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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om arbetspensionsförsäkringsbolag och vissa lagar som har sam
band med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att en lag om 
arbetspensionsförsäkringsbolag stiftas. Av
sikten med propositionen är att genomföra 
de förslag som gäller ordnandet av förvalt
ningen och placeringsverksamheten vid för
säkringsbolag som bedriver lagstadgad pen
sionsförsäkringsrörelse och som baserar sig 
på utredningsman Matti Louekoskis prome
moria och inte redan föreslås bli genomförda 
i samband med regeringens proposition med 
förslag till nya solvensregler för pensionsan
stalterna som av läts till riksdagen i novem
ber 1996. 

Avsikten med de föreslagna stadgandena 
är att göra verksamheten, i synnerhet place
ringsverksamheten, vid försäkringsbolag som 
bedriver lagstadgad pensionsförsäk
ringsrörelse mera självständigt i förhållande 
till dvs. försäkringsbolag som hör till samma 
bolagsgrupp, delägare, andra försäkringsbo
lag som bedriver lagstadgad pensionsförsäk
ring och bankerna samt att skärpa behörig
hetsvillkoren för ledningen för sådana för
säkringsbolag. 

Det föreslås att de bolagsrättsliga special
stadganden som gäller försäkringsbolag som 
bedriver lagstadgad pensionsförsäkring dvs. 
arbetspensionsförsäkringsbolag tas in i lagen 
om arbetspensionsförsäkringsbolag. A v sikten 
är att de stadganden i lagen om försäkrings
bolag som gäller livförsäkring och livförsäk
ringsbolag samt lagen om aktiebolag fortfa
rande skall tillämpas på arbetspensionsför
säkringsbolagen i andra hand. 

Enligt propositionen får ett arbetspensions
försäkringsbolag endast med social- och häl
sovårdsministeriets tillstånd äga aktier i ett 
annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller 
mer än tio procent av aktierna eller röstetalet 
för samtliga aktier i ett kreditinstitut eller 
finansiellt institut som står under offentlig 
övervakning. Enligt propositionen skall alla 
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överlåtelser av aktier eller garantiandelar i 
ett arbetspensionsförsäkringsbolag anmälas 
till social- och hälsovårdsministeriet på för
hand. 

Det föreslås att behörighetsvillkoren för 
styrelsemedlemmarna och verkställande di
rektören ändras så att styrelsemedlemmarna 
skall vara väl ansedda och ha tillräcklig kän
nedom om arbetspensionsförsäk
ringsverksamhet och att verkställande direk
tören utöver att han skall vara väl ansedd 
även skall ha tillräcklig kännedom om ar
betspensionsförsäkringsverksamhet, place
ringsverksamhet och företagsledning. styrel
sen skall ha tillräcklig sakkunskap när det 
gäller placeringsverksamhet 

Det föreslås att de centrala arbetsgivaror
ganisationerna och de centrala löntagarorga
nisationerna skall ha rätt att kräva tillsättan
de av en revisor. 

Det föreslås ett flertal stadganden om ar
betspensionsförsäkrings bolagens pi acerings
verksamhet och syftet med dem är att ar
betspensionsförsäkringsbolaget skall kunna 
fatta sina placeringsbeslut så självständigt 
som möjligt och endast med beaktande av 
bolaget egna intressen. Ett arbetspensions
försäkringsbolags ekonomiförvaltning och 
skötseln av betalningsrörelsen skall särskiljas 
från ekonomiförvaltningen vid ett annat bo
lag som hör till samma koncern eller vid en 
annan sammanslutning eller stiftelse. Led
ningen för ett arbetspensionsförsäkringsbolag 
får överlåta beslutanderätten endast på obe
roende personer som är anställda vid arbets
pensionsförsäkringsbolaget, och de som be
reder placeringsbesluten för bolagets räkning 
får inte vara beroende av andra instanser. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
så snart som möjligt efter de har antagits 
och blivit stadfästa. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge 

1.1. Lagstiftning 

Ett särdrag hos den finländska arbetspen
sionsförsäkringsverksamheten jämfört med 
andra europeiska länder är att skötseln av en 
avsevärd del av den lagstadgade sociala 
tryggheten har anförtrotts privata försäk
ringsanstalter. Den viktigaste av de lagstad
gade försäkringar som sköts av privata för
säkringsbolag är arbetspensionsförsäkringen. 
Vid sidan av försäkringsbolagen finns det 
även pensionskassor och pensionsstiftelser 
som sköter denna typ av försäkring. Inom 
vissa specialbranscher sköts dessutom den 
privata sektorns arbetspensionsförsäkring av 
pensionsanstalter som inrättats särskilt ge
nom lag. 

På de försäkringsbolag som sköter lagstad
gad pensionsförsäkringsrörelse tillämpas på 
samma sätt som på andra finländska försäk
ringsbolag lagen om försäkringsbolag 
(l 062/1979) samt med stöd av 1 § 2 m om. i 
den lagen lagen om aktiebolag (734/1978) 
och lagen angående införande av lagen om 
aktiebolag (735/1978), om inte något annat 
stadgas i lagen om aktiebolag. Om innehål
let i den lagstadgade pensionsförsäkringen 
stadgas åter i lagen om pension för arbets
tagare, APL (395/1961) och i lagen om pen
sion för företagare, FöPL ( 468/1969). 

Lagen om försäkringsbolag reglerar bil
dandet av inhemska försäkringsbolag, deras 
verksamhet och avslutarrdet av verksam
heten. Ett finländskt försäkringsbolag kan 
vad bolagsformen beträffar vara antingen ett 
försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt 
försäkringsbolag. 

Lagen om försäkringsbolag innehåller 
stadganden om försäkringsbolags bildande, 
koncession, delägarskap, ledning och för
valtning, revision och bokslut, den solvens 
som krävs av försäkringsbolag, livförsäkring, 
tillsynen över försäkringsbolag samt försäk
ringsbolags likvidation, upplösning, fusion 
och överlåtelse av försäkringsbeståndet 

Bildandet av försäkringsbolag som bedri
ver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse 
berörs av specialstadgandena i 3 § lagen om 

pension för arbetstagare samt stadgandena i 
2 kap. lagen om försäkringsbolag. Bolagets 
grundkapital skall vara minst 30 miljoner 
mark. statsrådet skall bevilja bolaget kon
cession, om den tilltänkta försäkringsrörel
sen eller försäkringsbolagets delägare inte 
bedöms äventyra en sund utveckling av pen
sionsförsäkringsverksamheten och om för
säkringsbolagets ledning uppfyller de krav 
som ställs i 7 kap. 3 § 2 mom. lagen om 
försäkringsbolag. statsrådet har rätt att foga 
villkor till koncessionen. Bolagsordningen 
för ett försäkringsbolag som bedriver lag
stadgad pensionsförsäkringsrörelse fastställs 
av social- och hälsovårdsministeriet. 

Med stöd av lagen om försäkringsbolag 
övervakar social- och hälsovårdsministeriet 
försäkringsverksamheten. Ministeriets upp
gift är att övervaka att försäkringsbolagen i 
sin verksamhet iakttar lag och de stadganden 
på lägre nivå som utfårdats med stöd av la
gen om försäkringsbolag samt god försäk
ringssed. 

Regeringen avlät den 29 november 1996 
till riksdagen en proposition med förslag till 
nya solvensregler för pensionsanstalterna 
(RP 241/1996), som enligt avsikt skall träda 
i kraft delvis den 31 december 1996 och 
delvis den l januari 1997. I propositionen 
föreslås att lagen om försäkringsbolag, lagen 
om pension för arbetstagare, lagen om pen
sion för arbetstagare i kortvariga arbetsför
hållanden, lagen om sjömanspensioner, lagen 
om pensionsstiftelser och lagen om försäk
ringskassor ändras så att det blir möjligt att 
ändra den privata sektorns förvärvspensions
system på det sätt som förändringarna i 
verksamhetsmiljön för försäkringsbolagens 
placeringsverksamhet och sänkningen av 
räntenivån förutsätter. Dessutom föreslås 
särskilda stadganden om ägandet av tillgång
arna i försäkringsbolag som bedriver lag
stadgad pensionsförsäkring samt om bola
gens förvaltning. I propositionen föreslås 
höjda krav på solvensen för de försäkrings
bolag som bedriver lagstadgad pensionsför
säkring och en totalreform av övervakningen 
av solvensen. I propositionen föreslås dess
utom att det skall stadgas om hur ett pen
sionsförsäkringsbolags nettotillgångar skall 
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fördelas mellan ägare och försäkringstagare 
och om hur försäkringstagarnas och de för
säkrades representation i bolagets förvalt
ningsorgan skall ordnas. 

1.2. Praxis 

En viktig omständighet som har skilt ar
betspensionsförsäkringsbolagen från övriga 
företag som bedriver affärsverksamhet har 
varit arbetsmarknadsorganisationernas delta
gande i såväl utvecklandet av själva arbets
pensionssystemet som i arbetspensionsför
säkringsbolagens förvaltning. De centrala ar
betsmarknadsorganisationerna och arbetspen
sionsförsäkringsbolagen har sinsemellan slu
tit avtal om reformer av systemet och om 
deltagandet i bolagens förvaltning. 

Det första skriftliga avtal av detta slag var 
det inkomstpolitiska avtal som slöts den 19 
mars 197 4 om vissa sociala och andra arran
gemang och där arbetsmarknadens centralor
ganisationer samt Arbetspensionsanstalternas 
förbund TELA och arbetspensionsförsäk
ringsbolagen var parter. Avtalet gällde ar
betstagar- och arbetsgivarsidans lika delta
gande i arbetspensionsförsäkringsbolagens 
förvaltning, dvs. medlemskap i arbetspen
sionsförsäkringsbolagens förvaltningsråd och 
styrelser. 

Detta avtal ersattes med ett avtal som un
dertecknades den14mars 1988, där parterna 
åter var samma centrala arbetsmark
nadsorganisationer samt arbetspensionsför
säkringsbolagen. Avtalet gällde arbetstagar
och arbetsgivarsidans deltagande i pensions
försäkringsbolagens förvaltning enligt den 
s.k. paritetsprincipen, och genom det utöka
des organisationernas representation i bola
gens styrelser så att vardera arbetsmark
nadsparten utöver de tidigare två ordinarie 
medlemmarna fick en ny ordinarie medlem 
medan antalet suppleanter förblev oför
ändrat. I förvaltningsråden utökades antalet 
platser för organisationernas representanter 
så att vardera parten utöver de tidigare fyra 
platserna fick ytterligare tre platser. I avtalet 
kom man dessutom överens om att arbets
pensionsförsäkringsbolagen utöver den ordi
narie förvaltningsrepresentationen kan inrätta 
särskilda delegationer för att effektivera in
formationen till de försäkrade och försäk
ringstagarna. Dessutom kom man överens 
om att det i anslutning till TELA skulle in
rättas en delegation bestående av represen-

tanter för arbetspensionsanstalterna och ar
betsmarknadsorganisationerna som skulle 
behandla arbetspensionssystemets utveck
ling, placeringsverksamheten och förvalt
ningen. Arbetspensionsförsäkringsbolagen 
förband sig också till att de medbestämman
desystem som avsågs i avtalet skulle kunna 
införas under 1988. 

I samband med den inkomstpolitisk hel
hetslösning som nåddes i november 1991 
och som gällde åren 1992 och 1993 kom de 
centrala arbetsmarknadsorganisationerna 
överens om att införa en pensionsavgift på 
tre procent för arbetstagarna 1993. Till den 
del av avtalet som gällde arbetspensionssys
temet, där parterna bl.a. uppgav sig vara 
ense om vikten av arbetspensionssystemets 
självständighet, fogades TELAs promemoria 
om arbetspensionsförsäkringsbolagens för
valtning och tillgångarnas placering. I pro
memorian konstaterades att parterna är eniga 
om att bolagen försöker ändra bolagsord
ningarnas bestämmelser om valet av med
lemmar i styrelse och förvaltningsråd och 
deras behörighet så att arbetsmark
nadsparternas representation i arbetspen
sionsförsäkringsbolagens förvaltning, som 
tidigare baserade sig på avtal, skall börja 
basera sig på bestämmelser i bolagsordning
en. 

Arbetsmarknadens centralorganisationer 
AAC och AFC å ena sidan och AKA V A 
och FFC å andra sid.~n samt arbetspensions
försäkringsbolagen Omsesicliga försäkrings
bolaget Pensions-Varma, F örsäkringsaktie
bolaget Pensions-Sampo, Pensionsförsäk
ringsaktiebolaget Ilmarinen,. Pensionsförsäk
ringsaktiebolaget Kansa, Omsesicliga pen
sionsförsäkringsbolaget Tapiola och Pen
sionsförsäkringsaktiebolaget Verdandi av
talade den 20 januari 1994 om att utveckla 
arbetspensionsförsäkringsbolagens förvalt
ning. A v arbetsmarknadens centralorganisa
tioner undertecknade FTFC inte avtalet, men 
har senare i praktiken följt det på samma 
sätt som de sammanslutningar som under
tecknade det. 

Enligt avtalet skulle det föreslås för ar
betspensionsförsäkringsbolagens bolagsstäm
mor att de måtte besluta att ändra sina bo
lagsordningar så, 

att arbetsmarknadsorganisationernas 
representanter i bolagens förvalt
ningsorgan utses i enlighet med för
slaget från arbetmarknadens centra
lorganisationer och så, 
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att arbetsmarknadsorganisationernas 
representation utgör sammanlagt 
minst en tredjedel (113) av antalet 
styrelsemedlemmar samt så, 
att det i bolagens styrelser krävs 2/3 
kvalificerad majoritet av de närva
rande medlemmarna när beslut fattas 
eller förslag framställs om ändringar 
i bolagets aktiekapital, fusioner, 
överlåtelse av försäkringsbeståndet, 
garantikapitalet, användningen av 
överskott, valet av verkställande di
rektör samt principerna och tillväga
gångssätten för placeringsverksam
heten. 

I avtalet kom man dessutom överens om 
följande saker: 

de viktigaste av de frågor som be
handlas på bolagsstämmorna skall 
förbereds av bolagets styrelse, 
bolagets styrelse beslutar om och 
ansvarar för placeringen av arbets
pensionstillgångarna i deras helhet 
samt ombesörjer en självständig pla
cering av arbetspensionstillgångarna, 
principerna, tillvägagångssätten och 
organisationen för placeringsverk
samheten gås igenom i bolagets sty
relse, 
på bolagets placeringsverksamhet 
tillämpas i regel bestämmelserna om 
placering av ansvarsskulden i EU :s 
försäkringsdirektiv från och med 
samma tidpunkt som de börjar till
lämpas på andra försäkringsbolags 
placeringsverksamhet, samt 
avtalsparterna försöker se till att av
talen gällande arbetspensionsförsäk
ringsbolagens förvaltning iakttas 
även i nya arbetspensionsförsäk
ringsbolag som eventuellt bildas. 

1.3. Den internationella utvecklingen 

Förvaltningen av arbetspensionsskyddet 

Globalt sett har det lagstadgade pensions
skyddet i allmänhet ordnats inom ramen för 
offentligrättsliga socialförsäkringsanstalter 
eller direkt i samband med statsförvaltning
en. Förvaltningen av det lagstadgade pen
sionsskyddet kan trots detta vara mycket 
splittrad och t.ex. uppdelad på flera brans
chvisa eller regionala anstalter. Beträffande 
det lagstadgade skyddet har arbetsgivaren i 
allmänhet ändå ingen möjlighet att välja i 

vilken pensionsanstalt arbetstagarnas pen
sionsskydd skall ordnas. Att inrätta en ny 
pensionsanstalt på samma sätt som i Finland 
är i allmänhet inte möjligt. Detta beror på 
att de pensionsanstalter som inrättats som 
offentligrättsliga anstalter eller enheter inom 
statsförvaltningen är heltäckande vad verk
samhetsområdena beträffar. Konkurrens mel
lan anstalterna kommer endast sällan i fråga. 

Sålunda avviker systemen i många euro
peiska länder från det system som tillämpas 
i Finland. Trots att de olika ländernas sys
tem i mångt och mycket liknar det finländ
ska systemet, t.ex. pensionsskyddets tariff
politik och lagstadgade natur, ligger den av
görande skillnaden däri att i Finland har 
skötseln av arbetspensionsssystemet anför
trotts privaträttsliga försäkringsbolag, kassor 
och stiftelser. I Finland kan en arbetsgivare 
för de APL-försäkrades del välja i vilken 
pensionsanstalt han vill ordna sina arbetsta
gares pensionsskydd. Det är också möjligt 
att inrätta nya pensionsanstalter vid sidan av 
de fungerande anstalterna. 

Fondering och utjämning av kostnaderna 

Ett särdrag hos det finländska arbetspen
sionssystemet är att det delvis bygger på 
fondering, delvis på ett fördelningssystem 
jämte tillhörande administrativa arrange
mang, av vilka kostnadsutjämningssystemet 
kan nämnas. I de flesta länder finansieras 
det lagstadgade pensionsskyddet helt och 
hållet via ett fördelningssystem. Till syste
met hör då en buffertfond, vars minimistor
lek varierar från några veckors pensionsut
gifter upp till en summa som motsvarar ett 
års pensionsutgifter. I vissa länder baserar 
sig finansieringen av det lagstadgade pen
sionsskyddet helt och hållet på fondering. 
Några andra system som skulle likna det 
finländska, som delvis baserar sig på fonde
ring, finns inte, trots att pensionerna i Sveri
ge i någon mån finansieras med tillgångar ur 
pensionsfonder som bildats av extra försäk
ringspremier som influtit tidigare. 

I vissa länder kan kostnadsutjämningssys
temet också vara förknippat med pensions
skydd som baserar sig på ett fördelningssys
tem, om pensionsskyddet sköts av flera olika 
anstalter tillsammans. På detta sätt har saken 
ordnats åtminstone i Österrike, där de lag
stadgade pensionsanstalterna har en gemen
sam utjämningsfond. 
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Arbetsmarknadspartema som beslutsfattare 
inom pensionssystemet 

Att arbetsgivar- och arbetstagarorganisatio
nerna deltar i förvaltningen av det lagstad
gade pensionsskyddet är ganska vanligt in
ternationellt sett. I många länder har dessa 
organisationer, till största delen i enlighet 
med paritetsprincipen, en representant i soci
alförsäkringsanstalternas förvaltning. Så är 
fallet också i Finland, trots att deltagandet i 
förvaltningen hos oss har utvecklats med 
hjälp av frivilliga avtal mellan arbetsmark
nadsorganisationerna. De arrangemang som 
godkänts i avtalen har senare antagits på 
bolagsstämmorna i form av ändringar i bo
lagsordningarna. På andra ställen har med
bestämmandesystemen utvecklats lagstift
ningsvägen, vilket är naturligt med tanke på 
pensionsanstalternas offentligrättsliga natur. 

Koordineringen av pensionsskyddet som 
helhet 

Det finländska pensionsskyddet som helhet 
är rätt välkoordinerat i administrativt hänse
ende. Det ger arbetsgivaren en möjlighet att 
välja på vilket sätt han ordnar det lag
stadgade pensionsskyddet Det ger också 
arbetsgivarna möjlighet att ordna frivilligt 
registrerat tilläggspensionsskydd i samma 
anstalt där det lagstadgade skyddet har 
skötts. För arbetstagaren är det finländska 
systemet synnerligen enkelt, genom en enda 
pensionsansökan kan man beviljas folkpen
sion, arbetspension och registrerad tillägg
spension. Systemet hos oss är också mycket 
heltäckande, just ingen blir utanför det. 

I nästan alla andra länder, med undantag 
för Italien och Portugal, har det lagstadgade 
pensionsskyddet en övre gräns, som har 
överskridits med hjälp av arbetsmark
nadsbaserade pensionsförmåner. Förmåner 
som avviker från det allmänna maximiskyd
det kan basera sig på omfattande arbets
marknadsavtal eller lokala avtal mellan en
skilda arbetsgivare och arbetstagare. I admi
nistrativt hänseende är systemen dock utan 
undantag åtskilda från det lagstadgade pen
sionsskyddet och i allmänhet fonderande. 

Arbetsmarknadsparternas deltagande i för
valtningen av dessa system varierar från 
land till land. Tilläggspensionssystemen är 
avsedda att tillgodose det tilläggspensions
skydd som i Finland har genomförts genom 
att det lagstadgade skyddet saknar övre 

gräns. 

