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Lag
om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 2, 3, 9 a och 10 §, 12 § 2 punkten, 18,

27, 81 a och 82 a §, 83 § 1 och 2 mom., 83 g–83 j, 83 s, 83 v–83 y, 84 a, 84 b och 101 §
samt 14 a kap.,

av dem 2 § sådan den lyder i lagarna 392/2006 och 323/2015, 3 § sådan den lyder i
lagarna  287/2000, 392/2006, 175/2009 och 1250/2011, 9 a, 27, 81 a och 82 a §, 83 §
1 mom., 83 h–83 j, 84 a och 84 b samt 101 § sådana de lyder i lag 392/2006, 10 § så-
dan den lyder delvis ändrad i lag 250/2002, 83 § 2 mom. sådant det lyder i lag
1777/1995, 83 g § sådan den lyder i lag 168/2017, 83 s och 83 v–83 y § sådana de lyder i
lag 307/2015 samt 14 a kap. sådant det lyder i lagarna  392/2006 och 1250/2011, samt

fogas till lagen nya 2 a, 2 b, 8 b och 8 c §, till lagen ett nytt 6 a kap. och en ny 81 b §,
till 83 § ett nytt 8 mom. i stället för det 8 mom. som upphävts genom lag 168/2015 samt
ett nytt 11 mom., till lagen en ny 83 m § i stället för den 83 m § som upphävts genom lag
168/2017 och till lagen nya 84 c–84 h § samt till lagen nya 9 a och 14 b kap. som följer:

2 §
Denna lag ska tillämpas på försäkringskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om

pension för arbetstagare (395/2006), lagen om pension för företagare (1272/2006), sjuk-
försäkringslagen (1224/2004) eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsför-
måner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), om inte något annat följer av de
nämnda lagarna. Bestämmelserna i 2 a, 2 b, 8 b, 8 c ja 9 a §, 6 a kap., 81 a, 81 b, 82 a och
83 §, 83 f § 3 mom., 83 g–83 y § samt 8, 9 a, 14 a och 14 b kap. i denna lag gäller dock
inte pensionskassors verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om
pension för företagare. En och samma försäkringskassa får inte bedriva både verksamhet
som avses i sjukförsäkringslagen och pensionsförsäkringsverksamhet.

Bestämmelserna i 2 a, 2 b, 8 a–8 c, 9 a, 79, 81 a, 81 b, 82 a, 83 s–83 y, 84 a–84 h § samt
6 a, 9 a, 14 a och 14 b kap. ska dock inte tillämpas på försäkringskassor som beviljar er-
sättningar och understöd enligt 1 § 1 mom. 2–4 punkten och inte heller på försäkringskas-
sor som beviljar andra i 1 § 1 mom. 6 punkten avsedda förmåner inom social personför-
säkring än tilläggspensionsförmåner.

Vad som med stöd av denna lag gäller pensionskassors tilläggspensionsverksamhet ska
på motsvarande sätt tillämpas på EES-tilläggspensionskassor, om inte något annat före-
skrivs i 14 a eller 14 b kap.

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. ska 77 e § tillämpas på pensionskassor som bedriver
lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet och som också har en avdelning som bedriver
tilläggspensionsverksamhet och har minst 100 försäkrade.
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Vad som föreskrivs om utländska EES-tilläggspensionsanstalter i denna lag ska tilläm-
pas på utländska EES-försäkringsbolag som avses i lagen om utländska försäkringsbolag
(398/1995) och som bedriver tjänstepensionsverksamhet enligt artikel 4 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepen-
sionsinstitut. Ett ovan avsett försäkringsbolag kan ta emot eller överlåta tilläggspensions-
arrangemang med iakttagande av vad som i denna lag föreskrivs om gränsöverskridande
överlåtelser av tilläggspensionsarrangemang.

2 a §
Vad som föreskrivs i 77 c–77 q, 84 c–84 h, 101 a–101 f och 101 h § och 14 a kap. ska

inte tillämpas på tilläggspensionsverksamhet som omfattar färre än 100 försäkrade.
Vad som föreskrivs i 8 b, 8 c och 77 b § och 83 § 2 mom. ska inte tillämpas på tilläggs-

pensionsverksamhet som omfattar färre än 16 försäkrade.
Vad som föreskrivs i 27 § 2 mom. och 33 a, 84 a och 84 b § ska inte tillämpas på til-

läggspensionsverksamhet som omfattar minst 100 försäkrade.

2 b §
Trots vad som föreskrivs i 2 a § kan en pensionskassa vars tilläggspensionsverksamhet

omfattar färre än 100 försäkrade meddela Finansinspektionen att den från ingången av rä-
kenskapsperioden efter meddelandet kommer att bedriva sin verksamhet enligt de bestäm-
melser i denna lag som ska tillämpas på försäkringskassor vars tilläggspensionsverksam-
het omfattar minst 100 försäkrade. Om en pensionskassa återtar sitt meddelande, tillämpas
på dess verksamhet från ingången av följande räkenskapsperiod efter återtagandet de be-
stämmelser i denna lag som ska tillämpas på pensionskassor med färre än 100 försäkrade.

En pensionskassa som har haft färre än 100 försäkrade ska utan dröjsmål meddela Fi-
nansinspektionen om antalet försäkrade inom tilläggspensionsverksamheten stiger till
100.

En pensionskassa inom vars tilläggspensionsverksamhet antalet försäkrade stiger till
minst 16 ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om detta.

En pensionskassa kan underrätta Finansinspektionen om antalet försäkrade inom til-
läggspensionsverksamheten sjunker under 100. På en pensionskassa som gjort en sådan
anmälan ska tillämpas 2 a § räknat från början av räkenskapsperioden efter anmälan. Om
en pensionskassa vars antal försäkrade har sjunkit under 100 inte gör en sådan anmälan
som avses ovan ska på dess verksamhet trots vad som föreskrivs i 2 a § tillämpas de be-
stämmelser som tillämpas på pensionskassor vilkas tilläggspensionsverksamhet omfattar
minst 100 försäkrade.

Finansinspektionen ska anteckna anmälningar som avses i 1–4 mom. i försäkringskas-
seregistret. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i anmäl-
ningar som avses ovan.

3 §
I denna lag avses med
1) pensionskassa en försäkringskassa vars huvudsakliga syfte är att bevilja pensioner,
2) sjukkassa en försäkringskassa vars huvudsakliga syfte är att bevilja ersättning till

följd av sjukdom,
3) tilläggspensionsverksamhet en pensionskassa som beviljar enbart frivilliga tilläggs-

pensioner och andra förmåner eller den avdelning i en pensionskassa som beviljar frivilli-
ga tilläggspensioner och andra förmåner,

4) delägare den som betalar fortlöpande bidrag,
5) anstalt som tillhandahåller tilläggspensioner en anstalt som, oavsett sin rättsliga

form, förvaltar fonderade medel och som är etablerad oberoende av finansierande företag
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eller branschorganisationer utifrån syftet att tillhandahålla tilläggspensionsförmåner i
samband med yrkesutövning på grundval av ett avtal eller en förbindelse som ingåtts

a) enskilt eller kollektivt mellan en eller flera arbetsgivare och arbetstagare eller deras
respektive företrädare, eller

b) med självständiga yrkesutövare, enskilt eller kollektivt i enlighet med rätten i hem-
och värdmedlemsstaten,

och som bedriver verksamheter som direkt föranleds av dessa,
6) tilläggspensionsarrangemang ett avtal, en annan stiftelseurkund eller bestämmelser

vari anges vilka tilläggspensionsförmåner som ska lämnas och på vilka villkor,
7) finansierande företag varje företag eller annat organ, oavsett om det omfattar eller

består av en eller flera juridiska eller fysiska personer, vilket handlar i egenskap av arbets-
givare eller självständig yrkesutövare eller en kombination av dessa, och som erbjuder ett
tilläggspensionsarrangemang eller gör inbetalningar till en tilläggspensionsanstalt,

8) tilläggspensionsförmåner förmåner som beviljats av en pensionskassa och betalas ut
med anledning av uppnådd pensionsålder eller förväntat uppnående av pensionsålder el-
ler, om de kompletterar dessa förmåner och tillhandahålls sekundärt, i form av utbetal-
ningar vid dödsfall, invaliditet eller upphörande av anställning eller i form av bidrag eller
tjänster som tillhandahålls vid sjukdom, medellöshet eller dödsfall. För att den ekonomis-
ka tryggheten under pensionstiden ska stärkas får pensionsförmånerna betalas ut som en
livslång utbetalning, under en viss tid, i form av ett engångsbelopp eller genom en kom-
bination av dessa alternativ,

9) verksamhetskrets de personer som kan vara försäkrade i kassan,
10) medlem en person som är försäkrad i försäkringskassan och som har rösträtt vid

kassamötet; den vars status som försäkrad är beroende av en annan persons försäkring är
inte medlem i kassan,

11) försäkrad en person vars tidigare eller nuvarande yrkesverksamhet ger, eller kom-
mer att ge honom eller henne, rätt till tilläggspensionsförmåner enligt bestämmelserna i
ett tilläggspensionsarrangemang,

12) förmånstagare en person som uppbär tilläggspensionsförmåner,
13) presumtiv försäkrad en person som har rätt att ansluta sig till ett tilläggspensions-

arrangemang,
14) behörig myndighet en nationell myndighet som har utsetts för att utföra de uppgif-

ter som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksam-
het i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut,

15) EES-tilläggspensionskassa en pensionskassa enligt 14 a och 14 b kap. som bedri-
ver endast gränsöverskridande verksamhet eller utöver sådan verksamhet också frivillig
tilläggspensionsverksamhet,

16) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten den myndighet som av-
ses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten),
om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut
2009/79/EG,

17) hemstat den EES-stat där en tilläggspensionsanstalt har registrerats eller auktorise-
rats och där det har sin huvudsakliga förvaltningsort,

18) värdstat den EES-stat vars social- och arbetsrätt gällande tjänstepensionsarrange-
mang är tillämplig på förhållandet mellan det finansierande företaget och de försäkrade el-
ler förmånstagarna,

19) överlåtande tilläggspensionsanstalt en tilläggspensionsanstalt som överlåter alla
eller delar av ett tilläggspensionsarrangemangs ansvar, försäkringstekniska avsättningar
och andra skyldigheter och rättigheter samt motsvarande tillgångar eller likvärdiga likvida
tillgångar till ett tjänstepensionsinstitut som är registrerat eller auktoriserat i en annan
EES-stat,
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20) övertagande tilläggspensionsanstalt en tilläggspensionsanstalt som tar emot alla
eller delar av ett tilläggspensionsarrangemangs ansvar, försäkringstekniska avsättningar
och andra skyldigheter och rättigheter, samt motsvarande tillgångar eller likvärdiga likvi-
da tillgångar från en tilläggspensionsanstalt som är registrerad eller auktoriserad i en an-
nan EES-stat,

21) varaktigt medium ett instrument som gör det möjligt för en försäkrad eller förmåns-
tagare att lagra information som riktas till den försäkrade eller förmånstagaren personli-
gen, på ett sätt som möjliggör framtida åtkomst och under en tid som är lämplig med hän-
syn till vad som är avsikten med informationen och som tillåter oförändrad återgivning av
den lagrade informationen,

22) nyckelfunktion inom ett företagsstyrningssystem, en intern kapacitet att utföra
praktiska uppgifter som omfattar riskhanteringsfunktionen, internrevisionsfunktionen och
aktuariefunktionen,

23) personer som i praktiken ansvarar för verksamheten styrelsemedlemmarna och
verkställande direktören i en pensionskassa som bedriver tilläggspensionsverksamhet,

24) gränsöverskridande verksamhet förvaltning av ett sådant tjänstepensionsarrange-
mang där förhållandet mellan det finansierande företaget och berörda försäkrade och för-
månstagare styrs av social- och arbetsrätt som är tillämplig på tilläggspensionssystem i en
annan EES-stat än hemstaten,

25) utländsk EES-tilläggspensionsanstalt en tilläggspensionsanstalt med tilläggspensi-
onsverksamhet, som bedriver verksamhet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut och som är re-
gistrerad i en annan EES-stat än Finland,

26) tjänsteföretag en sammanslutning som för en försäkringskassa producerar tjänster
som hänför sig till försäkringskassans verksamhet,

27) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
28) OECD-stat en stat som hör till Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut-

veckling,
29) fastighetssammanslutning en sammanslutning vars tillgångar huvudsakligen består

av fastigheter och byggnader i en EES-stat, av rättigheter som hänför sig till fast egendom
eller vattenkraft i en EES-stat samt av andelar och aktier i sammanslutningar som har he-
mort i en EES-stat och vilkas huvudsakliga syfte är att äga ovan avsedda fastigheter och
byggnader och ovan avsedda rättigheter,

30) koncern en koncern enligt bokföringslagen (1336/1997),
31) ansvarsskuldens bruttobelopp totalbeloppet av ansvarsskulden före avdrag av de

poster som föreskrivs i 83 § 3 mom.,
32) skuldförbindelse en lånefordran och annan fordran och på ovan avsedda förbindel-

ser upplupen ränta samt obligationslån och andra penning- och kapitalmarknadsinstru-
ment, dock inte aktier, andelar, derivatkontrakt eller förbindelser med sämre förmånsrätt
än gäldenärens övriga förbindelser,

33) biometriska risker risker kopplade till dödsfall, invaliditet och lång levnad,
34) reglerad marknad en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med fi-

nansiella instrument (1070/2017),
35) multilateral handelsplattform en sådan multilateral handelsplattform som avses i

lagen om handel med finansiella instrument,
36) organiserad handelsplattform en sådan organiserad handelsplattform som avses i

lagen om handel med finansiella instrument.

