-
lämpning av de bestämmelser som gäller i 
den nämnda staten.  

Garantiförbindelser och jämförbara an-
svarsförbindelser som en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet eller 
dennas centralbank har ställt som säkerhet 
för en nationellt finansierad fordran i sin na-
tionella valuta jämställs med fordringar på 
staten i fråga.  

 
 
 
 

8 §  

Beräkning av kapitalkrav för exponeringar i 
handelslagret 

Vid beräkning av kapitalkrav för sådana 
exponeringar i handelslagret som avses i la-
gens 64 § 1 mom. skall riskvikten 0 tillämpas 
på sådana fordringar på en stat inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet och dess 
centralbank som är utställda i och finansiera-
de med nationell valuta.  

Sådana obligationer enligt punkt 20 i bila-
gan till denna förordning på vilka tillämpas 
en lägre riskkoefficient enligt den nämnda 
punkten får på motsvarande sätt beaktas vid 
beräkning av kapitalkravet för den specifika 
risk som avses i lagens 64 § 1 mom. 2 punk-
ten. Vid tillämpning av detta moment beaktas 
den återstående löptiden för obligationen vid 
beräkning av kapitalkravet för den specifika 
risken. 
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3 kap. 

Kundrisker 

9 §  

Fordringar som inte klassificeras som stora 
exponeringar 

Som stora exponeringar klassificeras vid 
tillämpning av lagens 69 § inte  

1) fordringar som enligt denna förordnings 
bilaga har riskkoefficient 0 procent,  

2) sådana fordringar på kreditinstitut som 
har en löptid på högst ett år och som inte in-
går i dessa företags kapitalbas; dessutom får 
80 procent lämnas obeaktat av sådana ford-
ringar på kreditinstitut och värdepappersföre-
tag som har en löptid på mer än ett men högst 
tre år,  

3) sådana täckta obligationer emitterade av 
kreditinstitut som avses i första stycket punkt 
20 i bilagan till denna förordning,  

4) fordringar på centralinstitut för sparban-
ker och andelsbanker som inte hör till sam-
manslutningen av andelsbanker vid beräk-
ning av dessa bankers kundrisker,  

5) fordringar på insättningsgarantifonden, 
ersättningsfonden för investerare, den säker-
hetsfond som avses i lagens 115 §, den clear-
ingfond som avses i 4 a kap. 7 § i värdepap-
persmarknadslagen (495/1989) och den regi-
streringsfond som avses i 18 § i lagen om 
värdeandelssystemet (826/1991).  

6) fordringar som avser engångsarvode 
som avtalats med kunder för ordnande av 
emission eller andra rådgivningstjänster i 
samband med företagsregleringar och som 
förfaller till betalning senast tio bankdagar 
efter att faktura skickats. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om kreditin-
stitut skall på motsvarande sätt tillämpas på 
utländska kreditinstitut, på värdepappersföre-
tag och med dem jämförbara utländska före-
tag, på optionsföretag som avses i lagen om 
handel med standardiserade optioner och 
terminer (772/1988), på fondbörser som av-
ses i värdepappersmarknadslagen 
(495/1989), på den värdepapperscentral och 
de clearingorganisationer som avses i lagen 
om värdeandelssystemet (826/1991) samt på 
utländska motparter som kan jämställas med 
företagen ovan.  

10 § 

Sådana förbindelser utanför balansräkning-
en som inte klassificeras som stora expone-

ringar 

Vad som bestäms i 9 § 1—3 punkten och i 
2 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas 
på garantiförbindelser och andra ansvarsför-
bindelser utanför balansräkningen. Som 
kundrisker räknas inte heller sådana åtagan-
den som avses i 5 § 1 mom. grupp IV, om 
detta enligt villkoren för åtagandet inte föror-
sakar prestationsskyldighet som kan leda till 
överskridning av de gränser som anges i la-
gens 69 § eller i 22 § i lagen om tillsyn över 
finans- och försäkringskonglomerat.  