Finlands lagstadgade pensionsförsäkring och 
EU 

Den verksamhet som omfattas av Europe
iska gemenskapens första livförsäkringsdi
rektiv (79/267/EEG) och andra livförsäk
ringsdirektiv (90/619/EEG) finns definierad i 
artikel 1.3 i det första livförsäkringsdirekti
vet, enligt vilken direktivet också rör verk
samhet som relateras till livslängd och som 
regleras i lagstiftningen rörande socialför
säkring, när sådan verksamhet bedrivs eller 
förvaltas på egen risk av försäkringsföretag i 
enlighet med lagstiftningen i medlemsstaten. 

Inför EES-avgörandet ansåg Finland det 
synnerligen viktigt att den lagstadgade pen
sionsförsäkringen även i framtiden kan ut
vecklas utifrån nationella utgångspunkter. I 
förhandlingarna med kommissionen nåddes 
en speciallösning som överensstämde med 
Finlands mål och enligt vilken artikel 4 i det 
första livförsäkringsdirektivet utökades med 
följande tillägg avseende EES-avtalets till
lämpning: 

"Detta direktiv skall inte ha avseende på 
pensionsverksamhet inom sådana pensions
försäkringsföretag som avses i Jagen om 
pensioner för arbetstagare (APL) och andra 
anknutna finska författningar. De finska 
myndigheterna medger dock, på ett icke-dis
kriminerande sätt, alla medborgare och bo
lag från avtalsslutande parter att i enlighet 
med finsk lag bedriva sådan verksamhet som 
anges i artikel l, och som omfattas av detta 
undantag, genom 

ägande eller delägande i befintliga 
försäkringsbolag eller bolagsgrupper, 
eller 
bildande eller deltagande i bildande 
av nya försäkringsbolag eller bolags
grupper, däribland pensionsförsäk
ringsbolag." 

Till följd av lösningen upphävdes i finsk 
lagstiftning bl.a. begränsningarna gällande 
utländskt ägande i finländska försäkringsbo
lag samt ålades försäkringsbolagen att sär
skilja den lagstadgade arbetspensionsförsäk
ringen från övrig liv- och pensionsförsäk
ringsverksamhet 

Det tredje livförsäkringsdirektivet togs 
med i EES-avtalet på det av Finland ställda 
villkoret att specialarrangemanget gällande 
försäkringsbolag som bedriver lagstadgad 
pensionsförsäkring kunde fortsätta. 
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Förhandlingarna om Finlands anslutning 
till Europeiska unionen fördes delvis samti
digt som förhandlingarna om huruvida det 
tredje livförsäkringsdirektivet skulle ingå i 
EES-avtalet. Under medlemsförhandlingarna 
kom man överens om att göra ett permanent 
tillägg till artikel 4 i det första livförsäk
ringsdirektivet enligt vilket direktivet inte 
avser APL-verksamhet. 

Trots att stadgandena om försäkringsbolag 
som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring 
inte behöver anpassas till EU:s livförsäk
ringsdirektiv, tillämpas till direktiven an
passade stadganden om livförsäkringsbolag i 
lagen om försäkringsbolag till stor del även 
på dessa bolag t.ex. i fråga om deras place
ringsverksamhet 

1.4. Bedömning av nuläget 

Trots att lagen om aktiebolag och lagen 
om försäkringsbolag även gäller arbetspen
sionsförsäkringsbolag, har dessa lagar hu
vudsakligen stiftats med tanke på andra för
säkringsbolag än sådana som bedriver lag
stadgad pensionsförsäkring. Med undantag 
för placeringsverksamheten har verksam
heten i bolag som bedriver lagstadgad pen
sionsförsäkring endast få drag som är utmär
kande för affårsföretag. Ett arbetspensions
försäkringsbolags verksamhet går inte enbart 
ut på att eftersträva vinst, trots att verksam
heten måste skötas till så låga kostnader som 
möjligt. Samtidigt måste de tillgångar som 
förvaltas ge en så god, stabil och långvarig 
avkastning som möjligt. 

Placeringsverksamheten i försäkringsbolag 
som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring 
har i och med att deras ökande välstånd och 
ansvar fått stor samhällsekonomisk betydel
se. Därför har samhället stort intresse av hur 
arbetspensionsanstalterna sköter sitt uppdrag, 
hur deras placeringsverksamhet regleras och 
hur dessa försäkringsbolags förvaltning är 
ordnad. 

Ett centralt problem som har aktualisera
des under depressionen i Finland är hur man 
skulle kunna utveckla industrins och det öv
riga näringslivets verksamhetsbetingelser, 
bl.a. genom att förstärka deras finansiella 
grundval. De fonder som arbetspensionsför
säkringsbolagen förvaltar erbjuder en möj
lighet till detta, om det skapas klara förut
sättningar för en mera målmedveten styrning 
av dessa tillgångar så att de kommer indu
strins och den övriga näringsverksamhetens 

behov till godo. Enligt de gällande stadgan
dena om arbetspensionsförsäkringsbolagens 
placeringsverksamhet skall man i placerings
verksamheten iaktta stor omsorgsfullhet och 
samtidigt se till att placeringarna ger avkast
ning samt är betryggande och realiserbar för 
att garantera en stabila och långsiktiga verk
samhet. En mera målmedveten inriktning av 
arbetspensionstillgångarna på näringsverk
samhetens behov t.ex. via börsen skulle utan 
tvekan öka placeringsriskerna. Erfarenheten 
visar dock att på lång sikt kan en sådan pla
ceringsverksamhet ge god avkastning jäm
fört med många traditionella placeringsfor
mer, t.ex. fastigheter. 

De ökade placeringsriskerna och särdragen 
hos arbetspensionsförsäkringsbolagens verk
samhet gör att de försäkringsbolag som be
driver lagstadgad pensionsförsäkring måste 
ha egen personal för placeringsverksamheten 
och se till att den organisation som bereder 
placeringsverksamheten mera målmedvetet 
och självständigt än tidigare betjänar ut
gångspunkterna för bolagets egen verksam
het. A v sidan av detta är det motiverat att 
förutsätta att placeringsbesluten i högre grad 
än för närvarande fattas av de instanser, för
säkringstagarna och de försäkrade, som i 
första hand får ta placeringsriskerna. 

2. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

2.1. Mål och medel 

Regeringen avlät den 29 november 1996 
en proposition till riksdagen med förslag till 
nya solvensregler för pensionsanstalterna 
(RP 241/1996). A v sikten med ändringarna är 
att bringa arbetspensionsförsäkringsbolagens 
solvens till en nivå som den förändrade pla
ceringsmiljön förutsätter och att förbättra 
näringslivets verksamhetsbetingelser och 
utvecklingen av arbetspensionernas framtida 
finansiella grundval. I propositionen konsta
teras att propositionen ansluter sig till en 
omfattande totalreform av arbetspensionssys
temets förvaltning och place
ringsverksamheten. Avsikten är att en rege
ringsproposition som har samband med den
na och som baserar sig på utredningsman 
Matti Louekoskis förslag skall avlåtas till 
riksdagen före höstsessionens slut. 

Avsikten med den regeringsproposition 
som nu avlåts är att genomföra de förslag 
som baserar sig på utredningsman Matti 
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Louekoskis promemoria och som gäller ord
naodet av förvaltningen och placeringsverk
samheten i försäkringsbolag som bedriver 
pensionsförsäkringsrörelse och som inte ge
nomförts i samband med regeringens propo
sition 241/1996, genom att det stiftas en lag 
om arbetspensionsförsäkringsbolag. 

A v sikten med de föreslagna stadgandena 
är att de försäkringsbolag som bedriver pen
sionsförsäkringsrörelse skall sköta sin verk
samhet, i synnerhet placeringsverksamheten, 
mera självständigt i förhållande till försäk
ringsbolag som hör till samma bolagsgrupp, 
delägarna, andra försäkringsbolag som bedri
ver lagstadgad pensionsförsäkring och ban
kerna samt att skärpa behörighetskraven för 
ledningen i dylika försäkringsbolag. 

Samtidigt föreslås det att de ändringar som 
föranleds av stiftandet av lagen om arbets
pensionsförsäkringsbolag skall göras i lagen 
om försäkringsbolag, lagen om pension för 
arbetstagare, lagen om pension för arbetsta
gare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen 
om pensioner för vissa konstnärer och re
daktörer i arbetsförhållande, lagen om pen
sion för lantbruksföretagare och lagen om 
sjömanspensioner. 

2.2. De viktigaste rörslagen 

Det föreslås att de bolagsrättsliga special
stadganden som gäller försäkringsbolag som 
bedriver lagstadgad pensionsförsäkring (ar
betspensionsförsäkringsbolag) skall tas ur la
gen om försäkringsbolag och lagen om pen
sion för arbetstagare och sammanställas i 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. 
Det föreslås också att alla stadganden om 
arbetspensionsförsäkringsbolag som ingick i 
regeringens proposition 241/1996 flyttas till 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. 
A v sikten är att stadgandena om livförsäkring 
och livförsäkringsbolag i lagen om försäk
ringsbolag samt lagen om aktiebolag fortfa
rande skall tillämpas sekundärt på arbetspen
sionsförsäkrings bo lagen. 

Enligt förslaget får ett arbetspensionsför
säkringsbolag endast med social- och hälso
vårdsministeriets tillstånd inneha aktier i ett 
annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller 
mer än tio procent av aktierna eller av röste
talet för samtliga aktier i ett sådant kreditin
stitut eller finansiellt institut som står under 
offentlig övervakning. Alla överlåtelser av 
aktier eller garantiandelar i ett arbetspen
sionsförsäkringsbolag skall enligt proposi-

tioneo anmälas till social- och hälsovårdsmi
nisteriet 

Det föreslås att behörighetsvillkoren för 
styrelsemedlemmarna och verkställande di
rektören ändras så att styrelsemedlemmarna 
skall vara väl ansedda och ha tillräcklig kän
nedom om arbetspensionsförsäk
ringsverksamhet, och verkställande direk
tören skall förutom att han är väl ansedd ha 
tillräcklig kännedom om arbetspensionsför
säkringsverksamhet, placeringsverksamhet 
och företagsledning. styrelsen skall ha till
räcklig sakkunskap om placeringsverksam
het 

Det föreslås ett flertal regler om styrelsens 
och förvaltningsrådets handlande. Målet är 
att besluten om arbetspensionsförsäk
ringsbolagets placeringsverksamhet skall 
fattas självständigt och att besluten om pla
ceringsverksamheten skall beredas av arbets
pensionsförsäkringsbolagets egen personal. 
Avsikten är dock att arbetspensionsförsäk
ringsbolaget skall kunna köpa sådana tjäns
ter som kompletterar bolagets placerings
verksamhet, om detta är nödvändigt med 
tanke på ordnaodet av placeringsverksamhe
ten. 

Enligt lagförslaget skall de ärenden som 
behandlas på arbetspensionsförsäk
ringsbolagets bolagsstämma beredas av sty
relsen, och styrelsemedlemmarna skall be
redas tillfålle att närvara och ha rätt att yttra 
sig på bolagsstämman. Då styrelsen fattar 
beslut om eller lägger fram förslag till ök
ning eller nedsättning av bolagets aktiekapi
tal och garantikapital, fusion, överlåtelse 
eller övertagande av försäkringsbeståndet, 
garantikapital, vinstutdelning eller arbetspen
sionsförsäkringsbolagets placeringsplan skall 
beslutet fattas med två tr~djedelars majoritet 
av de avgivna rösterna. A ven beslut om ut
nämnande och avskedande av verkställande 
direktören skall fattas i förvaltningsrådet 
eller styrelsen med två tredjedelars majoritet. 

Ekonomiförvaltningen vid ett arbetspen
sionsförsäkringsbolaget och skötseln av be
talningsrörelsen skall särskiljas från eko
nomiförvaltningen vid andra bolag som hör 
till samma koncern eller andra sammanslut
ningar och stiftelser. Arbetspensionsförsäk
ringsbolagets ledning får överlåta sin beslu
tanderätt endast till oberoende personer som 
är anställda vid arbetspensionsförsäk
ringsbolaget, och de personer som bereder 
placeringsbesluten för bolagets räkning får 
inte vara beroende av andra instanser. 
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De centrala arbetsgivarorganisationerna 
och de centrala löntagarorganisationerna har 
rätt att kräva tillsättande av en revisor för 
arbetspensionsförsäkrings bo laget. 

Social- och hälsovårdsministeriet har möj
lighet att förbjuda att ett arbetspensionsför
säkringsbolags försäkringsbestånd överlåts, 
om det inte är motiverat med tanke på verk
ställigheten av arbetspensionssystemet. 

3. Propositionens verkningar 

De nya stadganden som ingår i detta lag
förslag har inga verkningar på offentliga 
sammanslutningars organisation eller perso
nal och inga verkningar för olika medbor
gargruppers ställning. Propositionens ekono
miska verkningar har i första hand att göra 
med särskiljaodet av beslutanderätten och 
placeringsverksamheten vid de arbetspen
sionsförsäkringsbolag som redan är verksam
ma, och beror på hur mycket gemensamma 
funktionerna de enskilda försäk
ringsbolagsgrupperna har för närvarande. 

4. Beredningen av propositionen 

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 
den 5 december 1994 avdelningschef, över
direktör Tarmo Pukkila att utreda vilka bråd
skande lagstiftningsåtgärder som behövs för 
att säkerställa det lagstadgade arbetspen
sionssystemets funktionsduglighet och övri
ga utvecklingsbehov under den närmaste 
framtiden. Utredningsman Pukkila skulle 
utarbeta ett förslag till brådskande lagänd
ringar gällande det lagstadgade arbetspen
sionssystemet. 

Utredningsmannen skulle fåsta särskild 
uppmärksamhet vid ett eventuellt behov av 
att särskilja den lagstiftning som gäller för
säkringsbolag som bedriver arbetspensions
försäkring och vid grundprinciperna för bo
lagens verksamhet. Dessutom borde han be
akta behovet av att utveckla de allmänna 
grunderna för placeringen av arbetspension
stillgångarna, en av placeringsverksamheten 
oberoende förvaltning samt övervakningen 
av och rapporteringen om placeringsverk
samheten. Utredningsarbetet gällde även för
delningen av tillgångarna mellan bolagets 
ägare och försäkringstagarna samt en effek
tivare övervakning av pensionsförsäk
ringsbolagen. 

Utredningsman Pukkila skulle under arbe
tets gång hålla kontakt med arbetsmark
nadsparterna och arbetspensionsanstalterna. 
Vid sidan av de täta kontakterna riktade ut
redningsmannen en omfattande förfrågan 
inte bara till arbetspensionssystemets olika 
parter utan även till vissa forskningsinstitut. 

Utredningsmannen överlämnade resultaten 
av sitt arbete i form av en rapport till social
och hälsovårdsministeriet den 9 maj 1995. 

Social- och hälsovårdsministeriet kallade 
den 8 september 1995 riksdagens vice tal
man Matti Louekoski till utredningsman 
med uppgift att i form av en regeringspropo
sition utarbeta ett förslag till lag om arbets
pensionsförsäkringsbolag eller annars nöd
vändigbefunna ändringar i den lagstiftning 
som gäller arbetspensionsförsäk
ringsbolagens ställning. 

Under utredningsarbetets gång förde utred
ningsman Louekoski förhandlingar med 
företrädare för de centrala arbetsmark
nadsorganisationerna, arbetspensionsförsäk
ringsbolagens ledande personer och andra 
ledande sakkunniga på området. 

Utredningsman Louekoski överlämnade sin 
promemoria till social- och hälsovårdsminis
teriet den 28 juni 1996. 

Denna proposition har beretts som tjäns
teuppdrag vid social- och hälsovårdsministe
riet utgående från utredningsman Matti Lou
ekoskis promemoria. De försäkringsbolag 
som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring 
och de centrala arbetsgivar- och löntagaror
ganisationerna har hörts i samband med be
redningen av ärendet. 

5. Övriga omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

A v sikten med den regeringsproposition 
som nu avlåts är att genomföra de förslag 
om ordnandet av förvaltningen och place
ringsverksamheten vid försäkringsbolag som 
bedriver lagstadgad pensionsförsäk
ringsrörelse, vilka baserar sig på utrednings 
man Matti Louekoskis promemoria och som 
inte redan har föreslagits bli genomförda i 
samband med regerlagar proposition 
241/1996. I den nya lag som föreslås bli 
stiftad ingår även alla de stadganden som i 
regeringens proposition 241/1996 föreslås i 
lagen om försäkringsbolag. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Lag om 
arbetspensionsförsäkringsbolag 

l kap. Allmänna stadganden 

l §. Lagens tillämpningsområde. Enligt l 
mom. skall lagen tillämpas på finländska 
ömsesidiga försäkringsbolag och försäk
ringsaktiebolag vilkas verksamhet omfattar 
bedrivande av sådan lagstadgad pensionslör
säkringsrörelse som avses antingen enbart i 
lagen om pension för arbetstagare APL 
(39511961) eller både i APL och i lagen om 
pension !ör f"öretagare FöPL ( 468/1969). 
Dessa försäkringsbolag benämns i denna lag 
arbetspensionslörsäkringsbolag. 

Enligt 3 § l mom. lagen om pension Iör 
arbetstagare skall arbetsgivare för anordnan
de av pensionsskydd enligt lagen ha anting
en pensionsförsäkring i ett inhemskt försäk
ringbolag eller i en Iörsäkringskassa enligt 
lagen om försäkringskassor (1164/1992) el
ler också skall arbetsgivaren för anordnande 
av pensionsskyddet ha en pensionsstiftelse 
enligt lagen om pensionsstiftelser 
(1774/1995). Enligt 2 § l mom. lagen om 
pension för f"öretagare är en f"öretagare skyl
dig att uppta f"örsäkring !ör sitt pensions
skydd i en pensionsanstalt som bedriver 
verksamhet enligt lagen om pension för ar
betstagare, eller i en sådan pensionskassa 
enligt lagen om försäkringskassor som be
driver verksamhet enbart enligt lagen om 
pension för företagare. Försäkringsbolag, 
pensionskassor och pensionsstiftelser som 
bedriver pensionslörsäkringsverksamhet som 
avses i lagen om pension för arbetstagare 
benämns allmänt i nämnda lag pensionsan
stalter. 

I den nu Iöreslagna lagen ingår vissa spe
cialbestämmelser som enbart gäller arbets
pensionsförsäkringsbolag. Till den del något 
annat inte bestämsi denna lag skall be
stämmalserna i lagen om försäkringsbolag 
(l 06211979) och lagen om aktiebolag 
(734/1978) alltjämt tillämpas på arbetspen
sionsförsäkrings bo lagen. 

Paragrafens 2 och 3 mom. motsvarar del
vis l kap. 3 a § lagen om försäkringsbolag. 
I dem har dock gjorts de ändringar som för-

360573Y 

anleds av stiftandet av denna lag. 
2 §. Syftet med arbetspensionsförsäk

ringsbolagets verksamhet. Syftet med ett 
arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhet 
har inte tidigare ingått i lag. 

Den lösning som valdes till grund !ör 
APL-systemet och enligt vilket pensions
skyddet ordnades decentraliserat genom att 
privata försäkringsbolag, pensionsstiftelser 
och pensionskassor som erhållit koncession 
utnyttjades baserade sig på goda erfarenheter 
av ett sådant system och på ändamålsenlig
hetsskäL De försäkringsbolag, pensionsstif
telser och pensionskassor som började sköta 
den lagstadgade pensionsf"örsäk
ringsverksamheten hade från Iörsta början en 
klart administrativ roll, en uppgift som hän
förde sig till skötseln av verkstäBandet av 
pensionsskyddet I detta avseende har kon
stellationerna inte förändrats under år
tiondenas lopp, trots att beloppet av de me
del som influtit till pensionsanstalterna och i 
synnerhet till arbetspensionsförsäk
ringsbolagen för täckning av ansvarsskulden 
till följd av det fonderande systemet har bli
vit synnerligen stort också med beaktande av 
samhällsekonomins proportioner i Finland. 
Arbetspensionsförsäkringsbolagens betydelse 
har ökat oavbrutet och detta har snarare lett 
till att det med tanke på gemensamma in
tressen har blivit nödvändigt att tydligare än 
tidigare definiera syftet med arbetspensions
försäkringsbolagens verksamhet på lagnivå. 

Enligt förslaget skall ett arbetspensionsför
säkringsbolag bedriva lagstadgad pensions
försäkringsrörelse genom att sköta verkstäl
ligheten av det lagstadgade pensionsskyddet 
enligt APL och FöPL samt de medel som 
inflyter till bolaget för detta ändamål på ett 
sätt som tryggar de förmåner som försäk
ringarna omfattar. 

