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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av 105 § i kreditinstitutslagen och 7 a 
och 9 a § i lagen om utländska kreditinstituts och finansi-
ella instituts verksamhet i Finland 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås en sådan änd-

ring av 105 § i kreditinstitutslagen att maxi-
mibeloppet av de insättningar som ersätts av 
insättningsgarantifondens medel höjs från 
25 000 euro till 50 000 euro. Bestämmelserna 
i 7 a och 9 a § i lagen om utländska kreditin-
stituts och finansiella instituts verksamhet i 
Finland föreslås bli ändrade på så sätt att en 
filial i Finland till ett utländskt kreditinstitut 
som har fått koncession inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet kan ansöka 
om kompletterande skydd hos insättningsga-
rantifonden för ett belopp på högst 50 000 
euro och att maximibeloppet av insättnings-
garantin för en filial till ett utländskt kredit-

institut som har fått koncession i en stat utan-
för Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det på motsvarande sätt höjs till 50 000 euro 
då filialen hör till insättningsgarantifonden. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt. Avsikten är att tillämpa ändringen av 
kreditinstitutslagen från och med den 8 okto-
ber 2008. Insättningsgarantifonden föreslås 
kunna bestämma att ett förhöjt skydd enligt 
ändringen av lagen om utländska kreditinsti-
tuts och finansiella instituts verksamhet i Fin-
land ska tillämpas på filialer till kreditinstitut 
från stater inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet från och med den 8 okto-
ber 2008. 

————— 
 
 
 

MOTIVERING 

 
1  Nuläge 

Bestämmelser om insättningsgaranti finns i 
7 kap. i kreditinstitutslagen (121/2007). En-
ligt 95 § ska finländska inlåningsbanker höra 
till insättningsgarantifonden för att kunna ta 
emot insättningar från allmänheten. I lagen 
finns det bestämmelser om bland annat hur 
fondens förvaltning ska ordnas och hur den 
garantiavgift fastställs som inlåningsbanker-
na ska betala till fonden. Enligt 105 § ersätts 
av insättningsgarantifondens medel en insät-
tares på konto registrerade tillgodohavanden 
i en inlåningsbank och andra än på konto re-
gistrerade tillgodohavanden som är föremål 
för betalningsförmedling, dock högst till ett 
belopp av 25 000 euro.  

Enligt 7 a § i lagen om utländska kreditin-
stituts och finansiella instituts verksamhet i 

Finland (1608/1993) kan en i Finland belä-
gen filial till en utländsk bank som beviljats 
koncession i en stat som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet ansluta sig till 
Finlands insättningsgarantisystem, om insätt-
ningsgarantin i dess hemstat är mindre om-
fattande än i Finland och banken vill 
komplettera insättningsgarantin för sina kun-
der. Det sammanlagda beloppet av skyddet i 
hemstaten och det kompletterande skyddet 
får vara högst 25 000 euro.  

Enligt 9 a § i den nämnda lagen ersätts av 
insättningsgarantifondens medel insättarnas 
fordringar också i fråga om en i Finland be-
lägen filial som är medlem av fonden och 
vars moderföretag är ett utländskt kreditinsti-
tut som har beviljats koncession i en stat som 
inte hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet till den del insättarnas fordringar 
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inte kan betalas med tillgångarna i ett sådant 
kreditinstitut som befinner sig i likvidation 
eller med konkursboets medel. Även i detta 
fall är maximibeloppet av ersättningen 
25 000 euro. 

Till insättningsgarantifonden hör nu endast 
en filial till ett utländskt kreditinstitut som 
beviljats koncession inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet. 

 
2  Föreslagna ändringar 

Den allvarliga störning som 2007 uppstod 
på USA:s finansmarknad har lett till att flera 
medlemsstater i Europeiska unionen den se-
naste tiden antingen har höjt insättningsga-
rantin betydligt eller helt slopat den övre 
gränsen för skyddet. Regeringarna i Tysk-
land, Österrike, Danmark och Irland har 
meddelat att staten garanterar antingen alla 
enskilda personers eller alla insättares till-
gångar. I Danmark blir också bankerna 
tvungna att med betydande insatser stödja 
stabiliteten i det finansiella systemet. I Sveri-
ge fördubblades beloppet av insättningsga-
rantin till 500 000 kronor (ca 51 000 euro) 
och skyddet utvidgades till att gälla också de 
tidsbundna depositionerna, som tidigare inte 
omfattats av det. EU:s finansministerråd lade 
den 7 oktober 2008 fram en enhällig rekom-
mendation att miniminivån för insättningsga-
rantin för enskilda personer i alla medlems-
stater höjs till 50 000 euro från och med den 
8 oktober 2008 för minst ett år framåt. 