 
 
 
 

11 § 

Beaktande av säkerheter vid klassificering av 
kundrisker 

Som kundrisker klassificeras vid tillämp-
ning av lagens 69 § inte sådana tillgångar och 
sådana förbindelser utanför balansräkningen 
för vilka säkerheten utgörs av en garantiför-
bindelse som har beviljats av ett organ som 
avses i punkterna 1, 2, 7 eller 11 i det första 
stycket i bilagan till denna förordning eller 
av en fond som avses i 9 § 1 mom. 5 punk-
ten; med en garantiförbindelse jämställs kre-
ditlänkade obligationer som inte är kreditde-
rivat och som enligt lagens 60 § har godkänts 
som en metod för kreditriskreducering, 

2) värdepapper som har emitterats av ett of-
fentligt organ som avses i 1 punkten,  

3) en kontantinsättning på konto i det kre-
ditinstitut som beviljar krediten eller i dess 
moder- eller dotterföretag,  

4) en kontantbetalning som fåtts på grund 
av kreditlänkade obligationer som ett kredit-
institut har emitterat samt sådana motpartslån 
till ett kreditinstitut och insättningar på konto 
i ett kreditinstitut som ingår i ett godkänt 
nettningsavtal för balansposter enligt lagens 
60 §,  

5) depåbevis för värdepapper som har getts 
ut av det kreditinstitut som beviljar krediten 
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eller av dess moderföretag och deponerats 
hos någotdera,  

6) andra lätt realiserbara värdepapper som 
är godkända av Finansinspektionen men inte 
förtecknas ovan.  

Vad som föreskrivs i 1 mom. skall vid be-
räkning av exponeringar i handelslagret till-
lämpas endast på försäljnings- och återköps-
förbindelser och på värdepapperslån.  

Vad som föreskrivs i denna paragraf skall 
tillämpas endast på säkerheter som uppfyller 
de allmänna krav på metoder för kreditrisk-

reducering som avses i lagens 60 §.  
 

4 kap. 

Ikraftträdandebestämmelser 

12 §  

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den      20.  

————— 
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Bilaga 

 
 

TILLÄMPLIGA RISKVIKTER 

I Vid tillämpning av den schablonmetod 
som avses i lagens 58 § skall tillgångarna och 

förbindelserna utanför balansräkningen vik-
tas som följer:  

 
Fordringar på stater och centralbanker 
 
 
1. Fordringar i euro på finska staten, Fin-

lands Bank och Folkpensionsanstalten och li-
kaså andra i nationell valuta utställda och fi-
nansierade fordringar på en annan stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
och dess centralbank  
 

 
0 procent 
 
 
 
 
 
 

 
2. I nationell valuta utställda och finansiera-

de fordringar på någon annan stat än en som 
avses i 1 punkten och där kreditinstituten och 
värdepappersföretagen står under motsvarande 
tillsyn som enligt finsk lag och som tillämpar 
riskvikten 0 på sådana fordringar 

 

 
0 procent 
 
 
 
 
 
 

 
3. Andra än i 1 eller 2 punkten avsedda ford-

ringar på stater som avses i de nämnda punk-
terna och på deras centralbanker och likaså 
fordringar på en annan stat än en som avses i 1 
eller 2 punkten och som har kreditvärderats av 
ett annat godkänt ratinginstitut än ett exportga-
rantiinstitut, samt på en sådan stats central-
bank 

 
Kreditkvalitet 1:   0 procent 
Kreditkvalitet 2:  20 procent 
Kreditkvalitet 3:  50 procent 
Kreditkvalitet 4: 100 procent 
Kreditkvalitet 5: 100 procent 
Kreditkvalitet 6: 150 procent 
 
 
 

 
4. Fordringar på en annan stat än en som av-

ses i 1 eller 2 punkten och som har kreditvär-
derats av ett godkänt exportgarantiinstitut, 
samt på en sådan stats centralbank 