8 b §
Pensionskassor ska investera sina tillgångar på det sätt som på lång sikt bäst gagnar de

försäkrades och förmånstagarnas intressen. Vid en eventuell intressekonflikt ska en pen-
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sionskassa och den enhet som förvaltar dess investeringar säkerställa att investeringarna
görs uteslutande i de försäkrades och förmånstagarnas intressen.

Utöver vad som föreskrivs i 8 § 1 mom. kan pensionskassan i samband med investering
av tilläggspensionsverksamhetens tillgångar ta hänsyn till investeringarnas långsiktiga
konsekvenser när det gäller miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer.

8 c §
Pensionskassors tillgångar ska investeras på ett sätt som tillförsäkrar säkerhet, kvalitet,

likviditet och lönsamhet för den samlade investeringsportföljen.
Pensionskassors tillgångar ska till övervägande del investeras på reglerade marknader.

Investeringar utanför reglerade marknader måste hållas på aktsamma nivåer.

9 a §
Pensionskassor ska i sin verksamhet eftersträva en rättvis fördelning av risker och för-

måner mellan generationerna.

10 §
En försäkringskassa kan bildas av en eller flera stiftare. En stiftare ska vara finsk med-

borgare eller medborgare i en annan EES-stat, eller en sammanslutning eller stiftelse med
hemort i Finland. Ett öppet bolag eller kommanditbolag kan vara stiftare, om de bolags-
män som personligen svarar för bolagets förpliktelser är finska medborgare eller med-
borgare i en annan EES-stat. Med Finansinspektionens tillstånd kan också en annan sam-
manslutning eller stiftelse vara stiftare.

En pensionskassa som bedriver tilläggspensionsverksamhet ska ha sin centralförvalt-
ningsort i Finland. Med centralförvaltningsort avses den plats där en EES-tilläggspensi-
onskassas viktigaste strategiska beslut fattas.

Den som är omyndig eller i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara
stiftare.

12 §
I försäkringskassans stadgar skall anges

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) den kommun i Finland som är kassans hemort och, om en pensionskassa som bedri-

ver tilläggspensionsverksamhet har sin centralförvaltning någon annanstans än på hemor-
ten, den kommun i Finland där centralförvaltningen är belägen,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

18 §
En försäkringskassa är en juridisk person och beslut om bildande av den ska fattas vid

en konstituerande stämma. Denna ska hållas inom ett år efter att stadgarna har fastställts.
Om bildande av kassan beslutar stiftarna. Har garantiandelsägarna enligt kassans stad-

gar rösträtt, ska de besluta om bildandet.
Är det uteslutande stiftarna som beslutar om bildandet av kassan, kan den konstitueran-

de stämman hållas utan kallelse. I annat fall ska stiftarna kalla de garantiandelstecknare
som de har godkänt till den konstituerande stämman, så som anges i stiftelseurkunden.
Stiftelseurkunden, social- och hälsovårdsministeriets beslut att fastställa stadgarna och
teckningsurkunden ska genom stiftarnas försorg under minst en vecka före stämman hål-
las tillgängliga för tecknarna på en plats som nämns i kallelsen.

Vid den konstituerande stämman ska stiftarna lägga fram de originalhandlingar som av-
ses i 3 mom. Stiftarna ska även uppge det antal garantiandelar som motsvarar de godkända
teckningarna, garantiandelarnas fördelning mellan tecknarna och det belopp av garantian-
delarna som är betalt. Dessa uppgifter ska intas i stämmans protokoll.
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27 §
Verkställande direktören ska vara bosatt i en EES-stat. Dessutom ska minst en av sty-

relsemedlemmarna och suppleanterna vara bosatta i en EES-stat, om inte Finansinspektio-
nen beviljar försäkringskassan tillstånd att avvika från detta.

De personer som hör till försäkringskassans ledning ska ha god vandel. De ska ha sådan
allmän kännedom om försäkringskasseverksamhet som är behövlig med beaktande av ar-
ten och omfattningen av försäkringskassans verksamhet eller de ska bland sina anställda
ha rådgivare med tillräcklig kompetens och erfarenhet.

Försäkringskassans ledning ska sköta kassan med yrkesskicklighet och med beaktande
av intressena i fråga om kassans medlemmar, de personer som fått fribrev och pensions-
tagarna.

En person som är omyndig eller som försatts i konkurs eller meddelats näringsförbud
får inte vara styrelsemedlem eller verkställande direktör.

Finansinspektionen kan be om en utredning varav det framgår att ledningen uppfyller
de krav som föreskrivs i denna paragraf. Finansinspektionen kan meddela närmare före-
skrifter om utredningen.

6 a kap.

Företagsstyrningssystem och kapitalförvaltning för pensionskassor som beviljar 
tilläggspensioner

77 a §
Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på pensionskassors tilläggspensionsverk-

samhet.

77 b §
Pensionskassor ska ha ett effektivt företagsstyrningssystem som möjliggör en sund och

ansvarsfull ledning av deras verksamhet och som står i proportion till storleken, arten, om-
fattningen och komplexiteten hos verksamheten. Företagsstyrningssystemet ska beakta
miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer i samband med pensionskas-
sans investeringar. Styrningssystemet ska regelbundet ses över.

Pensionskassornas organisationsstruktur ska vara ändamålsenlig och tydlig. Ansvars-
områdena ska på ett ändamålsenligt sätt delas upp och avskiljas från varandra. Pensions-
kassor ska ha ett effektivt informationssystem.

77 c §
Pensionskassor ska upprätta och tillämpa skriftliga riktlinjer för riskhantering, internre-

vision och, vid behov, för aktuariefunktionen och för utkontrakterad verksamhet. Dessa
riktlinjer ska först godkännas av pensionskassans styrelse och därefter ses över minst vart
tredje år. Riktlinjerna ska anpassas med hänsyn till nödvändiga förändringar inom det be-
rörda systemet eller området.

Pensionskassorna ska för internkontroll upprätta ett effektivt system som ska omfatta
administrativa förfaranden och redovisningsförfaranden, ramar för internkontrollen och
lämpliga rapporteringsrutiner på pensionskassans samtliga organisationsnivåer.

Pensionskassorna ska vidta ändamålsenliga och proportionella åtgärder för att säker-
ställa att deras verksamhet bedrivs med kontinuitet och på ett korrekt sätt samt utarbeta en
beredskapsplan.

77 d §
De personer som utför en pensionskassas nyckelfunktioner samt de personer eller en-

heter som anlitas för att utföra funktionerna ska ha god vandel och vara lämpliga för upp-
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giften. En person som är omyndig eller som har försatts i konkurs eller meddelats närings-
förbud får inte vara person som utför nyckelfunktioner. Med lämplighetskravet avses att

1) de personer som utför nyckelfunktioner i form av internrevision ska ha tillräckliga
yrkeskvalifikationer för att kunna utföra revision på ett tillfredsställande sätt,

2) de personer som utför centrala aktuariefunktioner ska ha tillräckliga yrkeskvalifika-
tioner, kunskaper och erfarenheter för att de ska kunna utföra aktuariefunktionerna på ett
tillfredsställande sätt.

3) de personer som utför andra nyckelfunktioner ska ha kvalifikationer, kunskaper och
erfarenheter som är tillräckliga för att de ska kunna utföra sina nyckelfunktioner på ett till-
fredsställande sätt.

Finansinspektionen kan be om en utredning varav det framgår att de personer som avses
i 1 mom. uppfyller de krav som föreskrivs i denna paragraf. Finansinspektionen kan med-
dela närmare föreskrifter om den utredning som avses ovan.

77 e §
De personer som i praktiken ansvarar för en pensionskassas verksamhet ska ha god van-

del och vara lämpliga för uppgiften. Medlemmar i pensionskassans styrelse ska tillsam-
mans och pensionskassans verkställande direktör ensam ha kvalifikationer, kunskaper och
erfarenheter som är tillräckliga för att de ska kunna säkerställa en sund och ansvarsfull för-
valtning av pensionskassan.

Finansinspektionen kan be om en utredning varav det framgår att de personer som avses
i 1 mom. uppfyller de krav som föreskrivs i denna paragraf. Finansinspektionen kan med-
dela närmare föreskrifter om den ovan avsedda utredningen.

77 f §
Om Finansinspektionen kräver att en person som avses i 77 d eller 77 e § ska inkomma

med en utredning om att han eller hon uppfyller de krav som föreskrivs i den nämnda pa-
ragrafen eller att han eller hon inte är försatt i konkurs, ska Finansinspektionen som utred-
ning från en medborgare i en annan EES-stat än Finland godkänna motsvarande handling-
ar som från en finsk medborgare.

Som utredning som avses i 1 mom. ska Finansinspektionen också godkänna ett regis-
terutdrag som utfärdats av en domstol eller, om ett sådant inte kan fås, motsvarande hand-
ling som en behörig rätts- eller förvaltningsmyndighet har utfärdat i den EES-stat vars
medborgare den som avses i 77 d eller 77 e § är. Om de ovan avsedda handlingarna inte
kan fås ska Finansinspektionen som utredning godkänna en försäkran som en person en-
ligt 77 d eller 77 e § har gett Finansinspektionen eller en behörig rätts- eller förvaltnings-
myndighet eller notarie i den EES-stat vars medborgare han eller hon är. Den ovan avsed-
da rätts- eller förvaltningsmyndigheten eller notarien ska intyga försäkrans riktighet.

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska Finansinspektionen som utredning god-
känna en skriftlig försäkran till en behörig myndighet eller till en fack- eller branschorga-
nisation i en annan EES-stat än Finland om att en medborgare i en annan EES-stat än Fin-
land inte är försatt i konkurs.

Handlingar som avses i 2 och 3 mom. ska visas upp inom tre månader efter att de utfär-
dats.

77 g §
Pensionskassor ska ha en löne- och arvodespolicy som tillämpas på de personer som i

praktiken ansvarar för verksamheten, på dem som utför nyckelfunktioner samt på andra
personalkategorier vars yrkesutövning har en väsentlig inverkan på pensionskassans risk-
profil. Löne- och arvodespolicyn ska tillämpas också på tjänsteföretag som sköter pen-
sionsstiftelsens utkontrakterade verksamheter, om de inte hör till tillämpningsområdet för
följande stadganden:
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1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och
andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepap-
per (fondföretag),

2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande
av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II),

3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa in-
vesteringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förord-
ningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010,

4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verk-
samhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om änd-
ring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och
2006/49/EG,

5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella
instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU.

Löne- och arvodespolicyn ska stå i proportion till pensionskassans storlek och organi-
sation samt till storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos pensionskassans
verksamhet. Löne- och arvodespolicyn ska upprättas, genomföras och upprätthållas i en-
lighet med pensionskassans verksamheter, riskprofil, mål, långsiktiga intressen, finansiel-
la stabilitet och resultat som helhet. Löne- och arvodespolicyn får inte skapa incitament
till risktagande som är oförenligt med pensionskassans riskprofiler och regler.

Pensionskassan ska fastställa allmänna principer för löne- och arvodespolicyn samt se
över och uppdatera policyn åtminstone vart tredje år. Pensionskassan ska ansvara för löne-
och arvodespolicyns genomförande samt övervaka ersättningarna på ett tydligt, transpa-
rent och effektivt sätt. Om inte annat föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förord-
ning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska per-
soner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ska
pensionskassorna regelbundet offentliggöra relevant information om sin löne- och arvo-
despolicy. Pensionskassornas löne- och arvodespolicy ska

1) bidra till en sund, aktsam och effektiv ledning och förvaltning av pensionsstiftelsen,
2) vara förenlig med de långsiktiga intressena hos försäkrade och förmånstagare när

det gäller tilläggspensionsarrangemang som förvaltas av pensionsstiftelsen,
3) inkludera åtgärder som syftar till att undvika intressekonflikter,
4) vara förenlig med en konsekvent sund och effektiv riskhantering.