3 §. Arbetspensionsförsäkringsbolagets 
verksamhet. I paragrafen föreslås stadgat att 
ett arbetspensionsförsäkringsbolag inte får 
bedriva annan försäkringsrörelse än sådan 
verksamhet som avses i APL och FöPL och 
sådan återförsäkring som direkt hänför sig 
till dem. stadgandet motsvarar innehållet i 
3 § 4 mom. i den gällande APL. 

4 §. Innehav i ett annat arbetspensionsför
säkringsbolag Enligt l mom. skall det för 
ett arbetspensionsförsäkringsbolag i princip 
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vara helt förbjudet att inneha aktier eller 
garantiandelar i ett annat arbetspensionsför
säkringsbolag. Enligt den andra satsen i l 
mom. skall innehav dock kunna tillåtas, om 
inte social- och hälsovårdsministeriet anser 
att innehavet äventyrar en sund utveckling 
av arbetspensionsförsäkringsverksamheten. 
A v sikten har varit att i detta stadgande be
akta de situationer då ett arbetspensionsför
säkringsbolag t.ex. utgående från interna 
behov inom den egna organisationen upp
löses i flera bolag bl.a. genom diffusion. Då 
skulle det vara oändamålsenligt att förbjuda 
moderbolaget, som skulle vara arbetspen
sionsförsäkringsbolaget, att äga dotterbola
gen. Med tanke på tolkningen av stadgandet 
är det dock viktigt att social- och hälso
vårdsministeriet i egenskap av tillsynsmyn
dighet skall ha rätt att överväga när ett så
dant innehav kan godtas. 

Enligt 2 mom. skall till innehav enligt l 
mom. hänföras även sådana aktier och röste
talet för dem som ett arbetspensionsförsäk
ringsbolag kan teckna på grundval av en 
optionsrätt eller ett konvertibelt skuldebrev. 

5 §. Innehav inom ett främmande verk
samhetsområde. stadgandet i l mom. mot
svarar i huvudsak första meningen i l kap. 
3 § 4 mom. i den gällande lagen om försäk
ringsbolag. I motsats till vad lagen om for
säkringsbolag stadgar i fråga om andra for
säkringsbolag får ett arbetspensionsförsäk
ringsbolag dock inte utan social- och hälso
vårdsministeriets tillstånd inneha aktiemajo
riteten eller majoriteten av röstetalet for 
samtliga aktier i ett fondbolag. Det föreslås 
sålunda att innehav i ett fondbolag skall sär
skiljas från innehav i ett kreditinstitut och 
finansiellt institut, om vilket stadgas i 2 
mom. Fondbolagen sköter vanligen sådana 
placeringstillgångar som anförtrotts dem. 
Fondbolagen äger egentligen inte den egen
dom som de sköter. Därfor har det ansetts 
ändamålsenligt att föreslå att minoritetsinne
hav skall vara tillåtet i ett fondbolag, som 
endast har till uppgift att sköta placerade 
medel. I framtiden kan ett arbetspensions
försäkringsbolag också självt ha behov av att 
bilda fondbolag för att placera arbetspen
sionsförsäkringsbolagets egna medel på 
marknaden. Med tanke på en spridning av 
riskerna kan denna metod vara tämligen an
vändbar. 

Enligt lagförslaget skall majoritetsinnehav 
emellertid kräva social- och hälsovårdsmi
nisteriets tillstånd. Det har ansetts nödvän-

digt att föreslå detta för att tillsynsmyndig
heten skall kunna övervaka arbetspensions
försäkringsbolagens verksamhet på finans
marknaden också när det gäller frågan om 
huruvida godkännande av majoritetsinnehav 
i ett fondbolag skall tolkas som en utvid
gning av arbetspensionsförsäkringsbolagets 
verksamhetsområde till ett för det förbjudet 
främmande verksamhetsområde. 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får be
driva endast arbetspensionsförsäk
ringsverksamhet och till den direkt ansluten 
återförsäkring. Majoritetsinnehav i ett bolag 
i en helt annan bransch eller anskaffande av 
avgörande inflytande i ett sådant bolag kan i 
praktiken innebära sådant ansvar för bola
gets verksamhet som redan skall anses som 
bedrivande av annan verksamhet än sådan 
som är tillåten för ett arbetspensionsförsäk
ringsbolag. 

Som även tidigare skall paragrafens be
stämmelser tillåta arbetspensionsförsäk
ringsbolagets innehav i ett annat försäkrings
bolag. 

I 2 mom. fareslås att ett arbetspensions
försäkringsbolag inte utan social- och hälso
vårdsministeriets tillstånd får inneha mer än 
tio procent av aktierna eller av röstetalet för 
samtliga aktier i ett sådant kreditinstitut eller 
finansiellt institut som står under offentlig 
övervakning. På den växande kapitalmarkna
den kommer arbetspensionsförsäk
ringsbolagen i framtiden uppenbarligen att 
konkurrera med kreditinstituten och de fi
nansiella instituten. Utan några begränsande 
åtgärder skulle det också vara möjligt för 
arbetspensionsförsäkringsbol ag, kreditinstitut 
och finansiella institut att bilda konglomerat. 

För att uppkomsten av en konkurrenssitua
tion inte skall försvåras i onödan, föreslås en 
ovan nämnd begränsning av ett arbetspen
sionsforsäkringsbolags rätt att äga kreditin
stitut och finansiella institut. Avsikten är att 
från denna begränsning skall göras ett un
dantag så att sådant innehav skall vara möj
ligt med social- och hälsovårdsministeriets 
tillstånd. 

På den tämligen koncentrerade marknaden 
för kreditinstitut och finansiella institut i 
Finland innebär en l O procents äganderätt 
samtidigt en betydande beslutanderätt inom 
kreditinstitutets eller det finansiella institu
tets förvaltning. A v sikten med innehavsfor
budet är att begränsa också denna påverk
ningsmöjlighet i synnerhet då ett betydande 
aktieinnehav vanligen är förknippat med rätt, 
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ibland direkt skyldighet att delta i förvalt
ningen av det bolag som innehavet gäller. 

Innehållet i 3 och 4 mom. motsvarar l 
kap. 3 § 4 och 5 mom. i gällande lag om 
försäkringsbolag. stadgandet i 4 mom. skall 
dock inte tillämpas då den begränsning om 
tio procent som nämns i 2 mom. räknas ut. 

Enligt 5 mom. skall till innehav enligt l 
och 2 mom. hänföras även sådana aktier och 
röstetalet !ör dem som ett arbetspensionsför
säkringsbolag kan teckna på grundval av en 
optionsrätt eller ett konvertibelt skuldebrev. 

2 kap. Bildande av 
arbetspensionsförsäkringsbolag 

6 §. Koncession. stadgandet i l mom. in
går i 3 § 3 mom. i gällande lag om pension 
för arbetstagare. I detta lagrum stadgas om 
de villkor som skall uppfyllas för att stats
rådet skall bevilja ett bolag som ämnar be
driva pensionsförsäkringrörelse koncession. 

Enligt 2 mom. kan statsrådet till konces
sionen foga de villkor som behövs för tryg
gande av försäkringstagarnas och de försäk
rades intressen, säkerställande av en stabil 
verksamhet vid bolaget och främjande av en 
sund utveckling av arbetspensionsförsäk
ringsverksamheten. 

Enligt den sista meningen i 3 § 3 mom. i 
den gällande lagen om pension för arbets
tagare kan statsrådet foga villkor till konces
sionen. Det gällande stadgandet är synnerli
gen öppet. I 2 mom. föreslås nu att de vill
kor som uppställs skall förses med attribut 
som preciserar innehållet i dem. Avsikten 
med den ändring av tillståndsvillkoren som 
ingår i paragrafen är dock inte att ändra rå
dande tillståndspraxis. Det är snarare endast 
fråga om att precisera gällande stadganden. 
Det föreslås samtidigt att stadgandena i 3 § 
3-5 mom. i APL, som nu gäller denna sak, 
upphävs. 

Eftersom statsrådet enligt l mom. skall 
avgöra de frågor som hänför sig till ett ar
betspensionsförsäkringsbolags koncession, 
föreslås i 3 mom. att vad som i 2 kap. 5 a § 
lagen om försäkringsbolag när det gäller 
beviljande av koncession och i 14 kap. 5 a § 
när det gäller återkallande av koncession 
stadgas om social- och hälsovårdsministeriet 
i tillämpliga delar då skall gälla statsrådet. 
Det är inte fråga om någon ändring av gäl
lande lag, ty enligt 3 § 3 mom. lagen om 
pension för arbetstagare hör de ärenden som 
gäller ett arbetspensionsförsäkringsbolags 

koncession redan nu till statsrådet. Det före
slås således endast att bestämmelsen i l kap. 
3 a § 3 mom. lagen om försäkringsbolag 
flyttas över till denna paragrafs 3 mom. 

3 kap. Delägarskap i 
arbetspensionsförsäkringsbolag 

7 §. Agarkontroll. I 3 kap. 3 § lagen om 
försäkringsbolag stadgas om anmälnings
skyldighet för den som direkt eller indirekt 
ämnar förvärva aktier eller garantiandelar i 
ett försäkringsbolag. Dessutom stadgas att 
anmälningsskyldigheten inträder om inneha
vet på grund av förvärvet stiger till minst tio 
procent av försäkringsbolagets aktie- eller 
garantikapital eller motsvarar minst tio pro
cent av röstetalet för samtliga aktier eller ga
rantiandelar eller annars berättigar till att 
använda därmed jämförbart eller annars be
tydande inflytande i försäkringsbolagets för
valtning. Anmälan skall göras på förhand till 
social- och hälsovårdsministeriet. I den gäl
lande lagen om försäkringsbolag regleras 
anmälningsskyldigheten dessutom i sådana 
fall då avsikten är att öka innehavet så att 
det på grund av förvärvet kommer att uppgå 
till minst 20, 33 eller 50 % av försäkrings
bolagets aktie- eller garantikapitaL 

Enligt l mom. ändras den gällande anmäl
ningsskyldigheten så att den som direkt eller 
indirekt ämnar förvärva eller överlåta aktier 
eller garantiandelar i ett arbetspensionsför
säkringsbolag skall anmäla detta på förhand 
till social- och hälsovårdsministeriet. Med 
avvikelse från gällande lag skall den före
slagna anmälningsskyldigheten utöver för
värv även gälla överlåtelser. Dessutom skär
per förslaget anmälningsskyldigheten så att 
den som ämnar förvärva eller överlåta aktier 
eller garantiandelar i ett arbetspensionsför
säkringsbolag alltid skall vara skyldig att 
anmäla detta oberoende av några procentuel
la gränser. 

Anmälan om indirekt innehav skall göras 
t.ex. då den tilltänkta ägaren är ett dotterbo
lag eller personen i fråga har bestämmande
rätt i den sammanslutning som ämnar för
värva aktier i arbetspensionsförsäk
rings bo laget. 

En utvidgning av anmälningsskyldigheten 
så att den utöver förvärv även gäller över
låtelser är motiverad av den anledningen att 
uppföljningen av överlåtelser av andelar i 
arbetspensionsförsäkringsbolag på detta sätt 
säkerställs både från överlåtarens och motta-
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garens sida. En utvidgning av anmälnings
skyldigheten så att den utöver förvärv även 
gäller överlåtelser säkerställer att tillsyns
myndigheten, dvs. social- och hälsovårdsmi
nisteriet får information. Om den ena parten 
i strid med lagen försummar sin anmälnings
skyldighet hindrar detta inte tillsynsmyndig
heten från att få information. 

En utvidgning av anmälningsskyldigheten 
till var och en som förvärvar och överlåter 
aktier eller garantiandelar utan några procen
tuella begränsningar i anslutning till infly
tandet har ansetts nödvändig för att förhin
dra kedjebildning inom arbetspensionsför
säkringsbolagens verksamhet. Under hela 
den tid APL-systemet har fungerat har ar
betspensionsförsäkringsverksamheten baserat 
sig på ett differentierat system och önskan 
bakom det sålunda motiverade förslaget är 
att fortfarande stöda och stärka detta system. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar stadgandet 
i 3 kap. 3 § 3 mom. lagen om försäkrings
bolag. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar stadgandet 
i 3 kap. 4 § l mom. lagen om försäkrings
bolag. 

Paragrafens 4 mom. motsvarar stadgandet 
i 3 kap. 4 § 2 mom. lagen om försäkrings
bolag, som fogades till lagen om försäk
ringsbolag år 1993 (752/93) och ändrades så 
att det fick den gällande ordalydelsen år 
1995 (3 89/95). stadgandet baserar sig på 
bestämmelserna i artikel 15.4 i det tredje 
skadeförsäkringsdirektivet och artikel 14.4 i 
det tredje livförsäkringsdirektivet, enligt vil
ka medlemsstaterna, om ägaren eller ägarna 
efter ett förvärv utövar sitt inflytande på ett 
sätt som är ägnat att vara till förfång för en 
sund och ansvarsfull ledning av försäkrings
företaget, skall kräva att de behöriga myn
digheterna i hemlandet vidtar åtgärder. Det 
är fråga om laglighetsprövning och därför 
kan ministeriets beslut överklagas hos högsta 
förvaltningsdomstolen. 

8 §. Rätt att få uppgifter av delägarna i 
arbetspensionsförsäkringsbolag Paragrafen 
motsvarar stadgandet i 3 kap. 7 § lagen om 
försäkringsbolag. 

4 kap. Bolagets ledning 

9 §. Arbetspensionsförsäkringsbolagets 
förvaltningsråd och styrelse. Paragrafens l 
och 2 mom. motsvarar stadgandet i 7 kap. 
8 §,som i regeringens proposition 241/1996 
föreslås bli fogad till lagen om försäkrings
bolag. 

I 3 mom. föreslås stadgat om behörig
hetskraven för styrelsemedlemmarna. stad
gandet innebär att strängare behörighetskrav 
ställs på styrelsemedlemmarna i ett arbets
pensionsförsäkringsbolag än på styrelsemed
lemmarna i andra försäkringsbolag, av vilka 
enligt 7 kap. 3 § 2 mom. lagen om försäk
ringsbolag krävs att de skall vara väl ansed
da och att de dessutom skall ha sådan all
män kännedom om försäkringsverksamhet 
som kan anses vara behövlig med beaktande 
av arten och omfattningen av försäkringsbo
lagets verksamhet. A v styrelsemedlemmarna 
i ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall 
uttryckligen krävas tillräcklig kännedom om 
arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Dess
utom skall styrelsen som helhet betraktad ha 
tillräcklig sakkunskap när det gäller place
ringsverksamhet Detta innebär att även om 
djupgående sakkunskap om placeringsverk
samhet inte krävs av alla medlemmar skall 
förvaltningsrådet då det utser styrelsen för
säkra sig om att styrelsen består av tillräck
ligt många personer som också i tillräcklig 
grad känner till placeringsverksamhet 

10 §. Styrelsens verksamhet. Avsikten i 
förslaget är att styrelsens verksamhet skall 
regleras så att den får en central ställning 
när det gäller arbetspensionsförsäk
ringsbolag. I l mom. föreslås därför att sty
relsen skall bereda de ärenden som skall 
behandlas på arbetspensionsförsäk
ringsbolagets bolagsstämma. Det föreslås 
dessutom att styrelsemedlemmarna skall be
redas tillfälle att närvara och ha rätt att yttra 
sig på bolagsstämman. 

styrelsen har vanligen en central ställning 
i alla bolag. Detta beror på att styrelsen en
ligt bolagsteorin och bolagslagstiftningen har 
det centrala ansvaret för bolagets ärenden 
och sköter bolagets operativa verksamhet 
tillsammans med verkställande direktören. 
A v sikten med att beredningen av bolags
stämman knyts till styrelsens beslut och med 
att behandlingen av resultaten av beredning
en på sätt och vis övervakas på bolagsstäm 
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man med hjälp av rätt att närvara och yttra 
sig är att framhäva styrelsens ställning när 
det gäller skötseln av arbetspensionsförsäk
ringsbolagets ärenden. Avsikten med stad
gandet är trots det inte att begränsa delägar
nas rätt att få ett ärende behandlat på bo
lagsstämman. 

Genom de centralorganisationsavtal som 
arbetsmarknadsorganisationerna och repre
sentanter för arbetspensionsförsäk
ringsbolagen har ingått har dessa avtalat om 
det sätt på vilket beslut i ärenden som är 
centrala med tanke på bolagets verksamhet 
skall fattas. Enligt det skall beslut eller ett 
förslag till ett beslut om ändringar av bola
gets aktiekapital, fusion, överlåtelse eller 
övertagande av försäkringsbeståndet, garan
tikapital, vinstutdelning eller placeringsplan 
fattas med kvalificerad majoritet, dvs. med 
två tredjedels majoritet av de avgivna röster
na. Avsikten är att arbetsmarknadsorganisa
tionernas gemensamma ståndpunkt, som har 
fastställts i avtalen, nu skall ingå i paragra
fens 2 mom. 

En del av ovan nämnda beslut skall fattas 
slutligt på bolagsstämman. Då alla ärenden 
på bolagsstämman enligt paragrafens l 
mom. skall beredas av styrelsen och då be
slut med kvalificerad majoritet krävs också i 
fråga om de förslag som läggs fram i styrel
sen, är avsikten med detta att framhäva ett 
så långt gående samförstånd som möjligt i 
det med tanke på bolagets verksamhet stra
tegiska beslutsfattandet. 

11 §. Verkställande direktör. Enligt l 
mom. skall ett arbetspensionsförsäk
ringsbolag ha en verkställande direktör, som 
skall utses av styrelsen eller förvaltningsrå
det så som bestäms i bolagsordningen. 

Om bolaget har en vice verkställande di
rektör tillämpas på honom de behörig
hetskrav och andra krav som enligt denna 
lag och lagen om försäkringsbolag gäller 
verkställande direktören. 

I l mom. föreslås dessutom att beslut om 
utnämnande och avskedande av verkställan
de direktören skall fattas med två tredjedels 
majoritet av de avgivna rösterna. På grund 
av arbetspensionsförsäkringsbolagens stora 
samhälleliga betydelse och i synnerhet på 
grund av den föreslagna strukturen när det 
gäller deras förvaltningsorgan får verkstäl
lande direktören en central ställning som 
bolagets operativa ledare. För säkerställande 
av att verkställande direktören skall kunna 
bedriva en framgångsrik verksamhet har det 

ansetts nödvändigt att genom förfarandet vid 
utnämnande av verkställande direktören 
försöka trygga att den som väljs till verk
ställande direktör har stöd av en så stor ma
joritet av medlemmarna i det förvaltnings
organ som utnämner honom som möjligt. 
Det föreslås därför att beslut om utnämnan
de och likaså om avskedande skall kräva två 
tredjedels majoritet. Frågan har tidigare upp
märksammats också i det centralorganisa
tionsavtal som arbetsmarknadsorganisatio
nerna ingått och förslaget överensstämmer 
med innehållet i avtalet. 

Enligt förslaget skall av verkställande di
rektören utöver att han skall vara väl ansedd 
även krävas tillräcklig kännedom om arbets
pensionsförsäkringsverksamhet I de behör
ighetskrav som ställs på honom förenas en 
omfattande kännedom om arbetspensions
verksamheten och en mera tekniskt betonad 
kännedom om försäkringsverksamheten. A v 
verkställande direktören skall dessutom för
utsättas tillräcklig kännedom om placerings
verksamhet och företagsledning. 

12 §. Särskilda behörighetsvillkor för led
ningen. Innehållet i l mom. motsvarar stad
gandet i 7 kap. 3 § 2 mom. lagen om för
säkringsbolag. 

Enligt lagförslaget skall majoriteten av det 
totala antalet medlemmar i förvaltningsrådet 
och styrelsen bestå av personer som inte är 
medlemmar av förvaltningsrådet eller styrel
sen i samma kreditinstitut eller finansiella 
institut. Förslaget motsvarar stadgandet i 7 
kap. 3 § 3 mom. i den gällande lagen om 
försäkringsbolag. Avsikten med stadgandet 
är att trygga att ledningen för någon utom
stående sammanslutning, i detta fall ett kon
kurrerande företag på finansmarknaden, inte 
med sin majoritet bemannar förvaltningen 
för ett arbetspensionsförsäkringsbolag. Ut
över kreditinstitut och finansiella institut 
gäller bestämmelsen också andra försäk
ringsbolag samt bolag som hör till samma 
koncern som ett kreditinstitut eller finansiellt 
institut eller ett försäkringsbolag. 