 
Kreditkvalitet 1:   0 procent 
Kreditkvalitet 2:   0 procent 
Kreditkvalitet 3:  20 procent 
Kreditkvalitet 4:  50 procent 
Kreditkvalitet 5: 100 procent 
Kreditkvalitet 6: 100 procent 
Kreditkvalitet 7: 100 procent 
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Fordringar på region- och lokalförvaltning 
 
5. På fordringar på finländska kommuner, 

samkommuner, Kommunernas garanticen-
tral, den kommunala pensionsanstalten som 
avses i lagen om kommunala pensioner 
(549/2003), landskapet Åland samt på jäm-
förbara region- och lokalförvaltningar och 
församlingar i stater inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet skall, om de har 
beskattningsrätt, tillämpas samma riskvikt  
som när det gäller en fordran på den stat där 

det offentliga organet finns. Vad som i denna 
punkt föreskrivs om stater inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet skall på mot-
svarande sätt tillämpas på andra stater där 
kreditinstituten står under motsvarande till-
syn som enligt finsk lag och där enligt statens 
lagstiftning en högre riskvikt än  den som 
anges i denna punkt inte tillämpas på sådana 
offentliga organ i staten som avses i denna 
punkt.  

 
 
Fordringar på andra offentliga organ 
 
 
6. Fordringar på finländska församlingar 

och andra församlingar i en EES-stat, om de 
har beskattningsrätt, samt andra än i 1—5 
punkten avsedda offentliga organ som har 
godkänts av Finansinspektionen 
 
 
 
 
 
 

 
20 procent om riskvikten 0 procent tilläm-

pas på fordringar på motpartens hemstat,  
50 procent om riskvikten 20 procent till-

lämpas på fordringar på motpartens hemstat, 
100 procent om riskvikten 50 procent eller 

100 procent tillämpas på fordringar på mot-
partens hemstat eller om motpartens hemstat 
inte har något kreditbetyg,  

150 procent om riskvikten 150 procent till-
lämpas på fordringar på motpartens hemstat 

 
 
 
Vad som i denna punkt föreskrivs om stater 

inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet skall på motsvarande sätt tillämpas på 
en stat där kreditinstituten står under motsva-
rande tillsyn som enligt finsk lag och där en-
ligt statens lagstiftning en högre riskvikten än 
den som anges i denna punkt inte tillämpas 

på sådana offentliga organ i staten som avses 
i denna punkt.  

Finansinspektionen skall föra en förteck-
ning över offentliga organ som avses i denna 
punkt och som har godkänts av Finansin-
spektionen 

 
 
 
Fordringar på internationella utvecklingsbanker 
 

 
7. Fordringar på internationella utvecklings-

banker som godkänts av Finansinspektionen 
 

 
0 procent 
 
 

 
8. Fordringar på andra internationella ut-

vecklingsbanker som inte har godkänd kredit-
värdering 

 

 
50 procent 
 
 

 
  



 RP 21/2006 rd  
  
 

234

9. Fordringar på andra än i 7 punkten av-
sedda internationella utvecklingsbanker som 
har kreditbetyg 

 
 
 
 

Kreditkvalitet 1:  20 procent  
Kreditkvalitet 2:  50 procent  
Kreditkvalitet 3:  50 procent  
Kreditkvalitet 4: 100 procent 
Kreditkvalitet 5: 100 procent 
Kreditkvalitet 6: 150 procent 
 

 
10. Andel av tecknat men inte inbetalt kapi-

tal i en fond i Europeiska investeringsbanken 
 

 
20 procent 
 
 

 
 
 
Fordringar på internationella organisationer 
 

 
11. Fordringar på Europeiska centralbanken, 

Europeiska unionen, Internationella valutafon-
den och Internationella regleringsbanken  
 

 
0 procent 

 
 
 

 
 
 
Fordringar på kreditinstitut 
 
 
12. Sådana fordringar på kreditinstitut som 

är utställda och finansierade i kreditinstitutets 
nationella valuta och vilkas återstående löptid 
är högst 3 månader 