77 h §
Pensionskassor ska ha nyckelfunktioner. De personer som utför nyckelfunktioner ska

kunna sköta sina uppgifter på ett effektivt, objektivt, rättvist och oberoende sätt.
En person eller organisatorisk enhet får utföra flera nyckelfunktioner. Vad som före-

skrivs ovan ska inte tillämpas på sådana internrevisionsfunktioner enligt 77 k §, som ska
vara oberoende från andra nyckelfunktioner.

Den person eller organisatoriska enhet som utför en nyckelfunktion ska vara en annan
än den som utför en liknande nyckelfunktion hos den arbetsgivare som försäkrar arbetsta-
garna eller andra personer hos pensionskassan. Trots vad som föreskrivs ovan kan Finan-
sinspektionen på ansökan av en pensionskassa bevilja tillstånd att utföra nyckelfunktioner
genom samma person eller organisatoriska enhet som hos den ovan nämnda arbetsgivaren,
under förutsättning att pensionskassan förklarar hur den förhindrar eller hanterar i pen-
sionskassan förekommande intressekonflikter med den försäkrande arbetsgivaren och un-
der förutsättning att storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos pensionskas-
sans verksamhet inte förutsätter något annat.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om ansökningar som avses i 3
mom.
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77 i §
Personer med nyckelfunktioner ska rapportera alla väsentliga resultat och rekommen-

dationer inom sina ansvarsområden till pensionskassans styrelse som ska besluta vilka åt-
gärder som ska vidtas.

Personer med nyckelfunktioner ska, utan att det påverkar rätten att inte tvingas vittna
mot sig själv, underrätta Finansinspektionen i sådana fall då pensionskassans styrelse inte
i vederbörlig tid vidtar lämpliga korrigerande åtgärder, när den person som utför nyckel-
funktionen eller den organisatoriska enheten har rapporterat till pensionskassans styrelse
att den

1) har upptäckt en betydande risk för att pensionskassan inte kommer att uppfylla ett
väsentligt lagstadgat krav, om detta skulle kunna få en väsentlig inverkan på de försäkra-
des och förmånstagarnas intressen,

2) i samband med utförandet av sin funktion har konstaterat en väsentlig materiell
överträdelse av lagar, förordningar eller administrativa bestämmelser som är tillämpliga
på pensionskassan och dess verksamhet.

77 j §
Pensionskassor ska ha en effektiv riskhanteringsfunktion som står i proportion till deras

storlek och organisation samt till verksamhetens storlek, art, omfattning och komplexitet.
Riskhanteringsfunktionen ska underlätta hanteringen av ett riskhanteringssystem. Risk-
hanteringssystemet ska bygga på strategier, processer och förfaranden som är nödvändiga
för att spåra, mäta och hantera samt till pensionskassan och dess tilläggspensionsarrange-
mang rapportera de risker, på enskild och sammantagen nivå, som pensionskassan och
dess tilläggspensionsarrangemang är exponerade för. Riskhanteringssystemet ska ha för-
faranden för rapportering till pensionskassans styrelse om risker och det inbördes beroen-
det mellan dessa.

Pensionskassans riskhanteringssystem ska vara anpassat till dess organisation och be-
slutsprocess. Riskhanteringssystemet ska täcka de risker som kan uppstå i pensionskassan
eller i tjänsteföretag till vilka pensionskassans uppgifter har utkontrakterats och det ska stå
i proportion till pensionskassans storlek och organisation samt verksamhetens storlek, art,
omfattning och komplexitet. Riskhanteringssystemet ska täcka åtminstone följande del-
områden:

1) försäkringsrörelse och avsättningar,
2) förvaltning av tillgångar och skulder,
3) investeringar, särskilt i derivatinstrument, värdepapperiseringar och liknande åtag-

anden,
4) hantering av likviditets- och koncentrationsrisker,
5) hantering av operativa risker,
6) återförsäkring och andra riskreduceringstekniker,
7) miljörisker, sociala risker och företagsstyrningsrisker hänförliga till investerings-

portföljen och dess förvaltning.
Om försäkrade och förmånstagare i enlighet med pensionskassans stadgar står för risker

ska riskhanteringssystemet även ta hänsyn till de riskerna ur de försäkrades och förmåns-
tagarnas synvinkel.

77 k §
Pensionskassor ska ha en effektiv internrevisionsfunktion. Internrevisionsfunktionen

ska utvärdera lämpligheten och effektiviteten hos systemet för internkontroll, företags-
styrningssystemets övriga delfaktorer och verksamheter som utkontrakterats. Internrevi-
sionsfunktionen ska stå i proportion till pensionskassans storlek och organisation samt till
storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos pensionskassans verksamhet.
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77 l §
Om en pensionskassa själv erbjuder täckning för biometriska risker eller för nivån på

investeringsverksamhetens avkastning eller förmånerna, ska den inrätta en effektiv aktu-
ariefunktion som

1) samordnar och övervakar beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna,
2) bedömer lämpligheten av de metoder och underliggande modeller som används vid

beräkningen av försäkringstekniska avsättningar samt de antaganden som ligger till grund
för denna beräkning,

3) bedömer om de data som används vid beräkningen av de försäkringstekniska avsätt-
ningarna är tillräckliga samt bedömer deras kvalitet,

4) jämför de antaganden som ligger till grund för beräkningen av försäkringstekniska
avsättningar med den faktiska utvecklingen,

5) informerar pensionskassans styrelse om hur tillförlitliga och lämpliga beräkningar-
na av försäkringstekniska avsättningar är,

6) yttrar sig om försäkringskassans övergripande policy, om pensionskassan har en så-
dan policy,

7) yttrar sig om försäkringsarrangemangens lämplighet, om pensionsstiftelsen har så-
dana arrangemang, och

8) bidrar till ett effektivt genomförande av riskhanteringssystemet.

77 m §
Pensionskassor ska på ett sätt som står i proportion till deras storlek och interna organi-

sation samt till verksamhetens storlek, art, omfattning och komplexitet, göra en egen risk-
bedömning och dokumentera denna bedömning. Riskbedömningen ska göras åtminstone
vart tredje år, eller utan dröjsmål vid en betydande förändring av pensionskassans eller
dess tilläggspensionsarrangemangs riskprofil. Om det sker en betydande förändring av ett
visst tilläggspensionsarrangemangs riskprofil kan riskbedömningen begränsas till just det
arrangemanget. Riskbedömningen ska beaktas i pensionskassans strategiska beslut.

Riskbedömningen ska inkludera
1) en beskrivning av hur den egna riskbedömningen är inkluderad i pensionskassans

lednings-, förvaltnings- och beslutsprocesser,
2) en bedömning av riskhanteringssystemets effektivitet,
3) en beskrivning av hur pensionskassan förebygger intressekonflikter med den försäk-

rande arbetsgivaren, om pensionsstiftelsen utkontrakterar nyckelfunktioner till den ovan
avsedda arbetsgivaren i enlighet med 77 h § 3 mom.,

4) en bedömning av pensionskassans totala finansieringsbehov och återhämtningsplan,
om pensionskassan har en sådan plan,

5) en bedömning av riskerna för försäkrade och förmånstagare avseende utbetalningen
av deras pensionsförmåner och effektiviteten i korrigerande åtgärder, med beaktande av
indexeringsmekanismer och mekanismer för reducering av intjänade förmåner, inbegripet
i vilken omfattning intjänade pensionsförmåner kan reduceras, på vilka villkor och av
vem,

6) en kvalitativ bedömning av mekanismerna för att skydda pensionsförmåner inklusi-
ve garantier, överenskommelser och andra typer av finansiellt stöd från den arbetsgivare
som försäkrar i pensionskassan, försäkring eller återförsäkring från ett företag som omfat-
tas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande
av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) eller täckning genom ett pen-
sionsgarantisystem till förmån för pensionskassan eller de försäkrade och förmånstagarna,

7) en kvalitativ bedömning av de operativa riskerna,
8) om miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer beaktas vid inves-

teringsbeslut, en bedömning av nya eller framväxande risker, inbegripet risker med an-
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knytning till klimatförändring, resursanvändning och miljön, sociala risker och risker med
anknytning till avskrivningar av tillgångar till följd av regleringsändringar.

Med avseende på tillämpningen av riskbedömningen ska pensionskassorna ha metoder
för att kartlägga och bedöma de risker som de är utsatta för eller kan utsättas för på kort
och på lång sikt och som kan inverka på deras förmåga att fullgöra sina skyldigheter.
Dessa metoder ska stå i proportion till storleken, arten, omfattningen och komplexiteten
hos de inneboende riskerna i pensionskassornas verksamhet. Metoderna ska beskrivas i
den egna riskbedömningen.

Pensionskassorna ska till Finansinspektionen överlämna en sammanfattning av riskbe-
dömningen. Av den sammanfattningen ska framgå åtminstone riskbedömningens resultat
och beskrivning av de metoder som använts för riskbedömningen.

77 n §
Pensionskassor ska upprätta och offentliggöra årsbokslut och förvaltningsberättelser i

vilka hänsyn tas till varje tilläggspensionsarrangemang som de förvaltar och, vid behov,
årsbokslut och förvaltningsberättelser för varje tilläggspensionsarrangemang. Årsbokslu-
ten och förvaltningsberättelserna ska ge en rättvisande och korrekt bild av pensionskas-
sans tillgångar, skulder och finansiella ställning, och redovisa betydande investeringsinne-
hav. Årsboksluten och uppgifterna i förvaltningsberättelserna ska vara konsekventa, ut-
tömmande, sakligt presenterade samt i vederbörlig ordning godkända av pensionskassans
styrelse och revisor.

77 o §
Utöver vad som föreskrivs i 83 f § ska en utredning om principerna för pensionskassor-

nas investeringspolicy täcka följande delområden:
1) riskhanteringsprocesserna,
2) hur miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer beaktas i investe-

ringspolicyn,
3) hur pensionskassan undviker ensidig och mekanisk förlitan på kreditbetyg,
4) lämpligheten i pensionsstiftelsens kreditvärderingsförfaranden, med hänsyn till

storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos dess verksamhet.
Pensionskassorna ska offentliggöra en utredning om principerna för investeringspoli-

cyn.

77 p §
En pensionskassa får utkontraktera verksamhet till tjänsteföretag som arbetar för pen-

sionskassans räkning.
Nyckelfunktioner eller andra verksamheter får inte utkontrakteras på ett sätt som leder

till att
1) kvaliteten på pensionskassans företagsstyrningssystem försämras,
2) den operativa risken ökar i otillbörlig utsträckning,
3) Finansinspektionen får försämrade tillsynsmöjligheter,
4) möjligheten till ett oavbrutet och tillfredsställande tillhandahållande av tjänster till

försäkrade och förmånstagare undergrävs.
En pensionskassa ansvarar, trots att den utkontrakterat verksamheter, för samtliga för-

pliktelser som följer av bestämmelserna och föreskrifterna om utkontraktering. Pensions-
kassan ska, genom valet av tjänsteföretag och genom den löpande övervakningen av tjäns-
teföretagets verksamheter, säkerställa att de utkontrakterade verksamheterna fungerar
oklanderligt.

I fråga om utkontrakteringen av en pensionskassans verksamhet ska ingås ett skriftligt
avtal som tydligt anger pensionskassans och tjänsteföretagets rättigheter och skyldigheter.
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77 q §
En pensionskassa ska i god tid på förhand underrätta Finansinspektionen om sin avsikt

att utkontraktera funktioner. Om utkontraktering avser nyckelfunktioner eller förvaltning
av tjänstepensionsinstitut ska detta anmälas till Finansinspektionen innan avtalet om ut-
kontraktering träder i kraft. Pensionskassan ska underrätta Finansinspektionen också om
betydande förändringar i anslutning till utkontrakterade funktioner.

Finansinspektionen har rätt att av pensionskassor och tjänsteföretag utan obefogat
dröjsmål få information om utkontrakterade funktioner.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om den i 1 mom. avsedda anmä-
lan som ska ges om utkontraktering.

77 r §
Pensionskassor har rätt att utse tilläggspensionsanstalter eller enheter enligt artikel 2.1

i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn
över tjänstepensionsinstitut samt kapitalförvaltare som är etablerade i en EES-stat och
som enligt någon av i 77 g § 1 mom. 1–5 punkten nämnda författningar är auktoriserade
att bedriva denna verksamhet.

77 s §
Om de försäkrade och förmånstagarna helt står för ett tilläggspensionsarrangemangs in-

vesteringsrisk ska pensionskassan för förvaringen av tilläggspensionsarrangemangets till-
gångar enligt 77 u § och för övervakningen av tillgångarna enligt 77 v § utse ett eller flera
förvaringsinstitut som är etablerade i en EES-stat och har auktoriserats i enlighet med nå-
gon av i 77 g § 1 eller  3–5 punkten nämnda författningar.