De centrala finländska bankernas soliditet 
och lönsamhet är för tillfället goda och något 
behov att se över insättningsgarantin för att 
trygga insättarnas ställning föreligger inte 
nödvändigtvis. Men för att säkerställa en 
jämbördig konkurrensställning för inlånings-
bankerna i Finland är det emellertid nödvän-
digt att också Finlands insättningsgaranti ju-
steras genom att maximibeloppet av de depo-
sitioner som ska skyddas höjs till 

50 000 euro. Några andra ändringar i lag-
stiftningen om insättningsgarantin bedöms 
för närvarande inte vara nödvändiga.  

 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

Insättarnas skydd i Finland förbättras, vil-
ket ökar det allmänna förtroendet för fin-
ländska banker. De finländska bankernas 
konkurrensställning kvarstår oförändrad i 
synnerhet i förhållande till de svenska ban-
kerna. 

Den höjda skyddsnivån ökar beloppet av 
insättningar som ska skyddas med 8—9 mil-
jarder euro. Detta leder till att garantiavgif-
terna för medlemsbankerna i insättningsga-
rantifonden höjs. Den höjda garantiavgiften 
betalas första gången 2009. Det sammanlag-
da beloppet av de garantiavgifter som tas ut 
bedöms vara 8—9 miljoner euro, dvs. ca 
20 procent högre än den nuvarande årliga 
avgiften. 

 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid finansministeriet. 

 
5  Ikraft trädande 

De föreslagna bestämmelserna avses träda i 
kraft så snart som möjligt. Ändringen av 105 
§ i kreditinstitutslagen tillämpas från och 
med den 8 oktober 2008. Insättningsgaranti-
fonden kan besluta att om en filial till en in-
låningsbank som beviljats koncession i en 
stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet ansöker om ökat skydd 
hos fonden, får fondens beslut tillämpas från 
och med den 8 oktober 2008.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1. 

Lag  
om ändring av 105 § i kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen av den 9 februari 2007 (121/2007) 105 § 1 och 2 mom., av dem 

1 mom. sådant det lyder i lag 929/2007, som följer: 
 

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 50 000 euro. Om ett konto används 
för investeringstjänster i enlighet med 55 § 
2 mom. i lagen om värdepappersföretag, ska 
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 50 000 euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     2008. 
Lagen tillämpas från och med den 8 okto-

ber 2008. 
————— 

 

2. 

Lag  
om ändring av 7 a och 9 a § i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts 

verksamhet i Finland  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts 

verksamhet i Finland (1608/1993) 7 a § 1 mom. och 9 a § 1 mom., sådana de lyder i lag 
127/2007, som följer: 

 
7 a § 

Kompletterande skydd för filialer 

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 tillgo-
dohavanden, om filialen tar emot inlåning 

från allmänheten och skyddet i dess hemstat 
inte kan anses vara lika täckande som insätt-
ningsgarantifondens skydd enligt ovan 
nämnda lag. Det sammanlagda beloppet av 
skyddet i det utländska kreditinstitutets hem-
stat och insättningsgarantifondens skydd kan 
dock vara högst 50 000 euro. Utan hinder av 
vad som i detta moment föreskrivs om er-
sättningens maximibelopp ska medel som 
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avses i 105 § 3 mom. i kreditinstitutslagen 
ersättas till sitt fulla belopp. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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 i Finland som är med-
lem av insättningsgarantifonden, förutsatt att 
de inte kan betalas med tillgångarna i ett kre-
ditinstitut som befinner sig i likvidation eller 

med konkursboets medel, dock per insättare 
högst den andel av fordringarna som inte 
överstiger 50 000 euro. Fordringarna kan be-
talas redan under konkursen eller likvidatio-
nen. Utan hinder av vad som ovan i detta 
moment föreskrivs om ersättningens maxi-
mibelopp ska de medel som avses i 105 § 
3 mom. i kreditinstitutslagen ersättas till sitt 
fulla belopp. Fordringarna betalas till insät-
tarna i euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den      2008. 
Insättningsgarantifonden kan besluta att ett 

beslut som den meddelar med anledning av 
en ansökan som avses i 7 a § 2 mom. ska till-
lämpas från och med den 8 oktober 2008. 