 

 
20 procent 

 
13. Övriga fordringar på kreditinstitut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 procent om riskvikten 0 procent tilläm-

pas på motpartens hemstat 
50 procent om riskvikten 20 procent tilläm-

pas på motpartens hemstat 
100 procent om riskvikten 50 procent eller 

100 procent tillämpas på motpartens hemstat 
eller om motpartens hemstat inte har någon 
riskklassificering 

150 procent om riskvikten 150 procent till-
lämpas på motpartens hemstat 

 
 
 
Vad som i 12 och 13 punkten föreskrivs 

om kreditinstitut skall tillämpas också på så-
dana motparter som avses i 9 § 1 mom. 

5 punkten och i den nämnda paragrafens 
2 mom. 
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Fordringar på företag 
 

 
14. Fordringar på andra än i 13 punkten av-

sedda företag som har kreditbetyg från ett 
godkänt ratinginstitut 

 
 
 
 

 
Kreditkvalitet 1:  20 procent 
Kreditkvalitet 2:  50 procent 
Kreditkvalitet 3: 100 procent 
Kreditkvalitet 4: 100 procent 
Kreditkvalitet 5: 150 procent 
Kreditkvalitet 6: 150 procent 
 

 
 
Fordringar på hushåll 
 
 

 
Fordringar på hushåll 
 

 
75 procent 

 
 
 
Med fordringar på hushåll avses fordringar 

och finansiella leasingavtal, med undantag 
för värdepappersrelaterade fordringar, som 
uppfyller följande villkor:  

1) motparten är en fysisk person eller ett li-
tet eller medelstort företag,  

2) kreditinstitutet har ett stort antal liknan-

de fordringar eller avtal med lägre risk för 
kreditförlust än i annan kreditgivning,  

3) den i 69 § 1 mom. avsedda exponering-
en mot kunder uppgår till högst en miljon 
euro; vad som föreskrivs i denna punkt till-
lämpas inte på fordringar för vilka har ställts 
säkerhet enligt 16 punkten nedan. 

 
 
Fordringar på fastighetssäkerhet 
 

 
16. sådan full säkerhet som godkänts av Fi-

nansinspektionen och om utgörs av en inteck-
ning i en bostadsfastighet som ägaren själv 
disponerar, hyr ut eller avser att disponera el-
ler hyra ut, eller av aktier som berättigar till 
innehav av en bostadsfastighet som redan är 
eller avses att tas i sådant bruk, samt fastig-
hetsleasingavtal som kan jämställas med såda-
na fordringar 

 

 
35 procent 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tillämpning av denna punkt på fordringar 

för vilka säkerheten utgörs av en bostadsfas-
tighet som är belägen i Finland eller av akti-
erna i ett finländskt bostadsaktiebolag hind-
ras inte enbart av den omständigheten att den 
kreditrisk som är förenad med gäldenären vä-
sentligen är beroende av säkerhetens avkast-
ning. Vad som ovan föreskrivs om en bo-

stadsfastighet som är belägen i Finland skall 
på motsvarande sätt tillämpas på andra fas-
tigheter i en sådan EES-stat där motsvarande 
princip tillämpas på bostads- och andra fas-
tigheter som är belägna i staten i fråga.  

Utan hinder av det ovanstående får på ford-
ringar för vilka säkerheten utgörs av en an-
nan fastighet än en bostadsfastighet i en an-
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nan EES-stat tillämpas den riskvikt på minst 
50 procent som denna stat tillämpar på mot-

svarande fordringar. 

 
 
Oreglerade fordringar 

 
 
17. Oreglerade fordringar med bostadsfas-

tigheter som säkerhet om en kreditförlust på 
minst 20 procent redovisats för fordran 

 

 
50 procent 
 
 
 

 
18. Oreglerade fordringar med kommersiella 

fastigheter som säkerhet, andra oreglerade 
fordringar med bostadsfastigheter som säker-
het än sådana som avses i 17 punkten och 
andra oreglerade fordringar för vilka redovi-
sats en kreditförlust på minst 20 procent 

 

 
100 procent 
 
 
 
 
 
 

 
19. Övriga oreglerade fordringar 

 

 
150 procent 
 

 
En fordran anses vara oreglerad om den har 

varit obetald i mer än 90 dagar, om inte annat 
följer av 6 §.  