Förvaringsinstitutet ska utses genom ett skriftligt avtal. I avtalet ska föreskrivas om den
information som ska ges förvaringsinstitutet för att detta ska kunna utföra de uppgifter
som ålagts det.

Om de försäkrade och förmånstagarna inte i sin helhet står för tilläggspensionsarrang-
emangets investeringsrisk och om pensionskassan inte har utsett ett förvaringsinstitut som
avses i 1 mom., ska pensionskassan ha ett system för förhindrande och lösning av intres-
sekonflikter mellan pensionskassan och de försäkrade eller förmånstagare. Det system
som avses ovan ska

1) säkerställa att finansiella instrument förvaltas och skyddas på ett adekvat sätt,
2) föra bok varmed pensionskassan ständigt och utan dröjsmål kan identifiera alla till-

gångar,
3) vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undvika intressekonflikter när det gäller

förvaringen av tillgångar,
4) på begäran av Finansinspektionen informera om hur tillgångarna förvaras.
Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om system som avses i 3 mom.

77 t §
När förvaringsinstitut förvarar tillgångar och utför tillsynsuppgifter ska de agera heder-

ligt, korrekt, professionellt och oberoende samt i de försäkrades och förmånstagarnas in-
tresse.

Ett förvaringsinstitut får inte bedriva verksamhet som kan skapa intressekonflikter mel-
lan förvaringsinstitutet och pensionskassan, de försäkrade och förmånstagarna och sig
självt, såvida inte förvaringsinstitutet håller utförandet av sina förvaringsinstitutsuppgifter
funktionellt och hierarkiskt åtskilda från andra eventuellt oförenliga uppgifter samtidigt
som eventuella intressekonflikter identifieras, hanteras, övervakas och redovisas för de
försäkrade, förmånstagarna och pensionskassans styrelse.
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77 u §
Då en pensionskassas tillgångar som har anknytning till ett tilläggspensionsarrange-

mang och består av finansiella instrument som kan depåförvaras anförtros ett förva-
ringsinstitut för förvaring, ska förvaringsinstitutet förvara alla finansiella instrument som
kan registreras på ett konto för finansiella instrument eller som kan levereras fysiskt till
förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska för detta ändamål säkerställa att de finansiella
instrument som kan registreras på ett konto för finansiella instrument registreras på sepa-
rata konton på förvaringsinstitutet i enlighet med reglerna i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv
2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, öppnade i pensionskassans namn, så att de alltid
tydligt kan identifieras som tillhörande pensionskassan eller de försäkrade och förmånsta-
garna.

Om en pensionskassas tillgångar som har anknytning till ett tilläggspensionsarrange-
mang består av andra tillgångar än sådana som avses i 1 mom., ska förvaringsinstitutet
kontrollera att pensionskassan är tillgångarnas ägare och föra ett register över dessa till-
gångar. Kontrollen ska göras på grundval av uppgifter eller handlingar från pensionskas-
san och, om sådan finns tillgänglig, på grundval av extern information. Förvaringsinstitu-
tet ska hålla sitt register uppdaterat.

Ett förvaringsinstitut är ansvarigt inför pensionskassan, de försäkrade och förmånsta-
garna för förluster som drabbat dem som en följd av att förvaringsinstitutet uppsåtligen el-
ler av oaktsamhet har underlåtit att fullgöra sina förpliktelser eller fullgjort dem på ett
oriktigt sätt. Detta ansvar påverkas inte av att förvaringsinstitutet har anförtrott en tredje
part förvaringen av samtliga eller vissa tillgångar som det förvarar.

77 v §
Utöver de uppgifter som avses i 77 u § 1 och 2 mom. ska ett förvaringsinstitut som ut-

setts för tillsynsuppgifter
1) utföra pensionskassans uppdrag, såvida inte dessa strider mot lag eller pensionskas-

sans stadgar,
2) säkerställa att ersättningar för transaktioner som omfattar pensionskassans tillgång-

ar inbetalas till pensionskassan inom sedvanliga tidsfrister,
3) säkerställa att inkomster från tillgångar används i enlighet med pensionskassans

stadgar.
Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får Finansinspektionen fastställa andra tillsynsupp-

gifter som förvaringsinstitutet ska utföra.

81 a §
När det gäller pensionskassor som bedriver tilläggspensionsverksamhet ska ansvars-

skulden ständigt motsvara pensionskassans sammanräknade finansiella förbindelser. Pen-
sionskassans försäkringsmatematiker ska varje år beräkna ansvarsskulden. När det gäller
tilläggspensionsverksamhet ska grunderna för beräkningen av en pensionskassas ansvars-
skuld i första hand bestämmas så att man tryggar förmånerna för de försäkrade och pen-
sionstagarna. De variabler som används vid beräkning av pensionsansvaret, såsom anta-
ganden i fråga om dödsfall, lång levnad och invaliditet samt ekonomiska antaganden, ska
väljas på ett aktsamt sätt med beaktande av de väntade förändringarna av riskerna i sam-
band med tilläggspensionsarrangemang. De försäkringsmatematiska metoderna ska förbli
desamma från en räkenskapsperiod till en annan, om det inte finns grundad anledning till
ändringar. Det kan vara motiverat att ändra dem om det sker förändringar i den lagstift-
ning, den befolkningsstruktur eller den finansiella situation som ligger till grund för anta-
gandena. Om grunderna för pensionskassans ansvarsskuld förändras i fråga om tilläggs-
pensionsverksamheten, ska grunderna tillämpas också på dem som blivit försäkrade före
förändringen, om inte andra grunder bestäms för dem.
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Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de grunder som an-
vänds vid beräkning av ansvarsskulden i fråga om pensionskassor med tilläggspensions-
verksamhet. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om hur tryggande och
aktsamhet ska beaktas i beräkningsgrunderna och om valet av variabler och antaganden
som används vid beräkningen av ansvarsskulden.

81 b §
Om grunderna för en pensionskassas ansvarsskuld när det gäller tilläggspensionsverk-

samheten ändras med anledning av förändrad lagstiftning, befolkningsstruktur eller finan-
siell situation på så sätt att ansvarsskulden enligt de nya grunderna är större än enligt de
gamla grunderna och de tillgångar som hänför sig till pensionskassans tilläggspensions-
verksamhet inte förslår till att täcka en större ansvarsskuld, kan skillnaden mellan ansvars-
skulderna med Finansinspektionens tillstånd bokföras som ansvarsunderskott bland aktiva
i balansräkningen (försäkringstekniskttäckningsunderskott).

En förutsättning för att Finansinspektionen ska bevilja tillstånd är att pensionskassan
gör upp en genomförbar återhämtningsplan för amortering av det försäkringstekniska
täckningsunderskottet inom en viss tid, dock högst tio år. Beviljandet av tillståndet och
den utsatta tidens längd ska grunda sig på pensionskassans bedömning av den genomsnitt-
liga höjning av premienivån som amorteringen av det försäkringstekniska täckningsun-
derskottet kommer att medföra. Planen ska finnas tillgänglig för de försäkrade och för-
månstagarna.

I planen ska beaktas pensionskassans tilläggspensionsverksamhet när det gäller match-
ningen av tillgångar och ansvar, riskprofilen, likviditetsplanen, åldersprofilen hos de för-
säkrade som är berättigade till pensionsförmåner samt de tilläggspensionsarrangemang
som befinner sig i uppbyggnadsskedet eller ska övergå till full fondering från att inte eller
endast delvis ha varit fonderade.

Om ett tilläggspensionsarrangemang avvecklas under den period som avses i 1 mom.
ska pensionskassan underrätta Finansinspektionen om saken. Pensionskassan ska upprätta
en plan för hur det avvecklade tilläggspensionsarrangemangets ansvar och tillgångar ska
överföras till en annan pensionskassa som bedriver tilläggspensionsverksamhet, till en A-
eller en AB-pensionsstiftelse eller till ett försäkringsbolag. Planen ska överlämnas till Fi-
nansinspektionen. Planens huvudsakliga innehåll ska hållas tillgängligt för de försäkrade.

82 a §
Pensionskassor ska på ett aktsamt sätt välja den räntesats som används vid beräkning

av ansvarsskulden i fråga om tilläggspensionsverksamheten.
Finansinspektionen meddelar föreskrifter om den maximiräntesats som ska användas

vid beräkning av ansvarsskulden i fråga om tilläggspensionsverksamhet. När Finansin-
spektionen fastställer maximiräntesatsen ska den beakta

1) den aktuella marknadsavkastningen på obligationer av hög kvalitet, på statsobliga-
tioner och på obligationer från Europeiska stabilitetsmekanismen, Europeiska investe-
ringsbanken eller Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten,

2) den allmänna avkastningsnivån på pensionsstiftelsers och pensionskassors tillgång-
ar som motsvarar tilläggspensionsverksamheten.

Finansinspektionen kan på ansökan ge en pensionskassa tillstånd att vid beräkning av
ansvarsskulden i fråga om tilläggspensionsverksamhet använda en större räntesats än den
maximiräntesats som avses i 2 mom. enligt nivån på avkastningen av de tillgångar som
täcker den ovan avsedda ansvarsskulden genom att den minskas tillräckligt med avseende
på säkerheten. I så fall ska också nivån på avkastningen från investering av framtida pre-
mier beaktas. Avkastningsnivån korrigeras så att den motsvarar avkastningen av framtida
investeringar till den del som de investeringar som täcker den ovan avsedda ansvarskulden
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är kortvarigare än den ovan avsedda ansvarsskulden. Finansinspektionen meddelar vid be-
hov närmare föreskrifter om sådana ansökningar som avses i detta moment.

83 §
En försäkringskassa ska täcka den ansvarsskuld som avses i 79 § och 80 § 2 mom. I frå-

ga om en pensionskassa med tilläggspensionsverksamhet kan då från den ansvarsskuld
som gäller tilläggspensionsverksamhet avdras den del av det i 81 b § 1 mom. avsedda för-
säkringstekniska täckningsunderskottet som inte har amorterats.

Vid täckandet av ansvarsskulden ska det beaktas vilken försäkringsverksamhet försäk-
ringskassan bedriver och ses till att de tillgångar och förbindelser som hör till täckningen
är säkra, ger god avkastning och är likvida samt att de är lämpligt diversifierade och har
lämplig spridning. Investeringar i tillgångar som emitterats av samma emittent eller av
emittenter som tillhör samma grupp får inte innebära överdriven riskkoncentration för
pensionskassan. Då pensionskassan har flera delägare ska investeringarna i dem göras på
ett aktsamt sätt och med beaktande av en tillräcklig spridning av tillgångarna.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Pensionskassor får i sin tilläggspensionsverksamhet använda derivatinstrument, förut-

satt att sådana instrument bidrar till att minska investeringsriskerna eller underlättar en ef-
fektiv kapitalförvaltning. Derivatinstrumentens sammanlagda underliggande tillgångar
får uppgå till högst samma belopp som det sammanlagda beloppet av de penning- och ka-
pitalmarknadsinstrument samt aktier och andelar som utgör täckning för tilläggspensions-
verksamhetens ansvarsskuld. Pensionskassan ska i samband med derivatinstrument und-
vika överdriven riskexponering gentemot en och samma motpart och gentemot annan de-
rivatverksamhet. Derivatinstrument som har samband med tilläggspensionsverksamhet
ska hänföras till den verksamhetens tillgångar. Derivatinstrument ska värderas enligt akt-
samhetsprincipen med beaktande av den underliggande tillgången.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om användning av derivatinstru-

ment i samband med pensionskassors frivilliga tilläggspensionsverksamhet.

83 g §
Med en EES-stat jämställs vid tillämpningen av 83 § 8 och 11 mom., 83 h–83 j och 83

l–83 r § också sådana medlemsstater i Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut-
veckling (OECD) som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

83 h §
Ansvarsskuldens hela bruttobelopp kan täckas med
1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en EES-stat, landskapet

Åland eller en internationell sammanslutning där åtminstone en av medlemmarna är en
EES-stat,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en sådan kommun,
samkommun, församling som fungerar som ett offentligt samfund eller något annat sådant
med dessa jämställbart regionalt offentligt samfund som är beläget i en EES-stat och som
har skatteuppbördsrätt eller vars medlemmar har skatteuppbördsrätt,

3) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en sådan inlåningsbank
eller ett sådant försäkringsbolag under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat,
eller en annan sammanslutning som Finansinspektionen jämställer med en sådan inlå-
ningsbank eller ett sådant försäkringsbolag som avses ovan,

4) fondandelar i placeringsfonder vilka enligt sina stadgar placerar sina tillgångar i till-
gångsslag enligt denna paragraf och vilka grundats av ett fondbolag under offentlig tillsyn
som fått koncession i en EES-stat och har hemort i en EES-stat,
15



1296/2018  
5) fondandelar i andra med placeringsfonder jämställbara fondföretag som står under
offentlig tillsyn i en EES-stat, har hemort i en EES-stat och enligt sina stadgar investerar
sina tillgångar i tillgångsslag som avses i denna paragraf,

6) instrument som är utfärdade eller garanterade av Europeiska investeringsbanken
inom ramen för Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska långsiktiga
investeringsfonder, Europeiska fonder för socialt företagande eller Europeiska riskkapi-
talfonder,

7) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser eller fondandelar
som avses i 1–6 punkten.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om upptagandet av fondandelar en-
ligt 1 mom. 4 och 5 punkten till täckningen för ansvarsskuldens bruttobelopp.

