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Lagmotion - en lägsta nivå för kontanttjänster

Tillgången till kontanttjänster skapar lika möjligheter för finländarna att delta i

ekonomisk verksamhet genom att var och en kan använda det betalningssätt
som de föredrar. Det finns många situationer där elektroniska betalningssätt
inte alltid finns att tillgå. Kontanter är också det enda alternativet vid allvarliga
störningar i elektroniska betalningssystem, och dessutom är kontanter fortfa-
rande det enda konkurrerande alternativet till internationella betalningssätt
som för närvarande dominerar elektroniska betalningar i Finland.

Med kontanttjänster avses möjligheten att ta ut, betala med och sätta in euro-
sedlar och euromynt på konto. För att kontanter ska accepteras som betal-

ningsmedel krävs att alla delområden av kontanttjänsterna fungerar tillräckligt
bra. Ansvaret för kontanttjänsterna ligger hos kontoförande banker, kontantför-
sörjningsföretag, inklusive foretag som tillhandahåller uttagsautomattjänster,
och handeln.

Till de grundläggande banktjänsterna enligt kreditinstitutslagen hör att kunna

sätta in och ta ut kontanter inom EES-området. Finansinspektionen följer årli-
gen upp tillgången till grundläggande banktjänster. I regleringen fastställs inte
någon lägsta nivå för kontanttjänster eller grundläggande banktjänster. Den

nuvarande ordalydelsen i regleringen säkerställer inte fullt ut tillgången till kon-
tanttjänster, och kontanttjänsterna väntas inte heller ligga kvar på en rimlig

nivå om ufuecklingen under de senaste åren fortsätter.

Finlands Bank följer upp utvecklingen av kontanttjänsterna som en del av sin
primära uppgift att se till kontantförsörjningen. Finlands Bank fastställde riktlin-
jer om tillgången till kontanttjänster 2018. Enligt riktlinjernas huvudpunkter ska
medborgarna ha rätt till ett rimligt antal avgiftsfria kontantuttag och kontanter
ska accepteras som betalningsmedel för tjänster som är viktiga för medbor-
garna. Målet med riktlinjerna har varit att säkerställa att alla finländare har lika
och tillräckliga möjligheter att ta ut kontanter från sitt konto, betala med
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kontanter och sätta in kontanter. Målet med lagmotionen är att säkerställa den
servicenivå som fastställs i riktlinjerna om kontanttjänster också på längre sikt.

Sedan utbrottet av pandemin 2020 har användningen av kontanter minskat
ytterligare, vilket har gjort det mindre lönsamt att tillhandahålla kontanttjänster
Kontanternas ställning som lagligt betalningsmedel och som ett betalningssätt
som alla medborgare har tillgång till motiverar en parlamentarisk behandling
av frågan. Det är läge att inleda ett lagstiftningsprojekt som säkerställer nivån
för kontanttjänster, tillgången till kontanter och möjligheten att sätta in och be-
tala med kontanter innan servicenivån sjunker under en rimlig nivå ur sam-
hällets synvinkel.

De övriga nordiska länderna har introducerat lagstiftning om kontanter. Atgar-
der for att trygga tillräckliga kontanttjänster har likaså vidtagits i bl.a. Nederlän-
derna, Lettland, Litauen och Polen, även om kontantbetalningarnas andeloch
tillgången till kontanttjänster i de flesta av dessa länder ligger på en klart högre
nivå än i Finland.

Närmare upplysningar om lagmotionen lämnas av
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