Enligt 3 mom. får den som är medlem i 
styrelsen eller förvaltningsrådet för ett ar
betspensionsförsäkringsbolag inte heller vara 
medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen för 
ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag. 

Bakgrunden till det föreslagna stadgandet 
är arbetspensionsförsäkringsbolagens ökande 
betydelse både inom det ekonomiska livet 
och när det gäller att sköta en viktig social
politisk sektor. Med tanke på arbetspen-
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sionsförsäkringsbolagens självständiga verk
samhet, bl.a. när det gäller placeringsbeslut, 
vore det orimligt om representanter för nå
got konkurrerande bolag eller någon konkur
rerande sammanslutning skulle inneha majo
riteten i bolagets styrelse. 

Enligt 4 mom. får verkställande direktören 
inte höra till ledningen for, vara anställd hos 
eller revisor for ett kreditinstitut eller finans
iellt institut, ett annat arbetspensionsförsäk
ringsbolag eller något annat forsäkringsbolag 
eller ett bolag som hör till samma koncern 
som institutet eller forsäkringsbolaget stad
gandet är delvis detsamma som det som för 
närvarande gäller verkställande direktören 
och som ingår i 7 kap. 3 § 3 mom. lagen 
om försäkringsbolag. 

Som ett undantag från den regel som gäl
ler verkställande direktören föreslås dock i 4 
mom. att medlemskap i förvaltningsrådet 
eller styrelsen skall vara tillåtet i ett sådant 
försäkringsbolag som är arbetspensionsför
säkringsbolagets dotterbolag eller i vilket 
arbetspensionsförsäkringsbolaget innehar 
minst 20 % av aktie- eller garantikapitalet 
och innehavet motsvarar minst 20 % av det 
röstetal som bolagets samtliga aktier eller 
garantiandelar medför. Likaså skall verkstäl
lande direktören kunna vara medlem i sty
relsen eller förvaltningsrådet för ett sådant 
försäkringsbolag som endast bedriver kredit
försäkringsrörelse och återforsäkring av så
dan och som ägs av flera, alltså minst tre, 
arbetspensionsförsäkringsbolag. Ett sådant 
försäkringsbolag är Försäkringsaktiebolaget 
Garantia, som ägs av pensionsskyddscentra
len och arbetspensionsanstalterna. Undanta
get har ansetts nödvändigt för att arbetspen
sionsförsäkringsbolagets intressen skall bli 
bevakade i tillräcklig omfattning i sådana 
bolag. 

5 kap. Revision 

13 §. Revision. Utöver vad som 9 kap. 
lagen om försäkringsbolag stadgar om revi
sion föreslås i lagen ett specialstadgande om 
rätt för de centrala arbetsgivar- och löntagar
organisationerna att kräva tillsättande av en 
revisor i arbetspensionsforsäkringsbolaget att 
delta i revisionen vid sidan av de övriga re
visorerna. Då representanter for arbetsmark
nadsparterna centralt deltar i arbetspensions
försäkringsbolagens förvaltning, har det an
setts ändamålsenligt att ge dessa parter möj
lighet att vid behov också påverka valet av 

revisorer. Regleringen av innehavet av ett 
arbetspensionsförsäkringsbolags tillgångar i 
21 § stöder också det föreslagna arrange
manget. 

Centralorganisationerna skall framföra sitt 
yrkande på tillsättande av en revisor på bo
lagsstämman, som dock fortfarande skall ha 
rätt att utse de revisorer den önskar. Om den 
revisor som centralorganisationerna kräver 
inte väljs, kan en eller flera centralorganisa
tioner hos social- och hälsovårdsministeriet 
anhålla om att en revisor tillsätts. Ministeriet 
kan, efter att ha hört arbetspensionsförsäk
ringsbolagets styrelse, pröva om anhållan 
skall bifallas. 

6 kap. Ansvarsskuld 

14 §. A nsvarsskuld. Innehållet i paragrafen 
motsvarar 10 kap. 2 § 1-3 mom. lagen om 
försäkringsbolag, av dem 2 mom. sådant det 
lyder enligt den föreslagna ändringen i rege
ringens proposition 241/1996. 

15 §. Täckning av ansvarsskulden. För 
tydlighetens skull konstateras i l mom. att 
stadgandena i lagen om försäkringsbolag 
alltjämt skall iakttas när det gäller täckning 
av ansvarsskulden. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar stadgandet 
i 10 kap. 3 § 7 mom. i den gällande lagen 
om försäkringsbolag. 

7 kap. V erl<samhetskapital 

Det föreslås att alla stadganden som gäller 
ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksam
hetskapital tas in i lagen. Sålunda skall 11 
kap. lagen om forsäkringsbolag, som gäller 
andra forsäkringsbolag, över huvud taget 
inte längre tillämpas på arbetspensionsför
säkrings bo lagen. 

16 §. Arbetspensionsförsäkringsbolagets 
verksamhetskapital. Paragrafen motsvarar 11 
kap. l § lagen om försäkringsbolag, sådan 
den lyder ändrad i regeringens proposition 
241/1996. 

17 §. Solvensgräns och verksamhetskapita
lets minimibelopp. Paragrafen motsvarar 11 
kap. 6 a §, som i regeringens proposition 
241/1996 föreslås bli fogad till lagen om 
försäkringsbolag. 

18 §. Oveiföringar till det ofördelade till
läggsförsäkringsansvaret. Paragrafen motsva
rar 11 kap. 6 b §, som i regeringens proposi
tion 241/1996 föreslås bli fogad till lagen 
om forsäkringsbolag. 
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19 §. Arbetspensionsförsäkringsbolagets 
solvens. Paragrafen motsvarar 11 kap. 7 § i 
den gällande lagen om försäkringsbolag. 

20 §. Plan för återställande av en sund 
finansiell ställning och plan för kortfristig 
finansiering. Paragrafen motsvarar 14 kap. 5 
c §, som i regeringens proposition 241/1996 
föreslås bli fogad till lagen om försäkrings
bolag. 

8 kap. Vinstutdelning och annan 
användning av bolagets tillgångar 

21 §. Innehav av arbetspensionsförsäk
ringsbolagets tillgångar. Paragrafen motsva
rar 12 kap. l a §, som i regeringens proposi
tion 24111996 föreslås bli fogad till lagen 
om försäkringsbolag. 

22 §. Vinstutdelning till delägarna. När det 
gäller arbetspensionsförsäkringsbolag mot
svarar paragrafen 12 kap. l § i den gällande 
lagen om försäkringsbolag. 

23 §. Begränsningar av vinstutdelningen. 
Paragrafen motsvarar 12 kap. 2 § l och 2 
mom. lagen om försäkringsbolag, sådana de 
lyder ändrade i regeringens proposition 
24111996. 

24 §. Användning av tillgångar. Paragra
fens l mom. motsvarar delvis 12 kap. 4 § l 
mom. i den gällande lagen om försäkrings
bolag. stadgandet är dock något strängare än 
motsvarande stadgande i lagen om försäk
ringsbolag. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar stadgandet 
i 12 kap. 4 § 2 mom. lagen om försäkrings
bolag. 

25 §. Beviljande av lån. I paragrafen före
slås rätt stränga villkor för beviljande av 
penninglån till bolag, sammanslutningar och 
personer som hör till ett arbetspensionsför
säkringsbolags närmaste krets. Om någon 
som hör till denna närmaste krets över hu
vud taget kan beviljas lån, kan detta ske en
dast mot borgen eller någon annan betryg
gande säkerhet och endast av de medel som 
enligt den fastställda balansräkningen för 
den senaste räkenskapsperioden utgör fritt 
eget kapital. stadgandet begränsar dessutom 
beviljandet av lån till den som är make eller 
syskon eller annars står i nära förhållande 
till en person som är verksam i bolaget och 
nämns i paragrafen. 

I stadgandet begränsas långivningen i stör
re omfattning än i 12 kap. 5 § i den gällan
de lagen om försäkringsbolag. Till de lånta
gare vilkas lån omfattas av begränsningen 

hör också aktieägarna och innehavarna av 
garantiandelar i arbetspensionsförsäk
ringsbolaget samt de bolag som hör till sam
ma koncern som arbetspensionsförsäk
ringsbolaget Begränsningarna gäller också 
dem som hör till bolagens förvaltningsorgan 
och de personer som hör till deras närmaste 
krets. 

Arbetspensionsförsäkringsbolagens verk
samhet och verksamhetsområde begränsas i 
2 och 3 §. Användningen ~iV ett bolags till
gångar begränsas också i 24 § l mom. Där
för får ett arbetspensionsförsäkringsbolag 
inte enligt paragrafen ställa säkerhet för nå
got annat bolags förpliktelser än ett sådant 
som hör till arbetspensionsförsäk
ringsbolagets koncern. I ett skadeförsäk
ringsbolag kan bolagets verksamhetsområde 
däremot omfatta bedrivandet av kreditför
säkringsrörelse, inom vilken bolaget bär an
svar för ett främmande bolags risker i form 
av en kreditförsäkring. Ministeriet bestäm
mer närmare om villkoren för ställande av 
säkerhet. A v sikten är att som motsäkerhet 
för säkerheten används sådan borgen av en 
depositionsbank eller annan betryggande 
säkerhet som nämns i detta moment. 

Begränsningen i den föreslagna paragra
fens l mom., enligt vilken lån kan beviljas 
endast inom gränserna för det fria egna ka
pitalet enligt balansräkningen, skall dock en
ligt 3 mom. inte gälla sådant penninglån 
som grundar sig på premierna för en försäk
ring enligt lagen om pension för arbetstaga
re. A v sikten har varit att på detta sätt på 
lagnivå ta in en bestämmelse om återbelå
ning. En sådan bestämmelse har inte funnits 
i lag, fastän återbelåning har betraktats som 
en standardtyp för arbetspensionsförsäk
ringsbolagens långivning. 

Enligt 3 mom. skall penninglån utan hin
der av l mom. kunna beviljas också ett så
dant bolag vars verksamhet kan anses an
sluta sig till arbetspensionsförsäk
ringsbolagets verksamhet. Det kan t.ex. vara 
fråga om ett underleverantörsbolag som di
rekt ägs av arbetspensionsförsäkringsbolaget, 
såsom en datatjänstenhet eller t.ex. ett fas
tighetsskötselbolag. Också bostads- och fas
tighetsbolag skall kunna beviljas penninglån 
utan hinder av l mom. Om bolaget i fråga 
är arbetspensionsförsäkringsbolagets dotter
bolag, skall också social- och hälsovårdsmi
nisteriets anvisningar beaktas vid kreditupp
tagningen. 

Också för dessa lån skall ställas sådan sä-
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kerhet som avses i l mom. 

9 kap. Arbetspensionsförsäkringsbolagets 
placeringsverksamhet 

26 §. Ordnande av placeringsverksamhe
ten. stadgandet i l o kap. 3 § 2 mo m. lagen 
om försäkringsbolag, som reglerar vad som 
skall beaktas vid täckningen av ansvarsskul
den, skall också tillämpas på arbetspensions
försäkringsbolagen. Som en komplettering 
till detta stadgande föreslås i l mom. ett 
stadgande, enligt vilket ett arbetspensions
försäkringsbolags alla medel, även de som 
överstiger täckningen av ansvarsskulden, 
skall placeras på ett så inkomstbringande 
sätt som möjligt, utan att dock alltför risk
fyllda placeringar görs som eventuellt kan 
leda till att bolagets tillgångar går förlorade. 
Ett arbetspensionsförsäkringsbolags medel 
skall skötas med iakttagande av tillräcklig 
omsorg. 

Enligt 2 mom. skall arbetspensionsförsäk
ringsbolagets penningmedel och andra till
gångar hållas åtskilda från andra samman
slutningars och stiftelsers tillgångar. 

Enligt 3 mom. får ett arbetspensionsför
säkringsbolags ekonomiförvaltning och be
talningsrörelse inte ordnas gemensamt med 
någon annan sammanslutning eller stiftelse. 
Således kan ett s.k. koncernkonto inte längre 
användas. 

För att de praktiska behoven skall bli be
aktade, skall social- och hälsovårdsministeri
et dock enligt 4 mom. kunna meddela före
skrifter om de situationer då avvikelser kan 
göras från huvudregeln i 3 mom. En avvi
kelse kan komma i fråga t.ex. om det gäller 
ett s.k. clearingkonto och beloppet av de 
medel som är insatta på det är litet och den 
tid inom vilken medlen överförs till varje 
sammanslutnings eget konto är så kort som 
möjligt. 

27 §. Beredning och fattande av place
ringsbeslut. Den viktigaste orsaken till att 
denna proposition avlåts är en strävan att 
säkerställa pensionsförsäkringsverksamhetens 
oberoende i förhållande till den övriga för
säkringsverksamheten på ett bättre sätt och 
uttryckligen att säkerställa placeringsverk
samhetens oberoende när det gäller arbets
pensionsförsäkringsbolag. stadganden om 
detta ingår i lagens 27 §, i vars l mom. pa
ragrafens huvudprincip konstateras. Enligt 
den skall ett arbetspensionsförsäkringsbolags 
placeringsverksamhet vara oavhängig och 

ske enligt arbetspensionsförsäkringsbolagets 
egna utgångspunkter. 

I detta moment stadgas dessutom att bola
get skall ha tillräcklig personal för place
ringsverksamheten så att bolaget i regel kan 
svara för alla delfunktioner i anslutning till 
placeringsverksamheten. 

I 2 mom. föreslås att förvaltningsrådet, 
styrelsen och verkställande direktören inte 
skall få överlåta beslutanderätten i frågor 
som gäller arbetspensionsförsäkringsbolagets 
placeringsverksamhet på utomstående. Som 
utomstående betraktas alla andra än bolagets 
verkställande direktör och de som är an
ställda vid bolaget. Dessa får inte samtidigt 
på grundval av arbetsavtal eller något annat 
avtal, t.ex. ett konsultavtal, eller på något 
annat sätt vara beroende av någon annan 
sammanslutning eller stiftelse. Avsikten med 
stadgandet är att framhäva att bolagets be
slutsfattande sker frivilligt och att skötseln 
av bolagets ärenden sker självständigt och är 
oberoende av syften som är främmande för 
de mål som uppställts för bolagets verksam
het. Det har ansetts att dessa mål bäst kan 
uppnås genom att de ansvariga vid bolaget 
inte är beroende av arbetspensionsförsäk
ringsbolagets konkurrenter eller av andra 
sammanslutningar. 

I 3 mom. föreslås att de som bereder pla
ceringsbesluten i ett arbetspensionsförsäk
ringsbolag inte samtidigt på grundval av 
arbetsavtal eller något annat avtal eller på 
något annat sätt får vara beroende av en an
nan sammanslutning eller stiftelse. Med den 
som bereder placeringsbeslut avses den som 
sammanställer och analyserar informationen 
om placeringarna samt framlägger place
ringsförslagen för beslutsfattarna. 

I praktiken uppgörs ett arbetspensionsför
säkringsbolags placeringsplaner av bolagets 
sakkunnigorganisation och föreläggs på be
hörigt sätt beslutsfattarna, bolagets styrelse. 
Styrelsen har vanligen inte möjlighet att för
djupa sig i alla detaljer och villkor i place
ringsbesluten. Därför anses det nödvändigt 
att föreslå att den organisation som bereder 
placeringsbesluten huvudsakligen skall bestå 
av bolagets egen personal. På detta sätt har 
det ansetts att utgångspunkterna för place
ringsverksamheten bäst kan tryggas så att de 
överensstämmer med arbetspensionsförsäk
ringsbolagets egna intressen. 

Eftersom paragrafen gäller beredningen 
och fattandet av placeringsbeslut, hindrar 
stadgandet inte att t.ex. marknadsförings-
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och säljtjänster, datatjänster, personal-, redo
visnings-, jurist-, utbildnings- och kontor
stjänster köps av andra försäkringsbolag. 
Detta innebär dock inte att uppgifter som 
hör till den egentliga pensionsförsäk
ringsverksamheten, såsom skötseln av ersätt
ningsverksamheten eller beviljandet av för
säkringar, kan överföras på någon annan. 

Enligt 4 mom. skall ett arbetspensionsför
säkringsbolag, om styrelsen så bestämmer, 
av utomstående kunna köpa tjänster i anslut
ning till skötseln av tillgångarna och sak
kunnigtjänster i anslutning till placerings
verksamheten. Dessa tjänster kunde t.ex. 
omfatta marknadsanalyser och sakkunnig
tjänster i anslutning till placeringsverksam
het i utlandet. stadgandet möjliggör också 
köp av tjänster av fondbolag. Eftersom ar
betspensionsförsäkringsbolaget enligt l 
mom. skall ha tillräcklig personal för place
ringsverksamheten, kan dessa tjänster som 
bolaget köper av utomstående endast vara 
sådana som kompletterar bolagets place
ringsverksamhet 

Arbetspensionsförsäkringsbolaget skall 
också av utomstående kunna anskaffa hjälpt
jänster och andra med dem jämförbara tjäns
ter i anslutning till placeringsverksamheten. 
Sådana är t.ex. tekniska tjänster i samband 
med lämnande av kredituppgifter, företagsa
nalyser och underhåll av fastigheter. 

Enligt paragrafens 5 mom. social- och häl
sovårdsministeriet har rätt att meddela när
mare föreskrifter om tillämpningen av para
grafen. 

28 §. Placeringsplan Den gällande lagstift
ningen innehåller inga stadganden om upp
görandet av en placeringsplan för arbetspen
sionsförsäkringsbolaget. Med stöd av 14 § 
förordningen om täckning av ansvarsskulden 
i försäkringsbolag som bedriver direktförsäk
ringsrörelse har social- och hälsovårdsminis
teriet meddelat föreskrifter om att styrelsen i 
varje arbetspensionsförsäkringsbolag skall 
uppgöra en placeringsplan att användas av 
bolagets egen förvaltning. I lagförslaget tas 
skyldigheten att uppgöra en placeringsplan 
in på lagnivå. 

I placeringsplanen skall särskilt beaktas 
arten av den försäkringsrörelse som bolaget 
bedriver och de krav på bolagets verksamhet 
som 19 § ställer. Till planen skall fogas ett 
utlåtande av bolagets försäkringsmatematiker 
om att planen uppfyller de krav som arten 
av bolagets ansvarsskuld ställer på bolagets 
placeringsverksamhet. Det föreslås att ett 

360573Y 

utlåtande av försäkringsmatematikern skall 
krävas i syfte att förtydliga riskanalysen. 

Principerna för uppgörandet av placerings
planen skall fastställas av arbetspensionsför
säkringsbolagets förvaltningsråd årligen. 
Detta innebär att förvaltningsrådet endast 
kan besluta godkänna eller förkasta prin
ciperna för uppgörandet av den placerings
plan som styrelsen skall uppgöra. A v sikten 
med det föreslagna stadgandet har varit att 
framhäva planens principiella betydelse vid 
styrningen av bolagets verksamhet. 

Enligt lagförslaget skall av placeringspla
nen framgå hur arbetspensionsförsäk
ringsbolagets rättigheter som grundar sig på 
delägarskap i andra bolag och sammanslut
ningar skall användas och i vilken mån och 
av vem arbetspensionsförsäkringsbolaget 
köper de tjänster som avses i 27 § 4 mom. 

I planen skall också anges de principer 
som skall iakttas då penninglån som i för
hållande till bolagets kreditgivning är bety
dande beviljas aktieägare eller innehavare av 
garantiandelar i en sammanslutning som är 
delägare i arbetspensionsförsäkringsbolaget 
I lagförslagets 25 §, som gäller beviljande 
av penninglån, föreslås rätt noggranna be
gränsningar av bolagets långivning. Begräns
ningarna i det förslag som gäller långivning
en omfattar dock inte sådana delägare i de 
sammanslutningar som äger arbetspensions
försäkringsbolaget vilka faktiskt kan ha en 
rentav betydande inverkan på arbetspen
sionsförsäkringsbolagets verksamhet. Prin
ciperna för beviljande av betydande lån till 
dessa delägare, aktieägare och innehavare av 
garantiandelar skall anges i placeringspla
nen. 

I 3 mom. föreslås att social- och hälso
vårdsministeriet skall ha rätt att meddela 
närmare föreskrifter om tillämpningen av 
paragrafen. 

10 kap. ÖVerlåtelse av försäkringsbeståndet 

29 §. Överlåtelse av försäkringsbeståndet. 
På överlåtelse av ett arbetspensionsförsäk
ringsbolags försäkringsbestånd eller en del 
av det tillämpas för närvarande 16 kap. la
gen om försäkringsbolag, som också gäller 
överlåtelser av liv- och skadeförsäkringsbo
lags försäkringsbestånd. Några sådana speci
alstadganden som arbetspensionsförsäk
ringsbolagens specialställning förutsätter in
går inte i lagen. 