83 i §
Högst 70 procent av de tillgångar och förbindelser som utgör täckning för ansvarsskul-

dens bruttobelopp får bestå av
1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är ett annat kreditinstitut

under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat än en sådan inlåningsbank som
avses i 83 h § 1 mom. 3 punkten eller en annan sammanslutning som med stöd av samma
punkt jämställs med en sådan inlåningsbank,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären är en sammanslutning som har hemort i en
EES-stat och vars aktier eller andelar omsätts på en reglerad marknad i en EES-stat,

3) skuldförbindelser som omsätts på en reglerad marknad och i vilka gäldenären är en
annan sammanslutning än en sådan som avses i 1 eller 2 punkten eller i 83 h § 1 mom.
1–3 punkten, och

4) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser som avses i 1–3
punkten.

Vad som i 1 mom. 3 punkten föreskrivs om handel på en reglerad marknad ska tillämpas
också på skuldförbindelser som är föremål för handel på en multilateral handelsplattform
och på en organiserad handelsplattform.

83 j §
Högst 70 procent av de tillgångar och förbindelser som utgör täckning för ansvarsskul-

dens bruttobelopp får bestå av
1) sådana aktier, andelar och med aktier jämförbara omsättningsbara värdepapper som

är föremål för handel på en reglerad marknad,
2) förbindelser som har emitterats av en sådan sammanslutning med hemort i en EES-

stat vars aktier och andelar är föremål för handel på en reglerad marknad och har sämre
förmånsrätt än sammanslutningens övriga förbindelser,

3) fondandelar i placeringsfonder vilka enligt sina stadgar placerar sina tillgångar i till-
gångsslag enligt 83 h eller 83 i § eller enligt denna paragraf och vilka grundats av ett så-
dant fondbolag under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat och har hemort i
en EES-stat,

4) fondandelar i andra med placeringsfonder jämställbara fondföretag som står under
offentlig tillsyn i en EES-stat, har hemort i en EES-stat och som enligt sina stadgar place-
rar sina tillgångar i de tillgångsslag som avses i 83 h eller 83 i § eller i denna paragraf, och

5) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av aktier, andelar, förbindelser eller
fondandelar som avses i 1–4 punkten.

Vad som i 1 mom. 1 punkten föreskrivs om handel på en reglerad marknad ska tillämpas
också på handel på en multilateral handelsplattform och på en organiserad handelsplatt-
form.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om upptagandet av fondandelar en-
ligt 1 mom. 3 och 4 punkten till täckningen för ansvarsskuldens bruttobelopp.
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83 m §
Högst 10 procent av de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskuldens bruttobelopp

får investeras i följande objekt, förutsatt att de inte är föremål för handel på en reglerad
marknad, på en multilateral handelsplattform eller på en organiserad handelsplattform:

1) aktier, andelar och aktier som är jämförbara med värdepapper,
2) förbindelser som har sämre förmånsrätt än gäldenärens övriga förbindelser,
3) obligationer,
4) övriga investeringsinstrument som har en långsiktig investeringshorisont.

83 s §
Om en pensionskassa som bedriver frivillig tilläggspensionsverksamhet själv står för

åtagandet att täcka en biometrisk risk eller garanterar en viss avkastning för investerings-
verksamheten eller en viss nivå på förmånerna, ska pensionskassan utöver ansvarsskulden
ständigt ha en tillräcklig kapitalbas för att uppfylla det sammanräknade minimikapitalkra-
vet som i enlighet med 83 v–83 y § beräknats för olika försäkringsklasser (kapitalbasens
minimibelopp).

Kapitalbasen ska motsvara typen av risk och tillgångarnas sammansättning i samtliga
tilläggspensionsarrangemang. De tillgångar som hör till kapitalbasen får inte vara bundna
vid förutsebara ansvarsförbindelser.

Till pensionskassans kapitalbas enligt 1 mom. hänförs följande poster:
1) den betalda grundfonden och garantikapitalet,
2) reservfonden och övriga fonder,
3) eget kapital som bildats av överskott från räkenskapsperioden och tidigare räken-

skapsperioder,
4) den avskrivningsdifferens som upptagits i balansräkningen med stöd av 5 kap. 12 §

1 mom. i bokföringslagen samt de frivilliga reserver som avses i 15 § i det kapitlet,
5) på ansökan av pensionskassan och med samtycke av Finansinspektionen den positi-

va skillnaden mellan tillgångarnas verkliga värden och bokföringsvärden i balansräkning-
en, till den del skillnaden inte kan anses vara av exceptionell karaktär,

6) på ansökan av pensionskassan och med samtycke av Finansinspektionen hälften av
grundfondens och garantikapitalets sammanlagda obetalda belopp efter att 25 procent av
grundfondens och garantikapitalets sammanlagda belopp har betalts.

Från pensionskassans kapitalbas enligt 1 mom. ska följande poster dras av:
1) räkenskapsperiodens förlust och förlusten från tidigare räkenskapsperioder,
2) den positiva skillnaden mellan tillgångarnas bokföringsvärden och verkliga värden

i balansräkningen,
3) den andel av anskaffningsutgiften för immateriella tillgångar som inte har upptagits

som kostnad i resultaträkningen,
4) alla med skulder jämställbara poster som inte upptagits i balansräkningen och i fråga

om vilka prestationsskyldigheten ska anses sannolik,
5) eventuell maximal förlust som derivatinstrument kan orsaka pensionskassan.
Av det obetalda belopp som avses i 3 mom. 6 punkten får till kapitalbasen hänföras

högst ett belopp som motsvarar 50 procent av kapitalbasen eller kapitalbasens minimibe-
lopp, beroende på vilket som är lägre.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
1) vilka poster som ska hänföras till eller dras av från kapitalbasen,
2) hur de beräkningar som gäller uppfyllandet av kraven på kapitalbasen ska göras och

när beräkningarna ska ges in.

83 v §
Den andel som ska hänföras till kapitalbasens minimibelopp enligt 83 s § ska i fråga om

försäkringar som hör till livförsäkringsklasserna 1 och 2 enligt lagen om försäkringsklas-
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ser (526/2008), med undantag av försäkringar som avses i 13 § 2 mom. i den lagen, be-
stämmas genom sammanräkning av de belopp som avses i 2 och 3 mom. i denna paragraf.

På summan av premieansvaret och ersättningsansvaret för de pensioner som löper vid
utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden beräknas en andel om 4 procent,
och det erhållna resultatet multipliceras med det relationstal som avses i 83 y § 1 mom.

På risksumman vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden för för-
säkringar med en risksumma som är större än noll beräknas en andel om 0,3 procent. I frå-
ga om dödsfallsförsäkring som tecknats för högst tre år är andelen dock 0,1 procent och, i
fråga om försäkring som tecknats för flera än tre men för högst fem år är andelen 0,15 pro-
cent. Det erhållna resultatet multipliceras med det relationstal som avses i 83 y § 2 mom.

I fråga om försäkringar som enligt lagen om försäkringsklasser hör till livförsäkrings-
klassen 6 fås den andel som ska hänföras till kapitalbasens minimibelopp enligt 83 s § ge-
nom att beräkna en andel om 4 procent på summan av premieansvaret vid utgången av den
närmast föregående räkenskapsperioden. Det erhållna resultatet multipliceras med det re-
lationstal som avses i 83 y § 1 mom.

I fråga om försäkringar som enligt lagen om försäkringsklasser hör till livförsäkrings-
klassen 5 fås den andel som enligt 83 s § ska hänföras till kapitalbasens minimibelopp ge-
nom att beräkna en andel om 1 procent av de försäkringsrelaterade tillgångarna.

83 w§
Den andel som hänförs till kapitalbasens minimibelopp enligt 83 s § ska i fråga om för-

säkringar som hör till livförsäkringsklass 3 enligt lagen om försäkringsklasser bestämmas
genom sammanräkning av de belopp som avses i 2–5 mom. i denna paragraf.

Om en pensionskassa som bedriver verksamhet enligt 83 s § bär investeringsrisken, ska
på summan av premieansvaret för försäkringar och ersättningsansvaret för sådana pensi-
oner som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden beräknas en
andel om 4 procent.

Om en pensionskassa som bedriver verksamhet enligt 83 s § inte bär investeringsrisken
och pensionskassan inte har rätt att ändra belastningarna som är avsedda att täcka admi-
nistrationskostnaderna inom fem år, ska på summan av premieansvaret för försäkringar
och ersättningsansvaret för sådana pensioner som löper vid utgången av den närmast fö-
regående räkenskapsperioden beräknas en andel om 1 procent.

På risksumman vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden för för-
säkringar med en risksumma som är större än noll ska beräknas en andel om 0,3 procent.

Om en pensionskassa som bedriver verksamhet enligt 83 s § inte bär investeringsrisken
och pensionskassan har rätt att ändra belastningarna som är avsedda att täcka administra-
tionskostnaderna inom fem år, ska en andel om 25 procent beräknas på försäkringarnas ad-
ministrationskostnader under den närmast föregående räkenskapsperioden.

83 x§
Den andel som hänförs till kapitalbasens minimibelopp enligt 83 s § är i fråga om för-

säkringar som hör till skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 enligt lagen om försäkringsklas-
ser det största av de belopp som räknats ut enligt 2–5 mom.

Av en pensionskassas premieinkomst i skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 enligt lagen
om försäkringsklasser ska av den egna andelen av premieinkomsten under den senaste rä-
kenskapsperioden sammanräknas 18 procent upp till 50000000 euro och 16 procent av
den överstigande delen. Detta resultat ska multipliceras med det relationstal som före-
skrivs i 83 y § 3 mom.

Om pensionskassans premieintäkt i skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 enligt lagen om
försäkringsklasser under den senaste räkenskapsperioden är större än premieinkomsten,
ska premieintäkten i stället för premieinkomsten användas i den beräkning som avses i
2 mom.
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Av medelvärdet av pensionskassans egen andel av ersättningskostnader i skadeförsäk-
ringsklasserna 1 och 2 enligt lagen om försäkringsklasser under de tre senaste räkenskaps-
perioderna sammanräknas 26 procent av kostnaderna upp till 35000000 euro och 23 pro-
cent av den överstigande delen. Detta resultat ska multipliceras med det relationstal som
föreskrivs i 83 y § 3 mom.

Om kapitalbasens minimibelopp enligt 1 mom. som bestämts i enlighet med 2–4 mom.
är mindre än minimibeloppet för det föregående årets kapitalbas, ska kapitalbasens mini-
mibelopp vara minst minimibeloppet för det föregående årets kapitalbas multiplicerad
med ett relationstal som erhålls när det egna ersättningsansvaret i skadeförsäkringsklas-
serna 1 och 2 enligt lagen om försäkringsklasser vid räkenskapsperiodens slut divideras
med den egna andelen av ersättningsansvaret vid räkenskapsperiodens början. Detta rela-
tionstal får dock inte vara större än 1.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får beloppen i denna paragraf
justeras enligt förändringarna i det europeiska konsumentprisindex som offentliggörs av
Europeiska gemenskapernas statistikkontor. Det justerade beloppet avrundas uppåt till
närmaste hela 100 000 euro.

83 y §
Det relationstal som avses i 83 v § 2 och 4 mom. erhålls när summan av en försäkrings-

grupps egen andel av premieansvaret för gruppen i fråga och ersättningsansvaret för de
pensioner som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs
med motsvarande summa före avdrag av återförsäkrarnas andel. Relationstalet får inte
vara mindre än 0,85.

Det relationstal som avses i 83 v § 3 mom. erhålls när försäkringsgruppens egen andel
av risksumman för försäkringarna för den närmast föregående räkenskapsperioden jäm-
förs med motsvarande risksumma före avdrag av återförsäkrarnas andel. Relationstalet får
inte vara mindre än 0,5.

Det relationstal som avses i 83 x § 2 och 4 mom. erhålls genom att den egna andelen av
ersättningskostnaderna för de tre senaste räkenskapsperioderna jämförs med motsvarande
ersättningskostnader innan återförsäkrarnas andel dragits av. Relationstalet får inte vara
mindre än 0,5.

