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Enkät: Över hälften känner till insättningsgarantin – en klar 
majoritet skulle ändå ta ut sina pengar från en krisbank 
 
Verket för finansiell stabilitets första enkät avslöjar vad finländarna vet om insättningsgarantin: 
nästan 60 % tror att det tar över ett halvt år eller längre att få insättningsgarantiersättningar. 
Enkäten och resultaten av den är mycket aktuella, eftersom betalningstiden för 
insättningsgarantiersättningar förkortas till sju arbetsdagar genom den lagändring som träder i 
kraft i början av nästa år. Verket för finansiell stabilitet har genomfört ett omfattande IT-
utvecklingsprojekt, som har skapat möjligheter till snabb utbetalning av ersättningar.  
 
Över hälften (56 %) av finländarna känner till att Finland har ett lagstadgat 
insättningsgarantisystem, som innebär att insättarna får sina pengar tillbaka om banken går i 
konkurs. Nästan lika många (54 %) känner också till insättningsgarantins korrekta maximibelopp 
(100 000 euro). Sju av tio (68 %) skulle ändå ta ut sina insättningar, om de skulle få höra att deras 
bank har stora ekonomiska svårigheter.  
 
Enligt den enkät som Verket för finansiell stabilitet låtit göra tror folk att det tar länge att få 
insättningarna tillbaka: 76 procent bedömer att det tar minst en månad innan pengarna 
återbetalas, 58 procent tror att det tar över ett halvt år. Uppfattningarna speglar den tid då det 
räckte länge att utreda bankkriser. Nu kan insättningsgarantiersättning betalas till insättaren inom 
en dryg vecka. 
 

- I Finland ligger kännedomen om insättningsgarantisystemet på god europeisk 
genomsnittsnivå och förtroendet för myndigheterna är på god nivå. Detta räcker ändå inte, 
om medborgarna inte har en klar uppfattning om dagens system och vet att de snabbt har 
tillgång till sina pengar även i en krissituation, säger Tuija Taos, överdirektör för Verket för 
finansiell stabilitet. 

 
Det maximala ersättningsbeloppet 100 000 euro tycks enligt enkäten räcka till för största delen av 
de finländska insättarna. En tredjedel (29 %) av dem som har bankkonton har högst 1 000 euro på 
kontot. En femtedel (19 %) har över 20 000 euro och tre procent av dem som svarade har över 
100 000 euro.  
 

- Insättningsgarantiersättning som betalas automatiskt till insättaren inom sju arbetsdagar är 
modernt konsumentskydd när det är som snabbast, säger Taos. 



 
Insättningsgarantin skyddar också när den egna banken är i skick 
 
Något över hälften (56 %) av dem som svarade uppgav att de hört om skyddet för 
bankinsättningar. En närmare granskning avslöjar att bland dessa svarande är förtroendet för 
systemet klart högre än bland andra svarande som inte känner till garantisystemet. Av de svarande 
som känner till insättningsgarantin tror bara åtta procent att de förlorar alla sina insättningar i en 
krissituation, medan var tredje av de andra som svarade säger så (33 %). 
 
Iakttagelsen är viktig när man tänker insättningsgarantin som en faktor som stabiliserar hela det 
finansiella systemet. I en krissituation är en allvarlig insättningsflykt något som oroar 
myndigheterna, eftersom den kan rubba det finansiella systemet. Insättningsgarantin skyddar 
även andra, inte bara krisbankens insättare.  
 

- Insättningsgarantin skyddar inte bara den enskilda insättaren utan också själva det 
finansiella systemet till exempel genom att minska risken för en allvarlig insättningsflykt. 
Dessutom stödjer och skyddar insättningsgarantin resolution av banken genom att minska 
den allmänna osäkerheten i en krissituation, säger Taos.   

 
Enligt enkäten har de flesta hört eller fått information om insättningsgarantin via medierna 
(tidningar 45 %, tv 40 %), den egna bankens information har nått insättarna sämre än 
massmedierna.  
 

- Vi måste berätta tydligare för insättarna hur effektivt och mångsidigt det nuvarande 
systemet skyddar insättare och skattebetalare mot kostnaderna för bankkriser. Här har 
framför allt bankerna vid sidan av oss myndigheter fortfarande mycket att göra, säger Taos. 

 
Investeraransvaret förändrade sättet att sköta bankkriser  
 
Nästan hälften av finländarna (44 %) bedömer att insättarna lider störst skada till följd av bankens 
förluster när banken drabbas av allvarliga ekonomiska problem. Bara var fjärde tror att 
investerarna bär det ekonomiska ansvaret när banken hamnar i en krissituation. 
 

- Syftet med resolutionsförfarandet är att säkerställa att investeraransvaret förverkligas. Då 
behövs inte medborgarnas insättningar eller statens medel, utan bankens aktieägare och 
investerare bär huvudansvaret för bankens ekonomiska förluster, säger Taos. 

 
Investeraransvar och skydd för skattebetalarna är centrala principer i den europeiska 
resolutionsmekanismen. Enligt Taos är euroområdets gemensamma resurser att lösa större 
problem mycket starkare än ett enskilt EU-lands, oberoende av om det är fråga om 
resolutionsmekanismen eller insättningsgarantin. 
 

- Bankkriser sköts inte längre på samma sätt som förr, säger Taos.  
 
Enkäten genomfördes av Kantar TNS på uppdrag av Verket för finansiell stabilitet i juli 2019, och 
den besvarades av 1032 finländare från fastlandet i åldern 18–79 år med bankkonto. 
 



Bild 1: Såhär fungerar insättningsgarantin i Finland 
Bild 2: Verket för finansiell stabilitets Förtroendeenkät 2019 - resultat 
 
Närmare upplysningar: 
överdirektör Tuija Taos 
Verket för finansiell stabilitet 
tuija.taos(at)rvv.fi 
0295 253 510 
 
Intervjuförfrågningar och förfrågningar om undersökningsmaterialet: 
kommunikationsexpert Jouni Flink 
Verket för finansiell stabilitet 
jouni.flink(at)rvv.fi 
0295 253 509 
 

____________________________ 

Verket för finansiell stabilitet är nationell resolutions- och insättningsgarantimyndighet i Finland. Verket 
svarar för planeringen och beslutsfattandet i fråga om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag i 
syfte att omorganisera verksamheten i institut som hamnat i ekonomiska svårigheter samt upprätthåller 
insättningsgarantisystemet i Finland. Verket förvaltar Stabilitetsfonden, som består av 
insättningsgarantifonden och resolutionsfonden. Verket för finansiell stabilitet är en del av EU:s 
gemensamma resolutionsmekanism. www.rvv.fi  
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