 
————— 

 
Helsingfors den 10 oktober 2008 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi 
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Bilaga 
Parallelltext 

1. 

Lag  
om ändring av 105 § i kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen av den 9 februari 2007 (121/2007) 105 § 1 och 2 mom., av dem 

1 mom. sådant det lyder i lag 929/2007, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

105 §  

Fordringar som skall ersättas 

Av insättningsgarantifondens medel ersätts 
en insättares på konto registrerade tillgodoha-
vanden 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 55 § 
2 mom. i lagen om värdepappersföretag, ska 
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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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 50 000 euro. Om ett konto används 
för investeringstjänster i enlighet med 55 § 
2 mom. i lagen om värdepappersföretag, ska 
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 50 000 euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     2008. 
Lagen tillämpas från och med den 8 okto-

ber 2008. 
——— 
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2. 

Lag  
om ändring av 7 a och 9 a § i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts 

verksamhet i Finland  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts 

verksamhet i Finland (1608/1993) 7 a § 1 mom. och 9 a § 1 mom., sådana de lyder i lag 
127/2007, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 a §  

Kompletterande skydd för filialer 

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 till-
godohavanden, om filialen tar emot inlåning 
från allmänheten och skyddet i dess hemstat 
inte kan anses vara lika täckande som insätt-
ningsgarantifondens skydd enligt ovan nämn-
da lag. Det sammanlagda beloppet av skyddet 
i det utländska kreditinstitutets hemstat och 
insättningsgarantifondens skydd kan dock 
vara högst 25 000 euro. Utan hinder av vad 
som i detta moment föreskrivs om ersättning-
ens maximibelopp skall medel som avses i 
105 § 3 mom. i kreditinstitutslagen ersättas 
till sitt fulla belopp. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 a § 

Kompletterande skydd för filialer 

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 till-
godohavanden, om filialen tar emot inlåning 
från allmänheten och skyddet i dess hemstat 
inte kan anses vara lika täckande som insätt-
ningsgarantifondens skydd enligt ovan 
nämnda lag. Det sammanlagda beloppet av 
skyddet i det utländska kreditinstitutets hem-
stat och insättningsgarantifondens skydd kan 
dock vara högst 50 000 euro. Utan hinder av 
vad som i detta moment föreskrivs om ersätt-
ningens maximibelopp ska medel som avses i 
105 § 3 mom. i kreditinstitutslagen ersättas 
till sitt fulla belopp. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
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 allmän-
heten av en filial i Finland som är medlem av 
insättningsgarantifonden, förutsatt att de inte 

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 i Finland som är med-
lem av insättningsgarantifonden, förutsatt att 
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kan betalas med tillgångarna i ett kreditinsti-
tut 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 likvidationen. Utan 
hinder av vad som ovan i detta moment före-
skrivs om ersättningens maximibelopp skall 
de medel som avses i 105 § 3 mom. i kredit-
institutslagen ersättas till sitt fulla belopp. 
Fordringarna betalas till insättarna i euro. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

de inte kan betalas med tillgångarna i ett kre-
ditinstitut som befinner sig i likvidation eller 
med konkursboets medel, dock per insättare 
högst den andel av fordringarna som inte 
överstiger 50 000 euro. Fordringarna kan be-
talas redan under konkursen eller likvidatio-
nen. Utan hinder av vad som ovan i detta 
moment föreskrivs om ersättningens maxi-
mibelopp ska de medel som avses i 105 § 
3 mom. i kreditinstitutslagen ersättas till sitt 
fulla belopp. Fordringarna betalas till insät-
tarna i euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den      2008. 
Insättningsgarantifonden kan besluta att ett 

beslut som den meddelar med anledning av 
en ansökan som avses i 7 a § 2 mom. ska till-
lämpas från och med den 8 oktober 2008. 

——— 
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