Enligt lagförslaget skall ett arbetspensions-
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försäkringsbolags försäkringsbestånd eller en 
del av det kunna överlåtas till ett annat ar
betspensionsförsäkringsbolag med social
och hälsovårdsministeriets samtycke. Förut
sättningarna för samtycke skall huvudsakli
gen vara desamma som gäller andra försäk
ringsbolag enligt 16 kap. 3 § 3 mom. lagen 
om försäkringsbolag. Ett stadgande som 
möjliggör ministeriets ändamålsenlig
hetsprövning skall dock gälla överlåtelser av 
arbetspensionsförsäkringsbolagens försäk
ringsbestånd. Enligt det skall överlåtelsen av 
försäkringsbeståndet vara motiverad med 
tanke på verkställigheten av arbetspensions
systemet för att samtycke till överlåtelsen 
skall kunna ges. Ministeriet skall kunna för
bjuda överlåtelsen av försäkringsbeståndet 
t.ex. om den minskar konkurrensen i bran
schen, ökar riskerna eller i allmänhet strider 
mot principerna om ett differentierat arbets
pensionssystem. 

Utöver ovan nämnda villkor förutsätter 
ministeriets samtycke en beräkning över det 
överlåtande bolagets ansvarsskuld och täck
ningen av den samt över bolagets verksam
hetskapitaL En sådan beräkning har ansetts 
nödvändig för att det vid överlåtelse av ett 
arbetspensionsförsäkringsbolags försäkrings
bestånd noggrannare än för närvarande skall 
fastställas vilken del av bolagets tillgångar 
är täckningstillgångar som omfattas av över
låtelsen och nettotillgångar som överskrider 
skulderna. 

Enligt 3 mom. skall en sådan del av bola
gets verksamhetskapital som motsvarar det 
försäkringsbestånd som överlåts och enligt 
lagförslagets 21 § hör till försäkringstagarna 
övergå till det övertagande bolaget. Det är 
fråga om ett egendomsarrangemang där för
säkringsbeståndet och de nettoegendomsan
delar som hör till det överförs från ett bolag 
till ett annat. Detta bör inte få medföra skat
tepåföljder som försämrar försäkringsbestån
dets ställning och därför måste lagen om 
beskattning av inkomst av näringsverksam
het ändras till denna del. 

11 kap. Särskilda stadganden 

30 §. Bokslutsuppgifter. Ett stadgande som 
motsvarar första meningen i paragrafen ingår 
i l O kap. l § 2 mo m. i den gällande lagen 
om försäkringsbolag. I paragrafen ingår 
dessutom en skyldighet att specificera kon
cernens interna affärstransaktioner. 

31 §. Omhändertagande av medel. När det 

gäller arbetspensionsförsäkringsbolag mot
svarar stadgandet 14 kap. 6 § i den gällande 
lagen om försäkringsbolag. 

32 §. Arbetspensionsförsäkringsbolagets 
försäkringsmatematiker. I paragrafen stadgas 
att den som vid ett arbetspensionsförsäk
ringsbolag är sådan försäkringsmatematiker 
som avses i 18 kap. 8 § lagen om försäk
ringsbolag endast av särskilda skäl och med 
vederbörande ministeriums tillstånd samti
digt kan vara försäkringsmatematiker vid ett 
annat försäkringsbolag. Huvudprincipen är 
således att varje arbetspensionsförsäk
ringsbolag skall ha en egen försäkringsmate
matiker. Den som är försäkringsmatematiker 
vid ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall 
däremot fortfarande kunna vara försäkrings
matematiker vid en pensionsstiftelse, en för
säkringskassa eller en pensionsanstalt som 
inrättats särskilt genom lag. 

33 §.Justering av föreskrivna markbelopp. 
De belopp som anges i lagen skall kunna 
ändras genom förordning så att de motsvarar 
utvecklingen i den allmänna prisnivån. 

12 kap. 

lkraftträdelse- och övergångsbestämmelser 

34 §. Ikrqftträdande. Avsikten är att lagen 
om arbetspensionsförsäkringsbolag skall trä
da i kraft så snart den har antagits och blivit 
stadfäst. 

35 §. Allmänna övergångsbestämmelser. 
På arbetspensionsförsäkringsbolag som före 
ikraftträdandet av denna lag har beviljats 
koncession för bedrivande av lagstadgad 
pensionsförsäkringsrörelse skall efter nämn
da tidpunkt tillämpas denna lag. En konces
sionsansökan som är anhängig när denna lag 
träder i kraft skall kompletteras enligt de 
krav som denna lag ställer. Redan verksam
ma arbetspensionsförsäkringsbolag skall ha 
rätt att fortsätta sin verksamhet enligt den 
koncession som har införts i koncessionsre
gistret 

36 §. Undantag som gäller ägande och 
grundkapital. Utan hinder av 4 och 5 § får 
ett arbetspensionsförsäkringsbolag alltjämt 
inneha de aktier eller andelar som det lagli
gen hade rätt att inneha före ikraftträdandet 
av denna lag. Om antalet aktier eller andelar 
som arbetspensionsförsäkringsbolaget inne
har eller den bestämmanderätt som avses i 
lagen vid lagens ikraftträdande överstiger 
den gräns som anges i lagen, får bolagets 
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andel av aktierna, andelarna eller bestäm
manderätten i sammanslutningen inte öka 
efter ikraftträdandet. Om arbetspensionsf"år
säkringsbolagets andel minskar efter lagens 
ikraftträdande, men fortfarande överstiger 
den gräns som anges i denna lag, får denna 
minskade andel inte längre öka. Vederböran
de ministerium kan på ansökan bevilja till
stånd att avvika från vad som stadgas i 36 § 
l mom. 

stadgandet om grundkapitalets minimibe
lopp i 6 § l mom. tillämpas inte på redan 
verksamma arbetspensionsförsäkringsbolag, 
men grundkapitalet får dock inte genom bo
lagsstämmans beslut nedsättas så att det un
derstiger qämnda belopp. 

37 §. Andring av bolagsordningen samt 
fö!Valtningsrådets och stureisens samman
sättning. Ett redan verksamt arbetspensions
försäkringsbolag skall inom sex månader 
efter ikraftträdandet av denna lag hos veder
börande ministerium ansöka om fastställelse 
av de ändringar av bolagsordningen som 
denna lag kräver samt meddela ändringen 
för registrering inom två månader från mi
nisteriets beslut. Förvaltningsrådets och sty
relsens sammansättning skall uppfylla kra
ven i 9 § 2 mom. inom ett år från det änd
ringen av bolagsordningen har inrörts i han
delsregistret. Om ett försäkringsbolag inte 
iakttar stadgandena i detta moment, kan ve
derbörande ministerium bestämma att bola
get inte får bevilja nya försäkringar. 

Förvaltningsrådets och styrelsens samman
sättning skall uppfylla kraven i 12 § 2-4 
mom. inom två år från lagens ikraftträdande. 

38 §. Verksamhetskapitalet innehav av 
tillgångarna. Den föreslagen paragrafen mot
svarar 4 och 5 mom. i de ikraftträdelsestad
ganden i lagen om ändring av lagen om lår
säkringsbolag som ingår i regeringens pro
position ~~ 1/1996. 

39 §. Overgångsbestämmelser om place
ringsverksamhet. Ett redan verksamt arbets
pensionsförsäkringsbolag skall ordna sin 
verksamhet i överensstämmelse med 26 § 2 
och 3 mom. samt 27 § och 28 § inom ett år 
från lagens ikraftträdande. 

Vederbörande ministerium kan på ansökan 
av ett sådant arbetspensionsrörsäkringsbolag 
som är verksamt när denna lag träder i kraft 
bevilja undantag från 27 §. Sådana särskilda 
skäl kan t.ex. vara att bolagets driftskostna
der i förhållande till omfattningen av bola
gets verksamhet annars blir oskäligt stora. 
Då kan ministeriet ställa villkor för att un-

dantag skall beviljas, vilka t.ex. kunde gälla 
bemyndiganden att fatta beslut om place
ringsverksamheten. Avsikten med stadgandet 
är att den nya lagens ikraftträdande inte 
skall medföra oskäliga olägenheter för verk
samma små arbetspensionsförsäkringsbolag 
samt att göra det lättare för dessa bolag att 
bringa verksamheten på den nivå som lagen 
förutsätter. Verkställande direktören för ett 
sådant arbetspensionsförsäkringsbolag skall 
av särskilda skäl med ministeriets tillstånd 
kunna vara verkställande direktör också för 
ett annat försäkringsbolag. Ministeriet kan 
ställa särskilda villkor för att undantag skall 
beviljas. 

1.2. Lag om ändring av lagen om 
försäkringsbolag 

l kap. Allmänna stadganden 

3 a §. Det föreslås att paragrafen upphävs, 
eftersom motsvarande stadganden ingår i 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. 

2 kap. Försäkringsbolags bildande 

5 §. Det röreslås att 4 mom. ändras efter
som stadgandena om arbetspensionsförsäk
ringsbolags koncession föreslås ingå i lagen 
om arbetspensionsförsäkringsbolag i stället 
för i APL. 

7 kap. Bolagets ledning 

3 §. Det röreslås att 3-5 mom. upphävs 
eftersom motsvarande stadganden ingår i 
12 § lagen om arbetspensionsrörsäk
ringsbolag. 

8 kap. Bolagsstämma 

12 §. Det föreslås att hänvisningen i l 
mom. korrigeras på grund av den nya lagen 
om arbetspensionsförsäkringsbolag. 

10 kap. Bokslut och koncernbokslut 

l §. Det föreslås att andra meningen i 2 
mom. flyttas till 30 § lagen om arbetspen
sionsförsäkringsbolag. 

2 §. Det föreslås att det stadgande i 2 
mom som i regeringens proposition 
241/1996 föreslås bli ändrat flyttas till den 
nya lagen om arbetspensionsförsäk
ringsbolag, i vilken det föreslås ett stadgan-
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de om ansvarsskuld för arbetspensionslör
säkringsbolagens del. Paragrafen gäller såle
des i fortsättningen andra försäkringsbolag 
än arbetspensionslörsäkringsbolag. 

3 §. Det föreslås att stadgandet i 7 mom. 
flyttas till 15 § lagen om arbetspensionsför
säkringsbolag. 

7 §. Det föreslås att hänvisningen i l 
mom. rättas på grund av den nya lagen om 
arbetspensionsförsäkrings bo lag. 

12 kap. Vinstutdelning och annan 
användning av bolagets tillgångar 

l §. Motsvarande stadgande för arbetspen
sionsförsäkringsbolagens del ingår i 22 § 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 
och därfår föreslås det att l mom. ändras så 
att det gäller endast andra fårsäkringsbolag 
än arbetspensionsförsäkringsbolag. 

2 §. Det föreslås att hänvisningen i 2 
mom. ändras på grund av den nya lagen om 
arbetspensionsförsäkring 

14 kap. Tillsynen över försäkringsbolag 

5 a §. Det föreslås att hänvisningen i l 
mom. 5 punkten korrigeras på grund av den 
nya lagen om arbetspensionsfårsäk
ringsbolag. 

15 kap. Likvidation och upplösning 

l § 2 mom., 2 § 1,2 och 4 mom. och 
20 §. Det föreslås att hänvisningarna i para
graferna korrigeras på grund av den nya la
gen om arbetspensionsförsäkringsbolag. 

18 kap. Särskilda stadganden 

3 § l mom. l punkten, 4 § 5 punkten och 
5 § 3, 4 och 6 punkten. Det föreslås att hän
visningarna i paragraferna korrigeras på 
grund av den nya lagen om arbetspensions
försäkringsbolag. 

1.3. Lagen om ändring av lagen om 
pension för arbetstagare 

3 §. Det föreslås att till l mom. fogas en 

hänvisning till den nya lagen om arbetspen
sionsförsäkringsbolag. Det föreslås att 2 
mom. förblir oförändrat. Det föreslås att 
stadgandena i 3, 4 och 5 mom. flyttas till 
den nya lagen om arbetspensionsförsäk
ringsbolag. 

12 a §. Det föreslås att hänvisningen i 4 
mom. ändras på grund av den nya lagen om 
arbetspensionsförsäkrings bolag. 

1.4. Lagen om ändring av 11 § pension för 
arbetstagare i kortvariga 
arbetsförnållanden 

11 §. Det föreslås att hänvisningen i 2 
mom. ändras på grund av den nya lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag. Dessutom 
föreslås att även de pensionskassor som av
ses i lagen skall göra upp en placeringsplan 
med iakttagande i tillämpliga delar av vad 
som stadgas i 28 § lagen om arbetspensions
försäkringsbolag. För närvarande baserar sig 
skyldigheten att göra upp en placeringsplan 
på social- och hälsovårdsministeriets före
skrifter. 

1.5. Lagen om ändring av 9 § lagen om 
pension för vissa konstnärer och 
redaktörer i arbetsförllållande 

9 §. Det föreslås att hänvisningen i 2 
mom. ändras på grund av den nya lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag. Dessutom 
föreslås att även de pensionskassor som av
ses i lagen skall göra upp en placeringsplan 
med iakttagande i tillämpliga delar av vad 
som stadgas i 28 § lagen om arbetspensions
fårsäkringsbolag. För närvarande baserar sig 
skyldigheten att göra upp placeringsplan på 
social- och hälsovårdsministeriets föreskrif
ter. 

1.6. Lagen om ändring av 17 § lagen om 
pension för lantbruksföretagare 

17 §. Det föreslås att hänvisningen i 2 
mom. ändras på grund av den nya lagen om 
arbetspensionsfårsäkringsbolag. Dessutom 
föreslås att även de pensionsanstalter som 
avses i lagen skall göra upp en placerings
plan med iakttagande i tillämpliga delar av 
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vad som stadgas i 28 § lagen om arbetspen
sionsförsäkringsbolag. För närvarande base
rar sig skyldigheten att göra upp placerings
planer på social- och hälsovårdsministeriets 
föreskrifter. 

1.7. Lagen om ändring av 56 § lagen om 
sjömanspensioner 

56 §. Det föreslås att hänvisningen i 2 
mom. ändras på grund av den nya lagen om 
arbetspensionsrörsäkringsbolag. Dessutom 
föreslås att även de pensionskassor som av
ses i lagen skall göra upp en placeringsplan 
med iakttagande i tillämpliga delar av vad 

l. 

som stadgas i 28 § lagen om arbetspensions
försäkringsbolag. För närvarande baserar sig 
skyldigheten att göra upp placeringsplaner 
på social- och hälsovårdsministeriets före
skrifter. Samtidigt föreslås att stadgandet i 3 
mom. upphävs som onödig. 

2. Ikraftträdande 

Lagarna avses träda i kraft så snart de har 
antagits och blivit stadfästa. Ikraftträdelses
tadgandena i lagen om arbetspensionsrörsäk
ringsbolag har förklarats i samband med mo
tiveringen till den lag propositionen. 

Lag 
om arl>etspensionsförsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l kap. 

Allmänna stadganden 

l § 
Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på finländska ömsesi
diga försäkringsbolag och försäkringsaktie
bolag vilkas verksamhet omfattar bedrivande 
av sådan lagstadgad pensionsrörsäk
ringsrörelse som avses i lagen om pension 
för arbetstagare (395/1961) eller i lagen om 
pension för arbetstagare och lagen om pen
sion för företagare ( 468/1969) ( arbetspen
sionsförsäkrings bolag). 

Vad lagen om rörsäkringsbolag 
(l 062/1979) stadgar om livförsäkring och 
Törsäkringsbolag som bedriver livförsäk
ringsrörelse gäller även arbetspensionsrör
säkringsbolag, om inte något annat bestäms i 
denna lag. 

På arbetspensionsförsäkringsbolag tilläm
pas dock inte l kap. 3 §, 2 kap. 2 § 1-3 

och 5 m om., 4 § l mo m. 3 punkten, 5 § l, 
2 och 5 mom., 2 a kap., 3 kap. 3, 4 och 7 §, 
7 kap. l § l och 2 mom., 2 §, 3 § 2 mom., 
3 a §, 7 § l och 3 m om., l O kap. 2, 3 a och 
4 a §, 11 kap., 12 kap. l § l mom., 2, 4 och 
5 §, 13 kap., 14 kap. l § 2 mom., 4 § 2 och 
3 mom., 5 a§ 2 mom., 5 b och 6 §, 16 kap. 
3 § 3-5 mom. och 5 a-5 c § samt 18 kap. 
9 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag. 

2 § 
Syftet med 

arbetspensionsförsäkringsbolagets 
verksamhet 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall 
bedriva lagstadgad pensionsförsäk
ringsrörelse genom att sköta verkställigheten 
av det lagstadgade pensionsskyddet enligt de 
lagar som nämns i l § l mom. samt sköta 
de medel som inflyter till bolaget för detta 
ändamål på ett sätt som tryggar de förmåner 
som försäkringarna om fattar. 
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3 § 
Arbetspensionsförsäkringsbolagets 

verksamhet 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte 
bedriva annan Törsäkringsrörelse än sådan 
verksamhet som avses i de lagar som nämns 
i l § l mom. och sådan återförsäkring som 
direkt hänror sig till denna verksamhet. I ar
betspensionsförsäkringsbolagets bolagsord
ning skall nämnas vilket slag av försäkring 
bolaget har rätt att bedriva. 

4 § 
Innehav i ett annat 

arbetspensionsförsäkringsbolag 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte 
utan vederbörande ministeriums tillstånd äga 
aktier eller garantiandelar i ett annat arbets
pensionsförsäkringsbolag. Ministeriet kan 
bevilja tillstånd, om inte innehavet bedöms 
äventyra en sund utveckling av arbetspen
sionsförsäkringsversamheten. 

Till innehav enligt l mom. hänförs även 
sådana aktier och röstetalet Tör dem som ett 
arbetspensionsförsäkringsbolag kan teckna 
på grundval av en optionsrätt eller ett kon
vertibelt skuldebrev. 

5 § 
Innehav inom ett främmande 

verksamhetsområde 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte 
utan vederbörande ministeriums tillstånd äga 
aktiemajoriteten eller majoriteten av rösteta
let för samtliga aktier i ett aktiebolag som 
bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, 
om inte bolagets verksamhet kan anses an
sluta sig till arbetspensionsförsäk
ringsrörelsen eller bolaget är ett bostads
eller fastighetsbolag. 

Ett arbetspensionslörsäkringsbolag får inte 
utan vederbörande ministeriums tillstånd äga 
mer än tio procent av aktierna eller av röste
talet för samtliga aktier i ett sådant kreditin
stitut eller finansiellt institut som står under 
offentlig övervakning. 

Vad som ovan bestäms om aktiemajorite
ten och röstetalet för aktier i ett aktiebolag 
tillämpas även på motsvarande bestämman
derätt i en annan sammanslutning. Ett sådant 
aktiebolag eller en sådan annan samman
slutning som bedriver annan rörelse än för
säkringsrörelse och där arbetspensionsförsäk-

ringsbolaget har mer än hälften av det röste
tal som aktierna medför eller motsvarande 
bestämmanderätt benämns nedan sidobolag. 

Hör arbetspensionsförsäkringsbolaget till 
en försäkringsbolagskoncern, skall även de 
aktier och den bestämmanderätt som innehas 
av de övriga bolagen inom koncernen beak
tas när den begränsning som bestäms i l 
mom. tillämpas på arbetspensionsförsäk
ringsbolaget På motsvarande sätt beaktas de 
aktier och den bestämmanderätt som innehas 
av arbetspensionsförsäkringsbolagets sidabo
lag eller av en pensionsstiftelse eller pen
sionskassa som grundats av eller som finns i 
samband med arbetspensionsförsäk
ringsbolaget, ett bolag som hör till arbets
pensionsförsäkringsbolagets koncern eller 
arbetspensionsförsäkringsbolagets sidobolag. 
Dessutom beaktas de aktier och den bestäm
manderätt som innehas av sådana övriga 
försäkringsbolag vilkas aktie- eller garanti
kapital till minst 20 procent ägs av arbets
pensionsförsäkringsbolaget eller av sådana 
bolag som hör till arbetspensionsiörsäk
ringsbolagets koncern och innehavet motsva
rar minst 20 procent av det röstetal som bo
lagets samtliga aktier eller garantiandelar 
medför. Om arbetspensionsförsäk
ringsbolaget i betydande omfattning har ge
mensam ledning och förvaltning med ett 
annat försäkringsbolag och om verksamheten 
dessutom har ordnats gemensamt med det 
andra försäkringsbolaget, kan vederbörande 
ministerium föreskriva att även de aktier och 
den bestämmanderätt som innehas av detta 
andra försäkringsbolag skall beaktas när den 
begränsning som bestäms i l mom. tilläm
pas på arbetspensionsförsäkringsbolaget 

Till innehav enligt l och 2 mom. hänförs 
även sådana aktier och röstetalet för dem 
som arbetspensionsförsäkringsbolaget kan 
teckna på grundval av en optionsrätt eller ett 
konvertibelt skuldebrev. 