 
 
Masskuldbrevslån med säkerhettäckta obligationer 
 

 
20. I lagen om hypoteksbanker (1240/1999) 

avsedda masskuldebrevslån med säkerheter i 
offentliga organ och fastigheter samt med des-
sa jämförbara övriga täckta obligationer 

 
 
 
 
 

 
10 procent om riskvikten 20 procent till-

lämpas på emittentens övriga fordringar,  
20 procent om riskvikten 50 procent till-

lämpas på emittentens övriga fordringar,  
50 procent om riskvikten 100 procent till-

lämpas på emittentens övriga fordringar,  
100 procent om riskvikten 150 procent till-

lämpas på emittentens övriga fordringar 
 

 
 
Kortfristiga fordringar 
 
 

 
21. Kortfristiga fordringar på sådana i 13 

och 14 punkten avsedda företag som har kre-
ditbetyg från ett godkänt ratinginstitut  

 
 
 
 

 
Kreditkvalitet 1:  20 procent  
Kreditkvalitet 2:  50 procent  
Kreditkvalitet 3: 100 procent  
Kreditkvalitet 4: 150 procent  
Kreditkvalitet 5: 150 procent  
Kreditkvalitet 6: 150 procent 
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Andelar i placeringsfonder  
 
 
22. Andelar i placeringsfonder som avses i 

11 kap. i lagen om placeringsfonder 
(48/1999) och som inte har någon godkänd 
kreditvärdering 

 

 
100 procent 
 
 
 

 
23. Fondandelar som har kreditbetyg från 

ett godkänt ratinginstitut  
 
 
 
 
 

 
Kreditkvalitet 1:  20 procent  
Kreditkvalitet 2:  50 procent  
Kreditkvalitet 3: 100 procent  
Kreditkvalitet 4: 100 procent  
Kreditkvalitet 5: 150 procent  
Kreditkvalitet 6: 150 procent 
 

 
24. Andra fondandelar än sådana som avses 

ovan 
 

 
150 procent 
 

 
 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 

punkterna 22—24 kan ett kreditinstitut på de 
villkor som anges i direktivets bilaga VI 
punkterna 74—78 på placeringsfondsandelar 
tillämpa det vägda medelvärdet av riskvik-
terna för de fordringar och placeringar i vilka 

fondens tillgångar har placerats eller får pla-
ceras. Vad som i bilagans punkt 74 a före-
skrivs om fondbolag skall också tillämpas på 
utländska fondbolag som står under motsva-
rande tillsyn som finländska fondbolag. 

 

Övriga poster 
 
 
25. Kontanter och guld 
 

 
0 procent 
 

 
26. Fordringar från betalningsförmedling 
 

 
20 procent  
 

 
27. Investeringar i venture capital -bolag och 

därmed jämförbara investeringar 

 
150 procent 
 

 
 
II Med avvikelse från vad som föreskrivs i 

första stycket skall, i det fall att riskvikten 
150 procent tillämpas på en sådan fordran på 
en motpart som avses i 21 punkten, denna 
riskvikt tillämpas på samtliga sådana ford-
ringar på en sådan motpart som inte har en 
godkänd riskvärdering. På motsvarande sätt 
skall, i det fall att riskvikten 50 procent till-

lämpas på en fordran som avses i 21 punkten, 
riskvikten 100 procent tillämpas på samtliga 
fordringar på en sådan motpart.  

III Vad som i denna bilaga föreskrivs om 
fordringar skall på motsvarande sätt tilläm-
pas på garantiförbindelser och övriga förbin-
delser utanför balansräkningen. 

 