84 a §
En pensionskassa ska med skäliga mellanrum för kännedom till de försäkrade som är

berättigade till tilläggspensionsförmåner samt vid behov till deras företrädare överlämna
pensionskassans gällande stadgar varav framgår omfattningen av deras tilläggsförmåner,
förutsättningarna och valmöjligheterna i anslutning till tilläggsförmånerna samt inom skä-
lig tid väsentlig information om ändringar av stadgarna.

Pensionskassan ska varje år ge de försäkrade en redogörelse för pensionskassans finan-
siella ställning när det gäller tilläggspensionsverksamheten.

Varje pensionstagare ska, vid pensionsavgång eller när andra förmåner ska betalas ut,
få utförlig information om de pensionsförmåner och andra förmåner som pensionstagaren
har rätt till. Vidare ska varje pensionstagare samt vid behov hans eller hennes företrädare
inom skälig tid få information om väsentliga ändringar av pensionskassans stadgar.

84 b §
Pensionskassans försäkrade och pensionstagare inom tilläggspensionsverksamheten

samt vid behov deras företrädare ska på begäran få
1) bokslut och verksamhetsberättelse och, om tilläggspensionskassan ansvarar för fler

än ett tilläggspensionsarrangemang, bokslutet och verksamhetsberättelsen för vart och ett
av arrangemangen, och

2) riktlinjerna för investeringspolicyn.
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Pensionskassans försäkrade inom tilläggspensionsverksamheten ska på begäran få ut-
förlig information om

1) målnivån för pensionsförmånerna,
2) förmånernas nivå när medlemskapet upphör, och
3) pensionskassans stadgar som gäller för överföringen av pensionsrättigheter till en

annan pensionsanstalt när medlemskapet upphör till följd av att anställningsförhållandet
upphör.

Försäkrade som omfattas av en rörelseöverlåtelse ska på begäran få utförlig information
om beloppet av den intjänade tilläggspensionsförmånen, överföringen av förmånerna och
sina rättigheter vid överlåtelsen.

84 c §
Den information som pensionskassorna lämnar enligt detta kapitel ska uppfylla följan-

de krav:
1) informationen ska uppdateras regelbundet,
2) informationen ska avfattas på ett tydligt sätt, med användning av ett klart, koncist

och begripligt språk samt med undvikande av fackspråk och tekniska termer,
3) begreppen och innehållet ska vara konsekventa och informationen ska inte vara vil-

seledande,
4) informationen ska presenteras på ett lättläst sätt,
5) informationen ska vara tillgänglig på finska eller svenska,
6) informationen ska kostnadsfritt göras tillgänglig för presumtiva försäkrade, försäk-

rade och förmånstagare, i elektronisk form eller i pappersform.

84 d §
Pensionskassorna ska ge de försäkrade och förmånstagarna tillräcklig information om

villkoren för tilläggspensionsarrangemang, i synnerhet om
1) pensionskassans namn och den EES-stat där den är registrerad eller auktoriserad

samt namnet på dess behöriga myndighet,
2) de rättigheter och skyldigheter som parterna i tilläggspensionsarrangemanget har,
3) investeringsprofilen,
4) vilken typ av finansiella risker som de försäkrade och förmånstagarna står för,
5) villkoren för fulla eller partiella garantier enligt tilläggspensionsarrangemanget eller

avseende en viss förmånsnivå eller, när ingen garanti erbjuds med stöd av arrangemanget,
en förklaring om detta,

6) eventuella mekanismer som skyddar intjänade rättigheter eller mekanismer för re-
ducering av förmåner, om sådana finns,

7) om de försäkrade står för investeringsrisken eller kan fatta investeringsbeslut, infor-
mation om den historiska avkastningen från investeringar relaterade till tilläggspensions-
arrangemanget under minst fem år eller för alla år som tilläggspensionsarrangemanget för-
valtats, om denna period understiger fem år,

8) strukturen på kostnader som bärs av försäkrade och förmånstagare, för tilläggspen-
sionsarrangemang som inte fastställer en viss förmånsnivå,

9) de alternativ som försäkrade och förmånstagare har för att erhålla sina pensionsför-
måner,

10) om en försäkrad har rätt att överlåta pensionsrättigheter, ytterligare information om
arrangemangen för en sådan överlåtelse.

För en pensionskassas tilläggspensionsarrangemang där de försäkrade står för en inves-
teringsrisk och som föreskriver fler än ett alternativ med olika investeringsprofiler ska de
försäkrade informeras om villkoren för tillgängliga investeringsalternativ och ickevalsal-
ternativet för investeringar och tilläggspensionsarrangemangets regel om att en viss för-
säkrad anvisas ett visst investeringsalternativ.
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Pensionskassan ska inom skälig tid ge försäkrade, förmånstagare och deras företrädare
all relevant information om ändringar av reglerna för tilläggspensionsarrangemanget samt
tillhandahålla dem en förklaring om hur väsentliga förändringar av de försäkringstekniska
avsättningarna påverkar de försäkrade och förmånstagarna.

84 e §
Pensionskassorna ska på begäran av de försäkrade och förmånstagarna eller deras före-

trädare lämna följande kompletterande information:
1) årsbokslutet och verksamhetsberättelsen samt riktlinjerna för investeringspolicyn,
2) närmare uppgifter om de antaganden som använts som underlag för tilläggspensi-

onsprognoserna och för eventuella ekonomiska scenarier i det tilläggspensionsbesked som
avses i 84 f §.

De personer tillhörande verksamhetskretsen som omfattas av en rörelseöverlåtelse ska
på begäran få utförlig information om beloppet av den intjänade tilläggspensionsförmå-
nen, överföringen av förmånerna och sina rättigheter vid överlåtelsen.

84 f §
Pensionskassorna ska kostnadsfritt för alla försäkrade minst varje år i elektronisk form

eller i pappersform upprätta ett kortfattat dokument vars titel ska innehålla ordet tilläggs-
pensionsbesked. Den försäkrade ska på begäran ges en papperskopia utöver den elektro-
niska informationen. Informationen i tilläggspensionsbeskedet ska vara korrekt och upp-
daterad.

Tilläggspensionsbeskedet ska innehålla åtminstone följande information till de försäk-
rade:

1) den försäkrades personuppgifter och pensionsålder,
2) pensionskassans namn och adress samt specifika uppgifter om den försäkrades til-

läggspensionsarrangemang,
3) information om garantier enligt tilläggspensionsarrangemanget och, vid behov, var

ytterligare information finns,
4) information om prognoser för tilläggspensionsförmåner grundade på den försäkra-

des pensionsålder och en ansvarsfrihetsklausul där det konstateras att prognoserna kan av-
vika från det slutliga värdet av mottagna förmåner. Om prognosen för pensionsförmånerna
grundas på ekonomiska scenarier ska den informationen också innehålla ett bästa scenario
och ett oförmånligt scenario, med beaktande av tilläggspensionsarrangemangets särskilda
karaktär.

5) information om intjänade rättigheter eller ackumulerat kapital med beaktande av til-
läggspensionsarrangemangets särskilda karaktär,

6) information om de bidrag som delägaren och den försäkrade har betalat in till til-
läggspensionsarrangemanget, åtminstone under de senaste 12 månaderna, med beaktande
av tilläggspensionsarrangemangets särskilda karaktär,

7) en specificering av de kostnader som pensionsstiftelsen har dragit av åtminstone un-
der de senaste 12 månaderna,

8) information om fonderingsnivån för tilläggspensionsarrangemanget som helhet,
9) en tydlig angivelse av det exakta datum som informationen avser,
10) en tydlig angivelse av betydande förändringar av informationen i förhållande till

föregående år.
I beskedet om tilläggspensionen ska utöver informationen i 2 mom. anges var och hur

den försäkrade kan erhålla
1) ytterligare praktisk information om de valmöjligheter som den försäkrade har enligt

tilläggspensionsarrangemanget,
2) en redogörelse för principerna för årsbokslutet och verksamhetsberättelsen samt för

investeringspolicyn,
21



1296/2018  
3) information om de antaganden som används för livräntebelopp, särskilt med avse-
ende på annuitetsränta, typen av leverantör och livräntans varaktighet,

4) information om förmånsnivån för det fall att anställningen upphör,
5) ytterligare information när det är fråga om tilläggspensionsarrangemang där de för-

säkrade står för investeringsrisken och där ett investeringsalternativ åläggs den försäkrade
genom en särskild bestämmelse som anges i tilläggspensionsarrangemanget.

Finansinspektionen utfärdar föreskrifter om antaganden för de prognoser som ska an-
vändas för beräkning av tilläggspensionen enligt 2 mom. 4 punkten och som pensionskas-
san ska använda för att fastställa den årliga nominella avkastningsprocenten på investe-
ringarna, den årliga inflationen och framtida löner.

84 g §
Pensionskassorna ska säkerställa att presumtiva försäkrade som inte automatiskt ansluts

till ett tilläggspensionsarrangemang samt försäkrade som automatiskt ansluts till ett til-
läggspensionsarrangemang, omedelbart efter anslutningen till arrangemanget informeras
om

1) alla relevanta alternativ som de har, inbegripet investeringsalternativ,
2) relevanta inslag i tilläggspensionsarrangemanget, inbegripet typen av förmåner,
3) information om huruvida miljöfaktorer, klimatfaktorer, sociala faktorer och före-

tagsstyrningsfaktorer beaktas i investeringsstrategin och i så fall på vilket sätt,
4) var ytterligare information finns tillgänglig.
När de försäkrade står för investeringsrisken eller kan fatta investeringsbeslut, ska pen-

sionskassan ge presumtiva försäkrade information om den historiska avkastningen från in-
vesteringar relaterade till tilläggspensionsarrangemanget under minst fem år eller för alla
år som tilläggspensionsarrangemanget förvaltats om denna period understiger fem år,
samt information om strukturen på kostnader som bärs av försäkrade och förmånstagare.

84 h §
En pensionskassa ska i god tid före den försäkrades pensionsålder eller på den försäk-

rades begäran tillhandahålla varje försäkrad information om de alternativ för utbetalning
av tilläggspensionsförmåner som han eller hon har för att erhålla sina förmåner.

Pensionskassan ska regelbundet informera förmånstagarna om de förmåner som ska ut-
betalas och om motsvarande utbetalningsalternativ. Dessutom ska förmånstagarna utan
dröjsmål informeras efter ett slutgiltigt beslut som leder till att förmånsnivåerna reduceras
och tre månader innan beslutet genomförs. Om förmånstagarna står för en betydande del
av investeringsrisken under utbetalningsfasen ska det säkerställas att de regelbundet får
den information de behöver.

101 §
Om Finansinspektionen anser att en försäkringskassa är eller håller på att råka i ett så-

dant tillstånd att den bör upplösas, kan Finansinspektionen förbjuda försäkringskassan att
överlåta eller pantsätta kassans egendom.

9 a kap.

Tillsynen över pensionskassornas  tilläggspensionsverksamhet  och  över  utländska 
EES-tilläggspensionsanstalter

101 a §
Detta kapitel ska tillämpas utöver vad som i 9 kap. föreskrivs på tillsynen över pen-

sionskassorna och på tillsynen över utländska EES-tilläggspensionsanstalter.
Vad som i detta kapitel föreskrivs om pensionskassor ska tillämpas endast på pensions-

kassors tilläggspensionsverksamhet.
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Finansinspektionen ska övervaka att pensionskassorna uppfyller de krav på sin verk-
samhet som föreskrivs i denna lag. Finansinspektionen ska i synnerhet utöva tillsyn över
att pensionskassorna uppfyller följande krav:

1) vad som i 7 kap. föreskrivs om försäkringstekniska avsättningar och finansiering av
sådana,

2) vad som i 83 s–83 y § föreskrivs om kapitalbas, disponibel kapitalbas och minimik-
rav på kapitalbasen,

3) vad som i 7 kap. samt i 8 b och 8 c § föreskrivs om investeringsregler,
4) vad som i 6 a kap. föreskrivs om företagsstyrningssystem och kapitalförvaltning,
5) vad som i 8 kap. föreskrivs om information som ska lämnas till försäkrade och för-

månstagare.

101 b §
Syftet med tillsynen är att skydda de försäkrades och förmånstagarnas rättigheter samt

att säkerställa pensionskassornas stabilitet och sundhet.
Tillsynen ska vara rättidig och stå i proposition till storleken, arten, omfattningen och

komplexiteten hos pensionskassans verksamhet. Tillsynen ska baseras på en framåtblick-
ande och riskbaserad metod.

Finansinspektionen ska utföra tillsynsåtgärder i ändamålsenlig omfattning i pensions-
kassans lokaler och på distans. Finansinspektionen ska särskilt i krissituationer ta hänsyn
till den potentiella effekt som åtgärderna har på de finansiella systemens stabilitet i Euro-
peiska unionen.