2 kap. 

Bildande av arbetspensionsförsäkringsbolag 

6 § 
Koncession 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall 
för verksamhet enligt lagen om pension för 
arbetstagare eller lagen om pension för ar
betstagare och lagen om pension för företa
gare inneha av statsrådet beviljad koncession 
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som gäller i Finland. statsrådet skall bevilja 
koncession, om den tilltänkta försäkringsrö
relsen eller bolagets i 2 kap. 2 § 4 mom. 
lagen om försäkringsbolag avsedda delägare 
inte bedöms äventyra en sund utveckling av 
pensionsförsäkringsverksamheten, om för
säkringsbolagets ledning uppfyller de krav 
som ställs i denna lag och i 7 kap. lagen om 
försäkringsbolag och om arbetspensionsför
säkringsbolagets aktiekapital eller garantika
pital och grundfond tillsammans (grundkapi 
tal) är minst 30 miljoner mark. 

Till koncessionen kan statsrådet foga de 
villkor som behövs för att trygga forsäkring
stagarnas och de forsäkrades intressen, sä
kerställa av en stabil verksamhet vid bolaget 
och främja av en sund utveckling av arbets
pensionsforsäkringsverksamheten. 

Vad 2 kap. 5 a § och 14 kap. 5 a § lagen 
om försäkringsbolag föreskriver om veder
börande ministerium gäller i tillämpliga de
lar statsrådet när det är fråga om arbetspen
sionsförsäkringsbolag. 

3 kap. 

Delägarskap i 
arbetspensionsrörsäkringsbolag 

.. 7 § 
Agarkontroll 

Den som direkt eller indirekt ämnar for
värva eller överlåta aktier eller garantiande
lar i ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall 
anmäla detta på förhand till vederbörande 
ministerium. 

I anmälan skall ges tillräckliga uppgifter 
om anmälaren och det tilltänkta förvärvet, 
om anmälarens ekonomiska ställning och 
tidigare innehav i arbetspensionsförsäk
ringsbolaget samt om de avtals- och finansi
eringsarrangemang som gäller aktierna eller 
garantiandelarna. Anmälaren skall på begä
ran av ministeriet ge de ytterligare upplys
ningar som ministeriet kräver. 

Vederbörande ministerium kan inom tre 
månader efter det att den anmälan som avses 
i l mom. och behövliga utredningar har 
lämnats in till ministeriet forbjuda aktie
eller garantiandelsförvärvet, om innehavet 
bedöms äventyra en sund utveckling av ar
betspensionsforsäkringsverksamheten.Minis
teriet har rätt att för innehavet ställa de vill
kor som ministeriet anser nödvändiga för att 
trygga en sund utveckling av försäk-

ringsverksamheten. 
Anses det efter ett forvärv av aktier eller 

garantiandelar att ett innehav enligt l mom. 
äventyrar arbetspensionsförsäkringsbolagets 
verksamhet enligt sunda och försiktiga af
farsprinciper, kan vederbörande ministerium 
forbjuda innehavaren av aktier eller garanti
andelar att utöva rösträtt i arbetspensionsför
säkringsbolaget 

Om skyldigheten att anmäla delägarskap 
gäller dessutom i tillämpliga delar 3 kap. 5 
och 6 § lagen om försäkringsbolag. 

8 § 
Rätt att få uppgifter av delägarna i 

arbetspensionsförsäkringsbolag 

Vederbörande ministerium har rätt att få 
de uppgifter som behövs för övervakningen 
av arbetspensionsförsäkringsbolagets solvens 
av var och en som direkt eller indirekt äger 
aktier eller garantiandelar i arbetspensions
försäkrings bo laget. 

4 kap. 

Bolagets ledning 

9 § 
Arbetspensionsförsäkringsbolagets 

förvaltningsråd och styrelse 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall ha 
ett förvaltningsråd som väljs av bolagsstäm
man. Förvaltningsrådet utser styrelsen, som 
har minst tre medlemmar. 

Försäkringstagarna och de försäkrade skall 
vara representerade i förvaltningsrådet och 
styrelsen. Representanterna för försäkringsta
garna och de försäkrade skall väljas bland 
de personer som har föreslagits av de cen
trala arbetsgivar- och löntagarorganisationer
na. Försäkringstagarna och de försäkrade 
skall ha lika många representanter och de 
skall sammanlagt utgöra minst hälften av 
hela medlemsantalet i förvaltningsrådet re
spektive styrelsen. Om förvaltningsrådets 
och styrelsens sammansättning och om valet 
av förvaltningsråd och styrelse bestäms när
mare i bolagsordningen. 

styrelsemedlemmarna skall vara väl ansed
da och de skall ha tillräcklig kännedom om 
arbetspensionsförsäkringsverksamhet l sty
relsen skall det finnas tillräcklig sakkunskap 
om placeringsverksamhet 

V ad denna lag stadgar bestämmer styrelse-
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medlemmar och medlemmar i förvaltnings
rådet skall på motsvarande sätt tillämpas på 
suppleanterna. 

10 § 
Styrelsens verksamhet 

Styrelsen bereder de ärenden som skall 
behandlas på arbetspensionsförsäk
ringsbolagets bolagsstämma och styrelse
medlemmarna skall beredas tillfälle att när
vara och yttra sig på bolagsstämman. 

Då styrelsen fattar beslut om eller lägger 
fram förslag till ökning eller nedsättning av 
bolagets aktiekapital och garantikapital, fu
sion, överlåtelse eller övertagande av försäk
ringsbeståndet, garantikapital, vinstutdelning 
eller arbetspensionsförsäkringsbolagets pla
ceringsplan skall beslutet fattas med två 
tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. 

Il § 
Verkställande direktör 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall ha 
en verkställande direktör, som utses av sty
relsen eller förvaltningsrådet så som bestäms 
i bolagsordningen. Beslut om utnämnande 
och avskedande av verkställande direktören 
skall fattas med två tredjedels majoritet av 
de avgivna rösterna. Om bolaget har en 
ställföreträdare för verkställande direktören 
(vice verkställande direktör), skall på honom 
tillämpas vad denna lag och lagen om för
säkringsbolag föreskriver om verkställande 
direktören. 

Verkställande direktören skall vara väl 
ansedd och ha tillräcklig kännedom om ar
betspensionsförsäkringsverksamhet, place
ringsverksamhet och företagsledning. 

12 § 
Särskilda behörighetsvillkor för ledningen 

Den som är omyndig, försatt i konkurs 
eller meddelats näringsförbud får inte vara 
medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet 
eller verkställande direktör. 

Majoriteten av det totala antalet med
lemmar i förvaltningsrådet och styrelsen 
skall bestå av personer som inte är anställda 
hos samma kreditinstitut eller finansiella 
institut eller försäkringsbolag eller ett bolag 
som hör till samma koncern som institutet 
eller försäkringsbolaget och som inte är 
medlemmar i ett sådant instituts eller försäk-

ringsbolags eller annat bolags förvaltnings
råd eller styrelse. 

Den som är medlem i styrelsen eller för
valtningsrådet för ett arbetspensionsförsäk
ringsbolag får inte vara medlem i förvalt
ningsrådet eller styrelsen för ett annat ar
betspensionsförsäkringsbolag. 

Den som är verkställande direktör för ett 
arbetspensionsförsäkringsbolag får inte vara 
medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet för 
ett kreditinstitut eller finansiellt institut, ett 
annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller 
något annat försäkringsbolag eller ett bolag 
som hör till samma koncern som institutet 
eller försäkringsbolaget, eller anställd hos 
eller revisor vid någon ovan nämnd sam
manslutning. Detta gäller dock inte medlem
skap i förvaltningsrådet eller styrelsen för ett 
försäkringsbolag; 

l) som är dotterbolag till arbetspensions
försäkrings bolaget, 

2) i vilket arbetspensionsförsäkringsbolaget 
innehar minst 20 procent av aktie- eller ga
rantikapitalet och innehavet motsvarar minst 
20 procent av det röstetal som bolagets 
samtliga aktier eller garantiandelar medför 
eller 

3) som endast bedriver kreditförsäk
ringsrörelse och återförsäkring av sådan och 
som ägs av flera arbetspensionsförsäk
ringsbolag. 

5 kap. 

Revision 

13 § 
Revision 

De centrala arbetsgivarorganisationerna 
och de centrala löntagarorganisationerna har 
rätt att kräva tillsättande av en revisor att 
delta i revisionen vid sidan av de övriga re
visorerna. Ett förslag om detta skall fram
läggas för bolagsstämma där valet av reviso
rer skall förrättas eller där ärendet enligt 
kallelsen till stämman skall behandlas. Om 
bolagsstämman inte väljer en sådan revisor, 
kan centralorganisationen hos vederbörande 
ministerium anhålla om att en revisor till
sätts. Ministeriet kan, efter att ha hört ar
betspensionsförsäkringsbolagets styrelse, 
förordna en revisor för tiden till och med 
ordinarie bolagsstämma under följande rä
kenskapsperiod eller till utgången av man-
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dattiden för bolagets revisorer enligt bolag
sordningen. 

6 kap. 

Ansvarsskuld 

14 § 
Ansvarsskuld 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansva
righet på grund av försäkringsavtal bokförs 
som ansvarsskuld. Den består av premiean
svar och ersättningsansvar. 

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av 
de utbetalningar som föranleds av de i gäl
lande försäkringsavtal avsedda framtida för
säkringsfallen och av övriga utgifter för des
sa försäkringar, minskat med kapitalvärdet 
av framtida premier och ökat med kapital
värdet av den ansvarighet som möjligen för
orsakas av de försäkringar som förfaller un
der överenskommen försäkringstid. Om för
säkringsavtalets art förutsätter detta kan pre
mieansvaret fastställas till det sammanlagda 
beloppet av betalda försäkringspremier och 
för försäkringen krediterade övriga intäkter, 
minskat med inkasserade kostnader för upp
rätthållande av försäkringsskyddet och för
valtningen av försäkringen enligt försäk
ringsavtalet Som premieansvar betraktas 
även ansvar för tilläggsförmåner enligt 
12 a § 2 mom. lagen om pension för arbets
tagare, vilket är uppdelat i en på försäkring
stagarna fördelad del ifördelat tilläggsförsäk
ringsansvar) och en ofördelad del (ofördelat 
tilläggsförsäkringsansvar). Det fördelade 
tilläggsförsäkringsansvaret får endast använ
das för sådana tilläggsförmåner till försäk
ringstagarna som avses i 12 a § 2 mom. la
gen om pension för arbetstagare. Det oför
delade tilläggsförsäkringsansvaret kan an
vändas för att täcka förlust som har upp
kommit till följd av en ändring av grunderna 
för beräkning av ansvarsskulden samt också 
för att täcka annan förlust på det sätt som 
närmare bestäms av vederbörande minis
terium. 

Ersättningsansvaret motsvarar obetalda 
ersättningar och andra belopp som skall be
talas med anledning av inträffade försäk
ringsfall samt ett för skaderika år riskteore
tiskt beräknat utjämningsbelopp. 

360573Y 

15 § 
Täckning av ansvarsskulden 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall 
täcka ansvarsskulden enligt 14 § så som 
stadgas i l O kap. 3 § lagen om försäkrings
bolag. 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall 
utöver ansvarsskulden täcka andra av veder
börande ministerium bestämda, med an
svarsskuld jämställbara poster och därvid i 
tillämpliga delar iaktta l O kap. 3 § lagen om 
försäkrings bo l ag. 

7 kap. 

V erl<samhetskapital 

16 § 
Arbetspensionsförsäkringsbolagets 

verksamhetskapital 

Med arbetspensionsförsäkringsbolagets 
verksamhetskapital avses det belopp med 
vilket försäkringsbolagets tillgångar skall an
ses överstiga dess skulder och andra därmed 
jämförbara förbindelser. Härvid avdras det i 
14 § 2 mom. avsedda ofördelade tilläggsför
säkringsansvaret från arbetspensionsförsäk
ringsbolagets ansvarsskuld. Tillgångar, skul
der och förbindelser definieras och uppskat
tas med beaktande av deras art enligt de 
grunder som bestäms av vederbörande mi
nisterium. 

Om de poster som skall hänföras till verk
samhetskapitalet bestäms närmare genom 
förordning. 

17 § 
Solvensgräns och verksamhetskapitalets 

minimibelopp 

Minimibeloppet av ett arbetspensionsför
säkringsbolags verksamhetskapital är två 
tredjedelar av solvensgränsen, dock minst 
två procent av försäkringsbolagets ansvars
skuld för försäkring enligt lagen om pension 
för arbetstagare. Solvensgränsen fastställs 
riskteoretiskt så att den motsvarar behovet 
av verksamhetskapital för ett år, med beak
tande av fördelningen av placeringarna mel
lan olika tillgångsslag. Om beräkningen av 
solvensgränsen bestäms närmare genom för
ordning. 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags garan
tibelopp är hälften av verksamhetskapitalets 
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minimibelopp enligt l mom. Det belopp av 
verksamhetskapitalet som motsvarar garanti
beloppet skall bestå av sådana poster om 
vilka bestäms genom förordning. 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags eget 
kapital skall motsvara minst två procent av 
garantibeloppet enligt 2 mom. På de villkor 
som vederbörande ministerium bestämmer 
skall vid tillämpningen av denna paragraf 
sådana lån som försäkringsbolaget har upp
tagit och som har sämre förmånsrätt än för
säkringsbolagets övriga förbindelser jämstäl
las med eget kapital. 

18 § 
Öveiföringar till det ofördelade 

tilläggsförsäkringsansvaret 

Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags 
verksamhetskapital överskrider den i 17 § l 
mom. avsedda solvensgränsens fyrdubbla 
belopp, är överföringar till det ofördelade 
tilläggsf'örsäkringsansvaret som avses i 14 § 
2 mom. förbjudna. Om överskridningen kan 
betraktas som bestående, skall bolaget orga
nisera sin verksamhet så att bolagets verk
samhetskapital återförs under den gräns som 
anges ovan. 

Om ett arbetspensions:försäkringsbolags 
verksamhetskapital överskrider solvens
gränsen i 17 § l mom. men underskrider 
solvensgränsens dubbla belopp, skall bola
get utöka sitt verksamhetskapital genom att 
begränsa överföringar till det fördelade 
tillggsförsäkringsansvaret som avses i 14 § 2 
m om. 

Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags 
verksamhetskapital underskrider solvens
gränsen i 17 § l mom., är överföringar till 
det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret som 
avses i 14 § 2 mom. förbjudna. 

Vederbörande ministerium meddelar när
mare föreskrifter om tillämpningen av denna 
paragraf. 

19 § 
Arbetspensionsförsäkringsbolagets solvens 

Ett arbetspensions:försäkringsbolags verk
samhetskapital, återförsäkring och övriga 
omständigheter som inverkar på bolagets 
solvens skall ordnas på ett sätt som tryggar 
de försäkrade förmånerna, med beaktande av 
sannolika växlingar i intäkterna och kostna
derna samt kalkylerbara övriga osäkerhets
faktorer. 

Vederbörande ministerium meddelar när
mare föreskrifter om tillämpningen av l 
m om. 

20 § 
Plan för återställande av en sund finansiell 

ställning och plan för kortfristig finansiering 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall 
utan dröjsmål till vederbörande ministerium 
för godkännande överlämna en plan :för att 
återställa en sund finansiell ställning :för bo
laget, när verksamhetskapitalet understiger 
minimibeloppet av verksamhetskapitalet en
ligt 17 § l mom. På samma sätt skall det 
:förfaras om bolagets verksamhetskapital, 
ökat med det belopp med vilket utjämnings
beloppet enligt 14 § 3 mom. överstiger mi
nimibeloppet enligt beräkningsgrunderna, 
underskrider solvensgränsen enligt 17 § l 
m om. 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall 
utan dröjsmål till vederbörande ministerium 
för godkännande överlämna en plan för kort
fristig finansiering, när verksamhetskapitalet 
understiger garantibeloppet enligt 17 § 2 
mom. eller när bolagets eget kapital inte 
uppfyller minimikravet i 17 § 3 mom. 

8 kap. 

Vinstutdelning och annan användning av 
bolagets tillgångar 

21 § 
Innehav av 

arbetspensionsförsäkringsbolagets tillgångar 

Utan hinder av lagen om försäkringsbolag 
och lagen om aktiebolag (734/1978) hör av 
de tillgångar som överstiger skulderna i ett 
arbetspensionsförsäkringsbolag till aktieägar
na eller innehavarna av garantiandelarna i 
samband med likvidation eller upplösning av 
bolaget, överlåtelse av försäkringsbeståndet 
eller annan reglering vid fördelning av till
gångar en sådan andel av placeringarna i 
bolagets eget kapital och av en skälig beräk
nad avkastning på dem som motsvarar akti
erna och garantiandelarna. Den övriga delen 
av de tillgångar som överstiger skulderna, 
uppskrivningsfonden medräknad, tillhör för
säkringstagarna såsom en del av försäkrings
beståndet. I bolagsordningen skall bestäm
melser om denna paragraf intas. 

Vederbörande ministerium meddelar vid 
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behov föreskrifter om verkställigheten av 
mo m. 

22 § 
Vinstutdelning till delägarna 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags medel 
får utbetalas till delägarna endast enligt vad 
denna lag eller lagen om försäkringsbolag 
stadgar om vinstutdelning, utbetalning vid 
nedsättning av aktiekapitalet eller reservfon
den och utskiftning vid bolagets upplösning. 
Som vinstutdelning betraktas inte sådant 
utgivande av tilläggsförmåner som sker en
ligt beräkningsgrunderna, med iakttagande 
av 12 a § 2 room. lagen om pension för ar
betstagare. 

Kapitlets bestämmelser om vinstutdelning 
skall i tillämpliga delar iakttas vid betalning 
av ränta på sådana garantiandelar som med
för delägarskap i ett ömsesidigt bolag. 

23 § 
Begränsningar av vinstutdelningen 

Sårlan vinstutdelning som avses i 12 kap. 
2 § l room. och 4 § 2 room. lagen om aktie
bolag är förbjuden, om arbetspensionsför
säkringsbolagets eget kapital understiger mi
nimibeloppet enligt 17 § 3 room. Med eget 
kapital jämställs härvid inte sådant av ar
betspensionsförsäkringsbolaget upptaget lån 
som avses i 17 § 3 room. 

För ett arbetspensionsförsäkringsbolag är 
vinstutdelning också förbjuden om bolagets 
verksamhetskapital underskrider solvens
gränsen enligt 17 § l room. Om ett arbets
pensionsförsäkrings bolags verksamhetskapi
tal överskrider denna solvensgräns men un
derskrider solvensgränsens dubbla belopp, 
skall vinstutdelningen begränsas på det sätt 
som närmare bestäms av vederbörande mi
nisterium. 

24 § 
Användning av tillgångar 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags till
gångar får inte användas för ändamål som är 
främmande för bolagets verksamhet. 

Bolagsstämman kan dock genom ett be
slut, som har biträtts av delägare med minst 

två tredjedelar av det vid stämman företräd
da röstetalet, av vinsten till allmännyttigt 
eller därmed jämförbart ändamål anslå be
lopp vilka i forhållande till det i l 7 § 3 
room. angivna egna kapitalet inte är av 
nämnvärd betydelse. 

25 § 
Beviljande av lån eller ställande av säkerhet 

Penninglån får beviljas en aktieägare eller 
innehavare av garantiandelar i ett arbetspen
sionsforsäkringsbolag, en annan samman
slutning inom samma koncern som arbets
pensionsförsäkringsbolaget eller inom en i 
5 § 4 room. avsedd grupp med gemensam 
verksamhet, en medlem av styrelsen eller 
förvaltningsrådet eller verkställande direk
tören i arbetspensionsförsäkringsbolaget eller 
ovan nämnda andra sammanslutning endast 
inom gränserna for det fria egna kapitalet 
enligt den fastställda balansräkningen för 
den senaste räkenskapsperioden och endast 
under forutsättning att för lånet finns borgen 
som har ställts av en depositionsbank som 
beviljats koncession i en stat som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
eller någon annan betryggande säkerhet. 
Detsamma gäller lån till den som är make 
eller syskon till en ovan nämnd person eller 
med honom i rätt upp- eller nedstigande 
släktskap eller svågerlag eller i sådant svå
gerlag att den ena är gift med den andras 
syskon. Säkerhet får ställas endast för ett 
sådant bolags förpliktelser som hör till ar
betspensionsförsäkringsbolagets koncern så 
som vederbörande ministerium närmare be
stämmer. 

I styrelsens protokoll skall särskilt anteck
nas varje lån som beviljats eller säkerhet 
som ställts med stöd av l m om. A v anteck
ningen skall framgå villkoren för lånet eller 
säkerheten samt de säkerheter gäldenären 
ställt. 

Vad som bestäms i l room. gäller dock 
inte penninglån som grundar sig på premier
na för en försäkring enligt lagen om pension 
för arbetstagare (återbelåning) eller penning
lån till ett bolag vars verksamhet kan anses 
ansluta sig till arbetspensionsförsäk
ringsbolagets verksamhet eller som är ett 
bostads- eller fastighetsbolag. För penning
lån som avses i detta moment skall dock 
finnas säkerhet enligt l room. 
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9 kap. 

Arbetspensionsförsäkringsbolagets 
placeringsverksamhet 

26 § 
Ordnandet av placeringsverksamheten 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags medel 
skall placeras på ett inkomstbringande och 
betryggande sätt. 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags pen
ningmedel och andra tillgångar skall hållas 
åtskilda från de tillgångar som tillhör ett 
annat bolag inom arbetspensionsförsäk
ringsbolagets koncern eller någon annan 
sammanslutning eller stiftelse. 

Ekonomiförvaltningen vid ett arbetspen
sionsförsäkringsbolag och skötseln av betal
ningsrörelsen skall ordnas så att medlen inte 
används för ordnande av ekonomiförvalt
ningen eller skötseln av betalningsrörelsen 
vid ett annat bolag inom arbetspensionsför
säkringsbolagets koncern eller någon annan 
sammanslutning eller stiftelse. 

A v särskilda skäl kan bolaget i ringa mån 
avvika från vad som i 3 mom. bestäms om 
skötseln av betalningsrörelsen så som veder
börande ministerium närmare bestämmer. 

27 § 
Beredning och fattande av placeringsbeslut 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags place
ringsverksamhet skall vara oavhängig. Bola
get skall ha tillräcklig egen personal för pla
ceringsverksamheten. 

Förvaltningsrådet, styrelsen och verkstäl
lande direktören får inte överlåta beslutande
rätten i frågor som gäller arbetspensionsför
säkringsbolagets placeringsverksamhet på 
någon annan än den som är anställd vid bo
laget och som inte samtidigt på grundval av 
arbetsavtal eller något annat avtal eller på 
något annat sätt som äventyrar hans oavhän
gighet är beroende av en annan sammanslut
ning eller stiftelse. 

De som bereder placeringsbesluten för ar
betspensionsförsäkringsbolagets räkning får 
inte samtidigt på grundval av arbetsavtal 
eller något annat avtal eller på något annat 
sätt som äventyrar deras oavhängighet vara 

beroende av en annan sammanslutning eller 
stiftelse. 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får 
dock, så som bolagets styrelse närmare be
stämmer, av utomstående köpa tjänster i an
slutning till skötseln av tillgångarna, sakkun
nigtjänster i anslutning till placerings
verksamheten, hjälptjänster och andra med 
dem jämförbara tjänster som kompletterar 
bolagets placeringsverksamhet, under förut
sättning att detta inte äventyrar oavhängig
heten av arbetspensionsförsäkringsbolags 
placeringsverksamhet 

Vederbörande ministerium meddelar när
mare föreskrifter om tillämpningen av denna 
paragraf. 

28 § 
Placeringsplan 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrel
se skall göra upp en plan för placeringen av 
bolagets tillgångar (placeringsplan) och prin
ciperna för uppgörandet av den skall årligen 
underställas förvaltningsrådet för fastställel
se. I placeringsplanen skall särskilt beaktas 
arten av den försäkringsrörelse som bolaget 
bedriver och de krav på bolagets verksamhet 
som 19 § ställer. Till placeringsplanen skall 
fogas ett utlåtande av bolagets försäkrings
matematiker om att placeringsplanen uppfyl
ler de krav som arten av bolagets an
svarsskuld ställer på bolagets placerings
verksamhet. 

A v placeringsplanen skall framgå hur ar
betspensionsförsäkringsbolagets rättigheter 
som grundar sig på innehav i andra sam
manslutningar skall användas och i vilken 
mån och av vem arbetspensionsförsäk
ringsbolaget köper de tjänster som avses i 
27 § 4 mom. I planen skall också fastställas 
de principer som skall iakttas då penninglån 
som i förhållande till arbetspensionsförsäk
ringsbolagets övriga kreditgivning är bety
dande beviljas aktieägare eller innehavare av 
garantiandelar i ett sådant bolag som hör till 
samma koncern som arbetspensionsförsäk
ringsbolaget eller till en i 5 § 4 mom. av
sedd grupp med gemensam verksamhet. 

Vederbörande ministerium meddelar när
mare föreskrifter om tillämpningen av denna 
paragraf. 
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10 kap. 

ÖVerlåtelse av försäkringsbeståndet 

29 § 
Överlåtelse av försäkringsbeståndet 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag (överlå
tande bolag) kan med vederbörande minis
teriums samtycke överlåta sitt försäkringsbe
stånd eller en del av det till ett annat arbets
pensionsförsäkringsbolag (övertagande bo
lag). Ministeriet skall ge sitt samtycke, om 
en ovan avsedd åtgärd inte kränker de för
måner som försäkringarna omfattar, om den 
inte anses äventyra en sund utveckling av 
försäkringsverksamheten och om ministeriet 
anser att överlåtelsen av försäkringsbeståndet 
är motiverad med tanke på verkställigheten 
av arbetspensionssystemet. Innan samtycke 
ges skall till ministeriet lämnas in en beräk
ning över det överlåtande bolagets ansvars
skuld och täckningen av det samt över bola
gets verksamhetskapitaL Ministeriet har rätt 
att till samtycket foga de villkor som minis
teriet anser nödvändiga för att trygga de för
måner som försäkringarna omfattar eller en 
sund utveckling av försäkringsverksamheten. 

När det gäller överlåtelse av försäkrings
beståndet iakttas i övrigt vad som i 16 kap. 
lagen om försäkringsbolag bestäms om över
låtelse av försäkringsbeståndet. 

Med det försäkringsbestånd som överlåts 
övergår till det övertagande bolaget av de 
medel som överstiger bolagets skulder och 
som enligt 21 § hör till försäkringstagarna 
en del som motsvarar det bestånd som över
låts. 

11 kap. 

Särskilda bestämmelser 

30 § 
B okslutsuppgifter 

Bokslutsuppgifter om ett arbetspensions
försäkringsbolag som är dotterbolag eller 
intressebolag får inte tas med i koncernbok
slutet för ett annat försäkringsbolag eller en 

annan sammanslutning. I bokslutet för ett 
arbetspensionsförsäkringsbolag skall koncer
nens interna affärstransaktioner specificeras. 

31 § 
Omhändertagande av medel 

Vederbörande ministerium kan omhänderta 
egendom som bolaget förfogar över eller 
förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta 
sådan egendom, 

1) om arbetspensionsförsäkringsbolagets 
koncession har återkallats, 

2) om arbetspensionsförsäkringsbolaget 
inte uppfyller de i 1 O kap. 3 § lagen om för
säkringsbolag fastställda kraven på täckning 
av ansvarsskulden, 

3) om arbetspensionsförsäkringsbolaget 
inte uppfyller de i 17 § 2 och 3 mom. fast
ställda kraven på bolagets verksamhetskapi
tal och eget kapital samt 

4) av synnerligen vägande skäl, om arbets
pensionsförsäkringsbolaget inte längre upp
fyller de i 17 § 1 mom. fastställda kraven på 
bolagets verksamhetskapital och ministeriet 
har grundad anledning att anta att bolagets 
ekonomiska ställning ytterligare kommer att 
försämras eller om ministeriet anser att bola
get håller på att råka ut för en sådan situa
tion. 

32 § 
Arbetspensionsförsäkringsbolagets 

försäkringsmat e m atiker 

Den som vid ett arbetspensionsförsäk
ringsbolag är sådan försäkringsmatematiker 
som avses i 18 kap. 8 § lagen om försäk
ringsbolag kan inte samtidigt vara försäk
ringsmatematiker vid ett annat försäkrings
bolag om vederbörande ministeriets inte av 
särskilda skäl beviljar undantag från detta. 

33 § 
Justering av föreskrivna markbelopp 

De belopp som anges i denna lag kan änd
ras genom förordning så att de motsvarar 
utvecklingen i den allmänna prisnivån. 
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12 kap. 

lkraftträdelse- och övergångsbestämmelser 

34 § 
Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

35 § 
Allmänna övergångsbestämmelser 

På arbetspensionsförsäkringsbolag som 
före ikraftträdandet av denna lag har bevil
jats koncession för bedrivande av lagstadgad 
pensionsförsäkringsrörelse skall sedan den 
har trätt i kraft tillämpas denna lag. 

En koncessionsansökan som är anhängig 
när denna lag träder i kraft skall komplette
ras enligt de krav som denna lag ställer. 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag som är 
verksamt när denna lag träder i kraft har rätt 
att bedriva försäkringsrörelse enligt den kon
cession som har införts i vederbörande mi
nisteriums koncessionsregister. 

36 § 

Undantag som gäller ägande och 
grundkapital 

Utan hinder av 4 och 5 § får ett arbetspen
sionsförsäkringsbolag alltjämt inneha de ak
tier eller andelar som det lagligen hade rätt 
att inneha före ikraftträdandet av denna lag. 
Om antalet aktier eller andelar som arbets
pensionsförsäkringsbolaget innehar eller den 
bestämmanderätt som avses i lagen vid la
gens ikraftträdande överstiger den gräns som 
anges i lagen, får bolagets andel av aktierna, 
andelarna eller bestämmanderätten i sam
manslutningen inte öka efter ikraftträdandet. 
Om arbetspensionsförsäkringsbolagets andel 
minskar efter lagens ikraftträdande, men 
fortfarande överstiger den gräns som anges i 
denna lag, får denna minskade andel inte 
längre öka. Vederbörande ministerium kan 
på ansökan bevilja tillstånd att avvika från 
vad som bestäms i detta moment. 

Vad som i 6 § l mom. bestäms om grund
kapitalets minimibelopp tillämpas inte på ar
betspensionsförsäkringsbolag som har regi
strerats innan denna lag träder i kraft. 
Grundkapitalet får dock inte genom bolags
stämmans beslut nedsättas så att det under
stiger nämnda belopp. 

.. 37 § 
Andring av bolagsordningen samt 
förvaltningsrådets och styrelsens 

sammansättning 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag som är 
verksamt när denna lag träder i kraft skall 
inom sex månader efter ikraftträdandet hos 
vederbörande ministerium ansöka om fast
ställelse av de ändringar av bolagsordningen 
som denna lag kräver samt meddela änd
ringen för registrering inom två månader 
från ministeriets beslut. Förvaltningsrådets 
och styrelsens sammansättning skall uppfylla 
kraven i 9 § 2 mom. inom ett år från det 
ändringen av bolagsordningen har införts i 
handelsregistret. Om ett försäkringsbolag 
inte iakttar stadgandena i detta moment, kan 
vederbörande ministerium bestämma att bo
laget inte får bevilja nya försäkringar. 

Förvaltningsrådets och styrelsens samman
sättning skall uppfylla kraven i 12 § 2-4 
mom. inom två år från lagens ikraftträdande. 

38 § 
Verksamhetskapitalet samt innehav av 

tillgångarna 

Utan hinder av 17 § l och 2 mom. är mi
nimibeloppet av ett arbetspensionsförsäk
ringsbolags verksamhetskapital 1997 en tred
jedel och 1998 två tredjedelar av verksam
hetskapitalets minimibelopp enligt 17 § l 
mom. På motsvarande sätt är garantibeloppet 
enligt 17 § 2 mom. 1997 och 1998 hälften 
av verksamhetskapitalets ovan nämnda mini
mibelopp. 

När denna lag träder i kraft anses vid till
lämpningen av 21 § att bolagets bundna och 
fria egna kapital enligt det senaste bokslutet 
hör till arbetspensionsförsäkringsbolagets 
delägare. I ett ömsesidigt försäkringsbolag 
hör garantikapitalet till innehavarna av ga
rantiandelarna. Om ett arbetspensionsförsäk
ringsbolag tidigare har bedrivit också annan 
försäkringsrörelse än lagstadgad pensions
försäkringsrörelse, skall denna dessutom 
med ministeriets tillstånd och på det sätt 
ministeriet fastställer beaktas då delägarnas 
andel av bolagets tillgångar bestäms. En an
sökan om detta skall göras hos ministeriet 
inom ett år från lagens ikraftträdande. 
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39 § 
Övergångsbestämmelser om 

placeringsverksamhet 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag som är 
verksamt när denna lag träder i kraft skall 
ordna sin verksamhet i överensstämmelse 
med 26 § 2 och 3 mom. samt 27 och 28 § 
inom ett år från ikraftträdandet. 

Vederbörande ministerium kan på ansökan 

2. 

av ett sådant arbetspensionsförsäkringsbolag 
som är verksamt när denna lag träder i kraft 
av särskilda skäl bevilja undantag från be
stämmelserna i lagens 27 §. Verkställande 
direktören för ett sådant arbetspensionsför
säkringsbolag kan av särskilda skäl med mi
nisteriets tillstånd vara verkställande direktör 
för ett annat försäkringsbolag. Vederbörande 
ministerium kan ställa särskilda villkor för 
att undantag skall beviljas. 

Lag 
om ändring av lagen om försäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (l 062/79) l kap. 3 a §, 7 kap. 

3 § 3-5 mom. samt l O kap. 3 § 7 m om., 
av dessa lagrum l kap. 3 a § sådan den lyder i lag av den 9 augusti 1993 och den 17 mars 

1995 (752/93) och (389/95), 7 kap. 3 § 3-5 mom. sådana de lyder i lag av den 27 mars 
1987 (329/87) samt l O kap. 3 § 7 m om. sådant det lyder i nämnda lag av den 17 mars 1995, 

ändras 2 kap. 5 § 4 m om., 8 kap. 12 § l m om., l O kap. l § 2 m om., 2 § 2 m om. och 7 § 
1 mom., 12 kap. l § l och 2 § 2 mom., 14 kap. 5 a§ l mom. 5 punkten, 15 kap. l § 2 
mom., 2 § l, 2 och 4 mom. och 20 § 2 mom. samt 18 kap. 3 § l mom. l punkten, 4 § 5 
punkten och 5 § 3, 4 och 6 punkten, 

av dessa lagrum 2 kap. 5 § 4 mom., 10 kap. l § 2 mom och 2 § 2 mom., 12 kap. l § l 
mom. och 2 § 2 mom., 14 kap 5 a§ l mom. 5 punkten, 15 kap l § 2 mom. samt 18 kap. 5 
§ 6 punkten sådana de lyder i nämnda lag av den 17 mars 1995, 8 kap. 12 § l m om. l O 
kap. 7 § l mom. 15 kap. 2 § l, 2 och 4 mom och 20 § 2 mom. samt 18 kap. 3 § l mom l 
punkten sådana de lyder i nämnda lag av den 9 augusti 1993 samt 18 kap. 4 § 5 punkten 
sådan den lyder i lag av den 30 juni 1989 (632(89), som följer: 

2 kap. 

Försäkringsbolags bildande 

5 § 

Om koncession för försäkringsbolag som 
bedriver lagstadgad pensionsförsäkring stad
gas i lagen om arbetspensionsförsäk
ringsbolag (/) och om koncession för bedri
vande av lagstadgad olycksfallsförsäkring 
stadgas i lagen om olycksfallsförsäkring 
( 608/1948). 

8 kap. 

Bolagsstämma 

12 § 
Har en aktieägare genom att delta i ett 

bolagsstämmobeslut som strider mot 9 kap. 
16 § lagen om aktiebolag eller på något an
nat sätt uppsåtligen missbrukat sitt inflytan
de i försäkringsbolaget, kan domstolen, om 
synnerligen vägande skäl därtill föreligger, 
på talan av en annan aktieägare och efter att 
ha hört social- och hälsovårdsministeriet, 
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ålägga bolaget att inom utsatt tid inlösa kä
randens aktier. Inlösen kan åläggas endast 
om bolaget efter inlösningen uppfyller kra
ven i 11 kap. eller i 7 kap. lagen om arbets
pensionsförsäkringsbolag. 

10 kap. 

Bokslut och koncernbokslut 

l § 

För varje räkenskapsperiod skall uppgöras 
ett bokslut, som omfattar resultaträkning, 
balansräkning, deras bilagor och verksam
hetsberättelse, samt i moderbolag även ett 
koncernbokslut. 

2 § 

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av 
de utbetalningar som föranleds av de i gäl
lande försäkringsavtal avsedda framtida för
säkringsfallen och av övriga utgifter för des
sa försäkringar, minskat med kapitalvärdet 
av framtida premier och ökat med kapital
värdet av den ansvarighet som möjligen för
orsakas av de försäkringar som förfaller un
der överenskommen försäkringstid. Om för
säkringsavtalets art förutsätter detta kan pre
mieansvaret fastställas till det sammanlagda 
beloppet av betalda försäkringspremier och 
för försäkringen krediterade övriga intäkter, 
minskat med inkasserade kostnader för upp
rätthållande av försäkringsskyddet och för
valtningen av försäkringen enligt försäk
ringsavtalet Som premieansvar betraktas 
även sådant ansvar som orsakas av extra 
förmåner enligt 13 kap. 3 § som enligt grun
derna inte får användas för att täcka annan 
än sådan förlust som har uppkommit till 
följd av en ändring av grunden för beräk
ning av ansvarsskulden. 

7 § 
Av delägarna i ett sådant ömsesidigt för

säkringsbolag där de enligt bolagsordningen 
ansvarar för bolagets förbindelser skall, om 
försäkringsbolaget på grund av uppkommen 
förlust eller av någon annan orsak har ett 
verksamhetskapital som underskrider det 
garantibelopp som avses i 11 kap. 3 eller 
5 § eller i 17 § 2 mom. lagen om arbetspen-

sionsförsäkringsbolag eller om försäkrings
bolagets eget kapital inte uppfyller minimik
ravet enligt 11 kap. 6 § eller 17 § 3 mom. 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 
eller om de tillgångar som ett bolag i likvi
dation eller konkurstillstånd inte förslår till 
betalning av skulderna, utan dröjsmål uttax
eras tillägggsavgift till minst ett så stort be
lopp som fordras för uppnående av dess syf
ten. Har delägarnas ansvarighet begränsats i 
bolagsordningen, skall uttaxeringen dock 
jämkas i enlighet härmed. 

12 kap. 

Vinstutdelning och annan användning av 
bolagets tillgångar 

l § 
Bolagets medel får utbetalas till delägarna 

endast enligt vad denna lag stadgar om vin
stutdelning, utbetalning vid nedsättning av 
aktiekapitalet eller reservfonden och utskift
ning vid bolagets upplösning. Som vinstut
delning betraktas inte sådant utgivande av 
extra förmåner som sker enligt beräk
ningsgrunderna, med iakttagande av stad
gandena i 13 kap. 

2 § 

Vid beräkningen av det sammanlagda be
loppet enligt 12 kap. 2 § 2 mom. lagen om 
aktiebolag beaktas inte arbetspensionsförsäk
ringsbolag enligt 30 § lagen om arbetspen
sionsförsäkringsbolag. 

14 kap. 

Tillsynen över försäkringsbolag 

5 a§ 
Social- och hälsovårdsministeriet kan be

gränsa försäkringsbolagets koncession eller 
återkalla den, om 

5) bolaget inte inom föreskriven tid har 
kunnat vidta de åtgärder som har angivits i 
en sådan plan för att återställa en sund fi
nansiell ställning för bolaget eller en sådan 
plan som avser kortfristig finansiering som 
nämns i 5 b § eller i 20 § lagen om arbets
pensionsförsäkringsbolag eller om 
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15 kap. 