101 c §
Finansinspektionen ska när den utövar tillsyn över pensionskassorna ta hänsyn till de

omständigheter under vilka pensionskassorna bedriver sin verksamhet samt till de tjänste-
företag som utför utkontrakterade nyckelfunktioner eller annan verksamhet för pensions-
kassornas räkning. Finansinspektionen ska i sin tillsyn över pensionskassorna i synnerhet
bedöma

1) om pensionskassans företagsstyrningssystem uppfyller de kvalitativa krav som fö-
reskrivs i 6 a kap.,

2) de risker som en pensionskassa står inför samt dess förmåga att bedöma och hantera
dessa risker.

Finansinspektionen ska ha tillgång till stresstester och andra motsvarande uppfölj-
ningsinstrument som ger Finansinspektionen möjlighet att identifiera försämringar i en
pensionskassas finansiella ställning och att övervaka hur en försämring åtgärdas.

Finansinspektionen ska fastställa hur ofta granskningar minst ska göras och vilken om-
fattning de ska ha, med beaktande av storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos
pensionskassans verksamhet.

Finansinspektionen ska offentliggöra information om de olika skedena i och de allmän-
na principerna för det tillsynsförfarande som föreskrivs i 1–3 mom.

101 d §
En pensionskassa och de personer som i praktiken leder dess verksamhet eller utför

nyckelfunktioner ska utan obefogat dröjsmål på begäran till Finansinspektionen överläm-
na för tillsynen behövliga uppgifter och handlingar. I synnerhet ska man överlämna

1) den egna riskbedömningen, uppgifter om riktlinjerna för investeringspolicyn samt
bokslutet och verksamhetsberättelsen,

2) interna delårsrapporter, försäkringsmatematiska kalkyler och detaljerade antagan-
den, analyser beträffande matchning av tillgångar och skulder, dokumentation som visar
att riktlinjerna för investeringsverksamheten följs, dokumentation som visar att inbetal-
ningar skett planenligt samt om en sådan revisionsberättelse som avses i revisionslagen.
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101 e §
Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att 77 p § följs när en pensionskassa utkon-

trakterar nyckelfunktioner och annan verksamhet samt all sådan utkontraktering i senare
led, som påverkar pensionskassans finansiella ställning eller som är av avgörande betydel-
se för vad som krävs för effektiv tillsyn.

Vad som i 24 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om granskning av till-
synsobjekts och andra finansmarknadsaktörers verksamhetsställen ska tillämpas också på
inspektioner av sådana tjänsteföretags lokaler till vilka en pensionskassa har utkontrakte-
rat verksamheter. Vad som ovan föreskrivs om inspektioner av tjänsteföretags verksam-
hetsställen ska tillämpas också på sådana tjänsteleverantörer till vilka pensionskassans
tjänsteföretag i ett senare led har utkontrakterat pensionskassans verksamheter.

101 f §
Finansinspektionen ska ålägga den att betala ordningsavgift enligt 38 § i lagen om Fi-

nansinspektionen, som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot
1) vad som i 9 a § föreskrivs om en rättvis fördelning av risker och förmåner mellan

generationerna,
2) vad som i 6 a kap. föreskrivs om företagsstyrningssystem, kapitalförvaltning och an-

vändning av förvaringsinstitut,
3) vad som i 8 § 1 mom., 8 b, 8 c, 81 a, 81 b och 82 a §, 83 § 1–2 och 8 mom., 83 h–83

j, 83 m, 83 s och 83 v–83 y § föreskrivs om pensionsansvar, täckning av pensionsansvar,
investering samt solvenskapital,

4) vad som i 84 c–84 h § föreskrivs om information till försäkrade och förmånstagare,
5) vad som i 14 a kap. föreskrivs om gränsöverskridande verksamhet och i 14 b kap.

om gränsöverskridande överlåtelser
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska på påförande av ordningsavgift tillämpas vad

som i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om ordningsavgift.

101 g §
Finansinspektionen kan i situationer som avses i 101 § förbjuda användningen av pen-

sionskassas tillgångar som förvaltas av en kapitalförvaltare som avses i 77 r § eller av ett
förvaringsinstitut som avses i 77 s §.

Finansinspektionen kan på begäran av en behörig myndighet i en utländsk EES-til-
läggspensionsanstalts hemstat förbjuda eller begränsa användningen av en utländsk EES-
tilläggspensionsanstalts tillgångar som förvaltas av kapitalförvaltare eller förvaringsinsti-
tut som är etablerade i Finland.

101 h §
Finansinspektionen ska till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

anmäla beslut om att förbjuda eller begränsa en pensionskassas verksamhet.

101 i §
Finansinspektionen ska i enlighet med 125 j § i lagen om pensionsstiftelser

(1774/1995) utöva tillsyn över att utländska EES-tilläggspensionsanstalter när de bedriver
gränsöverskridande verksamhet där Finland är värdstat följer finsk social- och arbetsrätt
samt iakttar de informationskrav som ska tillämpas på frivilliga tilläggspensioner.

Om en pensionskassa bedriver gränsöverskridande verksamhet ska värdstatens behöri-
ga myndighet utöva tillsyn över efterlevnaden av värdstatens social- och arbetsrätt och av
värdstatens informationskrav. Finansinspektionen ska på ett ändamålsenligt sätt samarbe-
ta med värdstatens behöriga myndighet.
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Finansinspektionen ska regelbundet, dock minst vartannat år, underrätta Europeiska 
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om de bestämmelser i denna lag som inte 
omfattas av finsk social- och arbetslagstiftning samt om ändringar i bestämmelserna.

14 a kap.

Gränsöverskridande verksamhet

157 a §
Detta kapitel ska tillämpas på EES-tilläggspensionskassors gränsöverskridande verk-

samhet och på utländska EES-tilläggspensionsanstalters verksamhet.
Pensionskassor som beviljar frivilliga tilläggspensioner och pensionskassor som bevil-

jar både frivilliga tilläggspensioner och lagstadgade pensioner kan hos Finansinspektio-
nen ansöka om tillstånd att verka som EES-tilläggspensionskassa. På ansökan om tillstånd 
ska tillämpas vad som i detta kapitel föreskrivs om tillståndsförfarandet i fråga om gräns-
överskridande verksamhet.

En till EES-tilläggspensionskassa ombildad pensionskassas avdelning för lagstadgad 
pensionsverksamhet får inte bedriva gränsöverskridande verksamhet.

157 b §
En EES-tilläggspensionskassa ska ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen innan 

den gränsöverskridande verksamheten inleds och finansiering i anslutning därtill tas emot 
från ett finansierande företag.

En EES-tilläggspensionskassa ska i anslutning till tillståndsansökan informera Finans-
inspektionen om

1) värdstaten,
2) det finansierande företaget och den ort där dess centralförvaltning är belägen,
3) huvuddragen i det tilläggspensionsarrangemang som ska förvaltas för det finansie-

rande företaget.
Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas

i anslutning till tillståndsansökan.

157 c §
Om Finansinspektionen gör bedömningen att en EES-tilläggspensionskassa med beak-

tande av dess administrativa uppbyggnad, dess finansiella ställning och dess lednings an-
seende, yrkeskvalifikationer samt erfarenhet på området har förutsättningar att bedriva
den föreslagna gränsöverskridande verksamheten, ska Finansinspektionen inom tre måna-
der från mottagandet av de uppgifter som avses i 157 b § 2 mom. vidarebefordra uppgif-
terna till den behöriga myndigheten i den stat som avses i 157 b § 2 mom. 1 punkten och
underrätta EES-tilläggspensionskassan om detta. Till anmälan ska fogas beslutet om till-
stånd att inleda den gränsöverskridande verksamheten.

Om Finansinspektionen gör bedömningen att en EES-tilläggspensionskassa inte upp-
fyller de i 1 mom. stadgade förutsättningarna för att bedriva gränsöverskridande verksam-
het, ska Finansinspektionen avslå tillståndsansökan som avses i 157 b § 1 mom. inom tre
månader från det att den fick de uppgifter som avses i 157 b § 2 mom.

157 d §
Finansinspektionen ska informera en EES-tilläggspensionskassa som ansöker om till-

stånd om de social- och arbetsrättsliga krav som i samband med gränsöverskridande verk-
samhet ska tillämpas på tilläggspensionsarrangemang och som har uppställts av den behö-
riga myndigheten i värdstaten samt om betydande förändringar av de nämnda kraven. På
en EES-tilläggspensionskassas gränsöverskridande verksamhet ska inte tillämpas vad
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som i 8 kap. i denna lag föreskrivs om information, begränsning av en försäkringskassas 
ansvar och utbetalning av förmåner.

Finansinspektionen ska informera den sökande EES-tilläggspensionskassan om de krav 
gällande gränsöverskridande verksamhet som värdstatens behöriga myndighet har upp-
ställt i fråga om information som ska ges presumtiva försäkrade, försäkrade och förmåns-
tagare samt betydande förändringar av den ovan avsedda kraven.

En EES-tilläggspensionskassa som har fått det ovan i 157 c § 1 mom. avsedda tillstån-
det kan börja bedriva gränsöverskridande verksamhet efter att ha informerats om de ovan 
i 1 och 2 mom. avsedda krav eller sex veckor från det att värdstatens behöriga myndighet 
har fått de uppgifter som avses i 157 b § 2 mom.

157 e §
Om värdstatens behöriga myndighet meddelar Finansinspektionen att en EES-tilläggs-

pensionskassa i sin verksamhet inte iakttar de krav som avses i 157 d § 1 och 2 mom., ska 
Finansinspektionen i samarbete med värdstatens behöriga myndighet vidta de åtgärder 
som behövs för att tilläggspensionskassan ska upphöra med överträdelsen.

157 f §
En EES-tilläggspensionskassa som bedriver gränsöverskridande verksamhet ska fullt ut 

och ständigt täcka pensionsansvaret i fråga om samtliga tilläggspensionsarrangemang som 
den förvaltar.

157 g §
Finansinspektionen ska i försäkringskasseregistret som EES-pensionskassor med til-

läggspensionsverksamhet anteckna också pensionskassor bedriver gränsöverskridande 
verksamhet. Om en EES-pensionskassas gränsöverskridande verksamhet upphör ska Fi-
nansinspektionen avregistrera kassan som EES-tilläggspensionskassa.

Finansinspektionen ska i försäkringskasseregistret anteckna de EES-stater där en EES-
pensionskassa är verksam.

Finansinspektionen ska meddela Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndig-
heten de registeruppgifter som avses i 1 och 2 mom.

157 h §
Utländska EES-tilläggspensionsanstalter har i enlighet med 125 h och 125 i § i lagen 

om pensionsstiftelser rätt att bedriva gränsöverskridande verksamhet i Finland.

14 b kap.

Gränsöverskridande överlåtelser

157 i §
Detta kapitel ska tillämpas på pensionskassor med minst 100 försäkrade inom tilläggs-

pensionsverksamheten samt på pensionskassor som från och med följande räkenskapspe-
riod har gjort en sådan anmälan till Finansinspektionen som avses i 2 b § 1 mom. Detta 
kapitel ska tillämpas också på pensionskassor med färre än 100 försäkrade inom tilläggs-
pensionsverksamheten, om den pensionskassa som är övertagande tilläggspensionsanstalt 
eller den utländska EES- tilläggspensionsanstalt som är övertagande tilläggspensionsan-
stalt inte bedriver gränsöverskridande verksamhet efter överlåtelsen.

En pensionskassa kan överlåta alla eller en del av ett tilläggspensionsarrangemangs 
ansvar inklusive försäkringstekniska avsättningar, andra skyldigheter och rättigheter 
samt pensionsansvar som kan överföras och andra motsvarande tillgångar eller mot-
svarande betalningar till den övertagande tilläggspensionsanstalten under de förutsätt-
ningar som föreskrivs i detta kapitel.

Den pensionskassa vars  tilläggspensionsarrangemang  överlåts ska svara för överlå-

telsekostnaderna.

På överlåtelse av en del av ett tilläggspensionsarrangemang ska tillämpas vad som i detta 
kapitel föreskrivs om överlåtelse av tilläggspensionsarrangemang. På gränsöverskri-

26

RÄTTELSE
Den märkta punkten har tillfogats som rättelse.



1296/2018  
dande överlåtelse av tilläggspensionsarrangemang som avses i detta kapitel ska inte til-
lämpas 12 kap.

157 j §
Utöver vad som i 31 § föreskrivs om en pensionskassas styrelses beslut är en förutsätt-

ning för en överlåtelse som avses i 157 i § 2 mom. ett beslut som innebär att överlåtelsen
godkänns av en majoritet av den överlåtande pensionskassans styrelsemedlemmar som fö-
reträder de personer som hör till verksamhetskretsen. Om förmånstagarna inte hör till den
överlåtande pensionskassans verksamhetskrets är en förutsättning för överlåtelsen att ma-
joriteten av förmånstagarna godkänner överlåtelsen. Förmånstagare som inte hör till verk-
samhetskretsen ska utöva sin beslutanderätt per post eller genom datakommunikation.
Förmånstagarnas beslut blir det förslag som har biträtts med över hälften av de avgivna
rösterna.

En pensionskassa ska minst en månad före ett sådant beslut som avses i 1 mom. till de
försäkrade som omfattas av det försäkringsbestånd som överlåts och till de styrelsemed-
lemmar som företräder dem samt till förmånstagarna sända ett meddelande om planen för
överlåtelse av tilläggspensionsarrangemanget samt hålla information om överlåtelsevill-
koren tillgänglig för dem på sitt kontor eller på sina webbsidor. Till förmånstagare som
inte hör till verksamhetskretsen ska minst en månad före ett beslut enligt i 1 mom. sändas
anvisningar om det omröstningsförfarande som avses ovan.

En förutsättning för överlåtelse av ett tilläggspensionsarrangemang är dessutom att den
arbetsgivare vars tilläggspensionsarrangemang överlåts på förhand har gett sitt samtycke
till överlåtelsen.

157 k §
En förutsättning för en pensionskassas gränsöverskridande överlåtelse av ett tilläggs-

pensionsarrangemang enligt 157 i § 2 mom. är att den behöriga myndigheten i den över-
tagande tilläggspensionsanstaltens hemstat ger sitt godkännande efter det att Finansin-
spektionen har gett sitt förhandsgodkännande av den ansökan om gränsöverskridande
överlåtelse från den övertagande tilläggspensionsanstalten som inkommit från den behö-
riga myndigheten.

Finansinspektionen ska efter att från den behöriga myndigheten i den övertagande til-
läggspensionsanstaltens hemstat ha fått den ovan nämnda anstaltens ansökan om gränsö-
verskridande överlåtelse bedöma om

1) de återstående försäkrades och förmånstagarnas ställning på lång sikt vid överlåtel-
sen av tilläggspensionsarrangemanget delvis är tryggad på det sätt som avses i 157 i §
1 mom.,

2) de försäkrades och förmånstagarnas individuella rättigheter kommer att vara åtmins-
tone desamma efter överlåtelsen,

3) de tillgångar motsvarande tilläggspensionsarrangemanget som överlåts är tillräckli-
ga och lämpliga för att täcka de skulder, försäkringstekniska avsättningar och andra skyl-
digheter och rättigheter som ska överlåtas, på det sätt som föreskrivs i 7 kap.

Finansinspektionen ska inom åtta veckor från det att ansökan enligt 1 mom. har mottag-
its översända sin bedömning till den behöriga myndigheten i den övertagande tilläggspen-
sionsanstaltens hemstat.

157 l §
När Finansinspektionen av den behöriga myndigheten i den övertagande tilläggspensi-

onsanstaltens hemstat har informerats om att överlåtelsen godkänts och överlåtelsen leder
till gränsöverskridande verksamhet, ska Finansinspektionen informera den ovan avsedda
behöriga myndigheten om de social- och arbetsrättsliga krav som ska tillämpas på tilläggs-
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pensionsarrangemanget och enligt vilka tilläggspensionsarrangemanget ska förvaltas samt
om betydande förändringar av de krav som nämns ovan.

Finansinspektionen ska dessutom informera den behöriga myndigheten i den överta-
gande tilläggspensionsanstaltens hemstat om de krav som ska tillämpas på översändande
av informationen till presumtiva försäkrade, försäkrade och förmånstagare samt om bety-
dande förändringar när det gäller översändandet av information som nämns ovan.

Finansinspektionen ska sända ett meddelande enligt 1 och 2 mom. inom fyra veckor ef-
ter att ha fått vetskap om att ansökan om överlåtelsen har godkänts.

157 m §
Om Finansinspektionen i en situation som avses i 157 l § är värdstatens behöriga myn-

dighet, ska Finansinspektionen se till att den övertagande tilläggspensionsanstalten upp-
fyller de krav som avses i 157 l § 1 och 2 mom. Finansinspektionen ska underrätta den be-
höriga myndigheten i den övertagande tilläggspensionsanstaltens hemstat om överträdel-
ser som den har upptäckt i samband med tillsynen. Om en överträdelse fortsätter trots eller
i avsaknad av den ovan avsedda behöriga myndighetens åtgärder, kan Finansinspektionen
begränsa eller förbjuda den övertagande tilläggspensionsanstaltens verksamhet i Finland
med iakttagande av vad som i 61 § 3 mom. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om
begränsning av och förbud mot utländska EES-filialers verksamhet.

157 n §
En pensionskassa som bedriver tilläggspensionsverksamhet kan i samband med en

gränsöverskridande överlåtelse verka som övertagande tilläggspensionsanstalt, om de för-
utsättningar för överlåtelsen som föreskrivs i detta kapitel är uppfyllda.

En förutsättning för överlåtelse är att de försäkrade och förmånstagarna eller de företrä-
dare för de försäkrade och förmånstagarna som omfattas av tilläggspensionsarrangemang-
et på förhand har gett sitt samtycke till överlåtelsen och att de försäkrade och förmånsta-
garna hör till pensionskassans verksamhetskrets enligt 4 §. En förutsättning för överlåtel-
sen är dessutom att det företag som finansierar tilläggspensionsarrangemanget har gett sitt
samtycke på förhand och ansluter sig till pensionskassan som delägare.

Den överlåtande tilläggspensionsanstalten ska svara för överlåtelsekostnaderna.

157 o §
En pensionskassa som har för avsikt att verka som övertagande tilläggspensionsanstalt

ska hos Finansinspektionen ansöka om tillstånd för gränsöverskridande överlåtelse av til-
läggspensionsarrangemanget. Av ansökan ska framgå

1) det överlåtande och den övertagande tilläggspensionsanstaltens namn och huvud-
sakliga förvaltningsort samt den EES-stat där tilläggspensionsanstalten är auktoriserad el-
ler registrerad,

2) det skriftliga avtalet mellan den överlåtande och den övertagande tilläggspensions-
anstalten om överlåtelse av tilläggspensionsarrangemanget inklusive alla villkor,

3) en beskrivning av tilläggspensionsarrangemangets väsentliga särdrag,
4) en beskrivning av de ansvar eller försäkringstekniska avsättningar som ska överlåtas

och andra skyldigheter och rättigheter, samt motsvarande tillgångar eller likvärdiga likvi-
da tillgångar,

5) det finansierande företagets namn och huvudsakliga förvaltningsort,
6) belägg för att de försäkrade, de förmånstagare och det finansierande företag som av-

ses i 157 n § 2 mom. har gett samtycke,
7) namnet på de EES-stater vars social- och arbetsrätt ska tillämpas på det tilläggspen-

sionsarrangemang som överlåts.
Finansinspektionen ska utan dröjsmål för bedömning översända en ansökan enligt

1 mom. till den överlåtande tilläggspensionsanstaltens behöriga myndighet.
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157 p §
Finansinspektionen ska utifrån en ansökan enligt 157 o § bedöma om
1) den ansökande pensionskassan har lämnat all den i 157 n § 1 mom. avsedda infor-

mation,
2) pensionskassans administrativa uppbyggnad, finansiella ställning och dess lednings

anseende, yrkeskvalifikationer och erfarenhet på området är förenliga med de krav som
uppställts för den föreslagna överlåtelsen,

3) om de långsiktiga intressena hos pensionskassans försäkrade och förmånstagare och
den överlåtna delen av tilläggspensionsarrangemanget är tillräckligt skyddade under och
efter överlåtelsen,

4) pensionskassans ansvarsskuld i sin helhet är täckt vid tidpunkten för överlåtelsen, i
det fall att överlåtelsen utmynnar i gränsöverskridande verksamhet,

5) de tillgångar som ska överlåtas är tillräckliga och lämpliga för att täcka den ansvars-
skuld som överlåts, inklusive försäkringstekniska avsättningar, samt övriga skyldigheter
och rättigheter på det sätt som föreskrivs i denna lag.

Finansinspektionen ska till den pensionskassa som ansöker om tillstånd sända sitt beslut
om godkännande av eller avslag på ansökan om tillstånd inom tre månader efter att ha
mottagit ansökan och till den behöriga myndigheten i den överlåtande tilläggspensionsan-
staltens hemstat inom två veckor efter att den fattat beslutet. Om Finansinspektionen inte
meddelar ett beslut inom den föreskrivna tiden på tre månader, kan den pensionskassa som
ansöker om tillstånd söka ändring genom besvär. Besvären anses då avse ett beslut av Fi-
nansinspektionen om avslag av ansökan. Besvär får anföras till dess att Finansinspektio-
nen har meddelat sitt beslut om godkännande eller avslag. Finansinspektionen ska under-
rätta besvärsmyndigheten om beslutet i ärendet.

157 q §
Om en gränsöverskridande överlåtelse utmynnar i gränsöverskridande verksamhet ska

Finansinspektionen informera den övertagande pensionskassan om de social- och arbets-
rättsliga krav som ska tillämpas på den gränsöverskridande verksamheten samt om den in-
formation som ska ges till presumtiva försäkrade, försäkrade och förmånstagare gällande
de krav som ställts av den behöriga myndigheten i den överlåtande tilläggspensionsanstal-
tens hemstat. Finansinspektionen ska översända den ovan avsedda informationen inom en
vecka från det att den informerats av den behöriga myndigheten i tilläggspensionsanstal-
tens hemstat.

Om en pensionskassa som i egenskap av övertagande tilläggspensionsanstalt bedriver
gränsöverskridande verksamhet inte uppfyller de arbets- och socialrättsliga krav som av-
ses i 1 mom. eller de krav som gäller översändande av information, ska Finansinspektio-
nen i samråd med den behöriga myndigheten i värdstaten vidta åtgärder för att överträdel-
sen ska upphöra.

157 r §
En pensionskassa som ansöker om tillstånd enligt 157 o § får börja förvalta det tilläggs-

pensionsarrangemang som ska överlåtas efter att ha fått Finansinspektionens godkännan-
de beslut enligt 157 p § 2 mom. eller om pensionskassan inte har fått Finansinspektionens
godkännande eller avslag inom fyra månader och tre veckor från inlämnandet ansökan.

Om en gränsöverskridande överlåtelse när en pensionskassa verkar som övertagande
tilläggspensionsanstalt utmynnar i gränsöverskridande verksamhet, ska 157 g § tillämpas
på antecknande av pensionskassan i försäkringskasseregistret.

157 s §
Om Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i hemstaten för det överlåtande

eller mottagande tjänstepensionsinstitutet har meningsskiljaktigheter som gäller förfaran-
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det för överföring av tilläggspensionsarrangemang, innehållet i åtgärder eller den behöriga
myndighetens passivitet kan Finansinspektionen med Europeiska försäkrings- och tjäns-
tepensionsmyndigheten inleda ett sådant icke-bindande medlingsförfarande som avses i
artikel 31 andra stycket c) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010
om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepen-
sionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kom-
missionens beslut 2009/79/EG.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
En pensionskassa vars tilläggspensionsverksamhet när denna lag träder i kraft omfattar

färre än 100 försäkrade, kan meddela Finansinspektionen att pensionskassan när denna
lag trätt i kraft bedriver sin verksamhet i enlighet med de bestämmelser i lagen om för-
säkringskassor som ska tillämpas på pensionskassor vars tilläggspensionsverksamhet
omfattar minst 100 försäkrade. Om en pensionskassa återtar sitt meddelande, tillämpas
på dess verksamhet från ingången av följande räkenskapsperiod efter återtagandet de
bestämmelser i lagen om försäkringskassor som ska tillämpas på pensionskassor med
färre än 100 försäkrade.

Den bestämmelse om den maximiräntesats som ska användas vid beräkning av pen-
sionskassors ansvarsskulder och pensionsstiftelsers pensionsansvar som utfärdats med
stöd av 82 a § 4 mom. i lagen om försäkringskassor och som gällde vid denna lags
ikraftträdande tillämpas vid beräkning av pensionskassors ansvarsskulder när det gäller
tilläggspensionsverksamhet till dess att Finansinspektionens i 82 a § i denna lag avsedda
föreskrift om den maximiräntesats som ska användas vid beräkning av ansvarsskulden trä-
der i kraft.

En EES-tilläggspensionskassa får fortsättningsvis bedriva sådan gränsöverskridande
verksamhet för vilken den har fått Finansinspektionens tillstånd som gäller när denna lag
träder i kraft.

En EES-tilläggspensionskassas ansökan om inledande av gränsöverskridande verksam-
het förfaller om den är anhängig när denna lag träder i kraft.

En pensionskassa som innan denna lag trätt i kraft har utkontrakterat tilläggspensions-
verksamhet till ett tjänsteföretag, ska inom sex månader efter ikraftträdandet underrätta Fi-
nansinspektionen om utkontrakteringen.

Helsingfors den 28 december 2018
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