Likvidation och upplösning 

l § 

Ett skadeförsäkringsbolag vars verksam
hetskapital underskrider det garantibelopp 
som anges i 11 kap. 3 § och ett livförsäk
ringsbolag vars verksamhetskapital under
skrider det garantibelopp som anges i 11 
kap. 5 § och ett arbetspensionsförsäk
ringsbolag vars verksamhetskapital under
skrider det garantibelopp som anges i 17 § 2 
mom. lagen om arbetspensionsförsäk
ringsbolag samt ett försäkringsbolag vars 
eget kapital inte uppfyller minimikraven i Il 
kap. 6 § eller i 17 § 3 mom. lagen om ar
betspensionsförsäkringsbolag skall träda i 
likvidation och upplösas, om ovan nämnda 
krav inte uppfylls inom tre månader efter det 
saken meddelats bolagsstämman. Ministeriet 
har dock rätt att förlänga fristen till högst ett 
år, om inte de försäkrade förmånerna därige
nom äventyras. 

2 § 
Om det finns skäl att anta att ett skadeför

säkringsbolags verksamhetskapital underskri
der det garantibelopp som anges i 11 kap. 
3 § eller att ett livförsäkringsbolags verk
samhetskapital underskrider det garantibe
lopp som anges i Il kap. 5 § eller att ett 
arbetspensionsförsäkringsbolags verksam
hetskapital underskrider det garantibelopp 
som anges i 17 § 2 mom. lagen om arbets
pensionsförsäkringsbolag eller att försäk
ringsbolagets eget kapital inte uppfyller det 
minimikrav som uppställs i Il kap. 6 § eller 
i 17 § 3 mom. lagen om arbetspensionsför
säkringsbolag, skall styrelsen och verkstäl
lande direktören utan dröjsmål uppgöra bok
slut för den tid för vilken bokslut ännu inte 
framlagts vid bolagsstämman, och överläm
na det till revisorerna för granskning. Härvid 
skall i tillämpliga delar iakttas vad som ovan 
stadgas om bokslut och revisionsberättelse. 
Omfattar tiden för bokslutet även föregående 
räkenskapsperiod, skall för denna räkenskap
speriod uppgöras ett särskilt bokslut. 

Om ett bokslut som avses i l mom. utvi
sar att försäkringsbolaget inte uppfyller de i 
l mom. nämnda krav som ställs på verk
samhetskapitalet eller det egna kapitalet, 
skall bolagsstämma hållas inom två månader 

360573Y 

efter det att revisorerna har avgivit sitt utlå
tande. Styrelsen skall underrätta social- och 
hälsovårdsministeriet om kallelsen till bo
lagsstämman. 

Har bolaget inte före utgången av den i 
l § 2 mom. angivna fristen eller förlän
gningen av denna uppfyllt de i l mom. 
nämnda krav som ställs på verksamhetskapi
talet eller det egna kapitalet, skall bolags
stämman besluta att bolaget skall träda i lik
vidation och upplösas. Fattar bolagsstämman 
inte detta beslut, skall ministeriet förordna 
att bolaget träder i likvidation och upplöses. 

20 § 

Vad som stadgas i l mom. skall på mot
svarande sätt tillämpas, om ett bolag som 
trätt i likvidation på grund av att det inte 
uppfyller de krav som uppställs i 11 kap. 3, 
5 eller 6 § eller i 17 § lagen om arbetspen
sionsförsäkringsbolag, åter uppfyller nämnda 
krav. 

18 kap. 

Särskilda stadganden 

3 § 
Den som 
l) bedriver försäkringsrörelse utan konces

sion eller i strid med stadgandena i l kap. 
3 § l och 2 mom. eller i 3 § lagen om ar
betspensionsförsäkringsbolag, eller 

skall, såframt gärningen ej är ringa, för 
olovligt bedrivande av försäkringsrörelse 
dömas till böter eller till fängelse i högst ett 
år. 

4 § 
Den som 

5) i strid med förbud som ministeriet har 
meddelat med stöd av 14 kap. 6 § eller med 
stöd av 31 § lagen om arbetspensionsförsäk
ringsbolag överlåter eller pantsätter egendom 
i bolagets besittning 

skall, såframt gärningen ej är ringa eller 
annorstädes i lag strängare straff ej är stad
gat, för försäkringsbolagsbrott dömas till 
böter eller till fängelse i högst ett år. 
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5 § 
Den som 

3) utbetalar bolagets medel i strid med 
stadgandena i denna lag eller i lagen om 
arbetspensionsförsäkrings bolag; 

4) beviljar penninglån eller ställer säkerhet 
i strid med stadgandena i 12 kap. 5 § eller i 
25 § lagen om arbetspensionsfårsäk
ringsbolag; 

3. 

6) i strid med social- och hälsovårdsminis
teriets förbud som har meddelats med stöd 
av 3 kap. 4 § l mom. eller med stöd av 7 § 
3 mom. lagen om arbetspensionsförsäk
ringsbolag förvärvar aktier eller garantiande
lar; 

skall, såframt gärningen ej är ringa eller 
annorstädes i lag strängare straff ej är stad
gat, för försäkringsbolagsförseelse dömas till 
böter. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lag 

om ändring av lagen om pension för albetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 §och 12 a§ 4 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61), 
dessa lagrum sådana de lyder, 3 § ändrad genom lag av den 17 mars 1995 och den 29 de-

cember 1995 (390 och 1775/95) och 12 a § 4 mom. ändrad genom nämnda lag av den 17 
mars 1995, som följer: 

3 § 
För anordnande av pensionsskydd skall 

arbetsgivare ha pensionsfårsäkring i ett får
säkringsbolag enligt lagen om arbetspen
sionsförsäkringsbolag ( /1996), eller i en 
pensionskassa som grundas för arbetstagare 
som är anställda hos en viss arbetsgivare 
eller hos ett till en viss grupp av arbetsgiva
re hörande företag och som förutsätt i lagen 
om försäkringskassor (1164/1992), eller i en 
pensionsstiftelse enligt lagen om pensions
stiftelser ( 177 4/1995). Ett försäkringsbolag 
får inte vägra ge eller upprätthålla en hos 
bolaget sökt pensionsförsäkring till den del 
denna inte överskrider ett pensionsskydd 
som uppfyller i denna lag föreskrivna mini
mivillkor. Ett ömsesidigt försäkringsbolag 
kan dock vägra ge försäkring, om den som 
söker fårsäkringen inte enligt bolagsordning
en kan godkännas som delägare i bolaget. 

Försäkringsbolag, pensionskassor och pen
sionsstiftelser som bedriver verksamhet som 
avses i denna lag benämns nedan pensions-

anstalter. Pensionsanstalternas gemensamma 
ärenden sköts av pensionsskyddscentralen 
enligt vad som stadgas nedan. 

12 a§ 

Ändras grunderna för ansvarsskulden så att 
ansvarets belopp minskar, används de fri
gjorda medlen för kostnader som nämns i 
12 § l mom. 4 punkten enligt de grunder 
som social- och hälsovårdsministeriet fast
ställer. Om det dock är fråga om tilläggsför
måner enligt 11 §, skall skillnaden överföras 
till det på försäkringstagarna fördelade till
läggsförsäkringsansvaret som avses i 14 § 2 
mom. lagen om arbetspensionsförsäk
ringsbolag, om det inte av särskilda skäl 
skall anses att de frigjorda medlen skall an
vändas så som avses i den första meningen i 
detta moment. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 
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4. 
Lag 

om ändring av 11 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 11 § 2 mom. lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga 

arbetsförhållanden (134/62), 
sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 mars 1995 (391/95), som följer: 

11 § 

Placeringar skall göras så att de tryggar 
säkerhet, avkastning och likviditet samt är 
lämpligt diversifierade och har lämplig 
spridning. Härvid skall i tillämpliga delar 
även gälla l O kap. 3 § lagen om försäk
ringsbolag (106211979) och 15 § 2 mom. 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ( 

5. 

/1996). Arbetspensionskassan skall göra 
upp en placeringsplan med iakttagande i till
ämpliga delar av vad som stadgas i 28 § 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lag 
om ändring av 9 § lagen om pension fOr vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 9 § 2 mom. lagen den 26 juli 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer 

i arbetsförhållande (662/85), 
sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 mars 1995 (392/95), som följer: 

9 § 

Placeringar skall göras så att de tryggar 
säkerhet, avkastning och likviditet samt är 
lämpligt diversifierade och har lämplig 
spridning. Härvid skall i tillämpliga delar 
även gälla 10 kap. 3 § lagen om försäk
ringsbolag (1062/1979) och 15 § 2 mom. 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ( 

/1996). Pensionskassan skall göra upp en 
placeringsplan med iakttagande i tillämpliga 
delar av vad som stadgas i 28 § lagen om 
arbetspensionsförsäkrings bolag. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 



36 RP 255/1996 nl 

6. 
Lag 

om ändring av 17 § lagen om pension för lantbruksföretagare 

• enlighet med riksdagens beslut 
ändras 17 § 2 mo m. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare ( 467 /69), 
sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 mars 1995 (394/95), som följer: 

17 § 

Placeringar skall göras så att de tryggar 
säkerhet, avkastning och likviditet samt är 
lämpligt diversifierade och har lämplig 
spridning. Härvid skall i tillämpliga delar 
även gälla l O kap. 3 § lagen om försäk
ringsbolag (1062/1979) och 15 § 2 mom. 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ( 

7. 

/1996). Pensionsanstalten skall göra upp en 
placeringsplan med iakttagande i tillämpliga 
delar av vad som stadgas i 28 § lagen om 
arbetspensionsförsäkrings bolag. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lag 

om ändring av 56 § lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56) 56 § 3 mom. sådant 

detta lagrum lyder i lag av den 17 mars 1995 (395/95) samt 
ändras 56 § 2 mom., sådant detta lagrum lyder i nämnda lag av den 17 mars 1995, som 

följer: 

56§ 

Placeringar skall göras så att de tryggar 
säkerhet, avkastning och likviditet samt är 
lämpligt diversifierade och har lämplig 
spridning. Härvid skall i tillämpliga delar 
även gälla l O kap. 3 § lagen om försäk
ringsbolag (1062/1979) och 15 § 2 mom. 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 

Helsingfors den 20 december 1996 

( /1996). Pensionskassan skall göra upp en 
placeringsplan med iakttagande i tillämpliga 
delar av vad som stadgas i 28 § lagen om 
arbetspensionsförsäkrings bolag. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Republikens President 

MARITI AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister 
Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 

2. 

Lag 
om ändring av lagen om försäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs 

i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79) l kap. 3 a§, 7 kap. 3 § 
3-5 mo m. samt l O kap. 3 § 7 m om., 

av dessa lagrum l kap. 3 a § sådan den lyder i lag av den 9 augusti 1993 och den 17 mars 
1995 (752/93) och (389/95), 7 kap. 3 § 3-5 mom. sådana de lyder i lag av den 27 mars 
1987 (329/87), samt l O kap. 3 § 7 m om. sådant det lyder i nämnda lag av den 17 mars 
1995, 

ändras 2 kap. 5 § 4 mom., 8 kap. 12 § l mom., 10 kap. l § 2 mom., 2 § 2 mom. och 7 § 
l mom., 12 kap. l § l och 2 § 2 mom., 14 kap. 5 a§ l mom. 5 punkten, 15 kap. l § 2 
m om., 2 § l, 2 och 4 m om. och 20 § 2 mo m. samt 18 kap. 3 § l mo m. l punkten, 4 § 5 
punkten och 5 § 3, 4 och 6 punkten, 

av dessa lagrum 2 kap. 5 § 4 m om., l O kap. l § 2 m om och 2 § 2 m om., 12 kap. l § l 
mom. och 2 § 2 mom., 14 kap 5 a § l mom. 5 punkten, 15 kap l § 2 mom. samt 18 kap. 5 
§ 6 punkten sådana de lyder i nämnda lag av den 17 mars 1995, 8 kap. 12 § l m om. l O 
kap. 7 § l mom. 15 kap. 2 § l, 2 och 4 mom och 20 § 2 mom. samt 18 kap. 3 § l mom l 
punkten sådana de lyder i nämnda lag av den 9 augusti 1993 samt 18 kap. 4 § 5 punkten 
sådan den lyder i lag av den 30 juni 1989 ( 632(89), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

l kap. 

Allmänna stadganden 

3a§ 3a§ 

V ad denna lag stadgar om livförsäkring (upphävs) 
och försäkringsbolag som bedriver livför
säkringsrörelse gäller även lagstadgad pen
sionsförsäkring och försäkringsbolag som 
bedriver lagstadgad pensionsförsäk-
ringsrörelse. 

På försäkringsbolag som bedriver lagstad
gad pensionsförsäkring tillämpas dock inte 2 
kap. 2 § 1-3 och 5 mom., 4 § l mom. 3 
punkten, 5 § l, 2 och 5 mom., 2 a och 13 
kap., 14 kap. l § 2 mom., 4 § 2 och 3 
mom., 16 kap. 3 § 4 och 5 mom. samt 
5 a-5 c§§ i denna lag. 

Vad 2 kap. 5 a§ och 14 kap. 5 a§ stad
gar om social- och hälsovårdsministeriet gäl
ler i tillämpliga delar statsrådet när det är 
fråga om försäkringsbolag som bedriver lag
stadgad pensionsförsäkring. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 

Försäkringsbolags bildande 

Om koncession för försäkringsbolag som 
bedriver lagstadgad pensionsförsäkring stad
gas i lagen om pension för arbetstagare 
(395/61) och om koncession för bedrivande 
av lagstadgad olycksfallsförsäkring stadgas i 
lagen om olycksfallsförsäkring (608/48). 

5 § 

Om koncession för försäkringsbolag som 
bedriver lagstadgad pensionsförsäkring stad
gas i lagen om arbetspensionsförsäk
ringsbolag (l) och om koncession för be
drivande av lagstadgad olycksfallsförsäkring 
stadgas i lagen om olycksfallsförsäkring 
( 608/1948). 

7 kap. 

Bolagets ledning 

3 § 

Verkställande direktören för ett försäk
ringsbolag som bedriver lagstadgad pen
sionsförsäkringsrörelse får inte vara anställd 
hos en bank, ett annat försäkringsbolag eller 
ett bolag som hör till samma koncern som 
en bank eller ett annat försäkringsbolag. Ma
joriteten av det totala antalet medlemmar i 
styrelsen eller förvaltningsrådet för ett för
säkringsbolag som bedriver lagstadgad pen
sionsförsäkringsrörelse skall bestå av perso
ner som inte är anställda hos samma bank 
eller försäkringsbolag eller hos ett bolag 
som hör till samma koncern som banken 
eller försäkringsbolaget och som inte är 
medlemmar i sådan banks eller sådant för
säkringsbolags eller annat bolags styrelse 
eller förvaltningsråd. 

V ad som i 3m om. stadgas om verkställan
de direktör och medlem i förvaltningsråd 
eller styrelse tillämpas på motsvarande sätt 
på ställföreträdaren eller suppleanten. 

8 kap. 

Bolagsstämma 

12 § 
Har en aktieägare genom att deltaga i ett 

bolagsstämmobeslut som strider mot 9 kap. 
16 § lagen om aktiebolag eller på annat sätt 

(upphävs) 

8 kap. 

Bolagsstämma 

12 § 
Har en aktieägare genom att delta i ett 

bolagsstämmobeslut som strider mot 9 kap. 
16 § lagen om aktiebolag eller på något an-



RP 255/1996 nl 39 

Gällande lydelse 

uppsåtligen missbrukat sitt inflytande i for
säkringsbolaget, kan domstolen, om synner
ligen vägande skäl därtill föreligger, på talan 
av en annan aktieägare och efter att ha hört 
social- och hälsovårdsministeriet, ålägga bo
laget att inom utsatt tid inlösa kärandens 
aktier. Inlösen kan åläggas endast om bola
get efter inlösningen uppfyller kraven i 11 

:eka p. 

Föreslagen lydelse 

nat sätt uppsåtligen missbrukat sitt inflytan
de i forsäkringsbolaget, kan domstolen, om 
synnerligen vägande skäl därtill foreligger, 
på talan av en annan aktieägare och efter att 
ha hört social- och hälsovårdsministeriet, 
ålägga bolaget att inom utsatt tid inlösa kä-

. randens aktier. Inlösen kan åläggas endast 
om bolaget efter inlösningen uppfyller kra
ven i 11 kap. eller i 7 kap. lagen om arbets
pensionsförsäkrings bolag. 

10 kap. 

Bokslut och koncernbokslut 

För varje räkenskapsperiod skall uppgöras 
ett bokslut, som omfattar resultaträkning, 
balansräkning, deras bilagor och verksam
hetsberättelse, samt i moderbolag även ett 
koncernbokslut. Bokslutsuppgifter om ett 
dotterbolag eller intressebolag som bedriver 
lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse får 
dock inte tas med i koncernbokslutet för ett 
annat försäkringsbolag eller ett bolag av an
nat slag. 

§ 

2 § 

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av 
de utbetalningar som foranleds av de i gäl
lande forsäkringsavtal avsedda framtida fOr
säkringsfallen och av övriga utgifter for des
sa forsäkringar, minskat med kapitalvärdet a 
framtida premier och ökat med kapitalvärdet 
av den ansvarighet som möjligen fOrorsakas 
av de forsäkringar som forfaller under över
enskommen försäkringstid. Om forsäkrings
avtalets art förutsätter detta kan premiean
svaret fastställas till det sammanlagda be
loppet av betalda försäkringspremier och for 
försäkringen krediterade övriga intäkter, 
minskat med inkasserade kostnader for upp
rätthållande av försäkringsskyddet och for
valtaningen av forsäkringen enligt forsäk
ringsavtalet. Som premieansvar betraktas 
även sådant ansvar som orsakas av extra 
förmåner enligt 13 kap. 3 § i denna lag eller 
12 a § 2 mom. lagen om pension för ar
betstagare och som enligt grunderna inte får 

För varje räkenskapsperiod skall uppgöras 
ett bokslut, som omfattar resultaträkning, ba
lansräkning, deras bilagor och verksamhets
berättelse, samt i moderbolag även ett kon
cernbokslut 

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av 
de utbetalningar som föranleds av de i gäl
lande försäkringsavtal avsedda framtida för
säkringsfallen och av övriga utgifter for des
sa försäkringar, minskat med kapitalvärdet 
av framtida premier och ökat med kapital
värdet av den ansvarighet som möjligen for
orsakas av de forsäkringar som förfaller un
der överenskommen försäkringstid. Om for
säkringsavtalets art fOrutsätter detta kan pre
mieansvaret fastställas till det sammanlagda 
beloppet av betalda försäkringspremier och 
för forsäkringen krediterade övriga intäkter, 
minskat med inkasserade kostnader för upp
rätthållande av försäkringsskyddet och for
vaituingen av försäkringen enligt försäk
ringsavtalet Som premieansvar betraktas 
även sådant ansvar som orsakas av extra 
förmåner enligt 13 kap. 3 § som enligt grun
derna inte får användas för att täcka annan 
än sådan forlust som har uppkommit till 
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användas för att täcka annan än sådan för
lust som har uppkommit till följd av en änd
ring av grunden för beräkning av ansvars
skulden. 

3 § 

Ett försäkringsbolag som bedriver lag
stadgad pensionsförsäkringsrörelse skall ut
över ansvarsskulden täcka andra av social
och hälsovårdsministeriet bestämda, med 
ansvarsskuld jämställbara poster och därvid i 
tillämpliga delar iaktta vad denna paragrqf 
stadgar. 

7 § 
A v delägarna i ett sådant ömsesidigt för

säkringsbolag, där de vilka enligt bolag
sordningen ansvarar för bolagets förbindelser 
skall, om ett skadeförsäkringsbolag på grund 
av uppkommen förlust eller av annan orsak 
har ett verksamhetskapital som underskrider 
det garantibelopp, som avses i 11 kap. 3 § 
eller ett livförsäkringsbolag har ett verk
samhetskapital som underskrider det garanti
belopp som avses i 11 kap. 5 § eller om 
försäkringsbolagets eget kapital inte uppfyl
ler minimikravet enligt 11 kap. 6 § eller om 
de tillgångar som ett bolag i likvidation eller 
konkurstillstånd inte förslår till betalning av 
skulderna, utan dröjsmål uttaxeras tillägg
savgift till minst ett så stort belopp som for
dras för uppnående av dessa syften. Har del
ägarnas ansvarighet begränsats i bolagsord
ningen, skall uttaxeringen dock jämkas i 
enlighet härmed. 

12 kap. 

Vinstutdelning och annan användning av 
bolagets tillgångar 

l § 
Bolagets medel får utbetalas till delägarna 

endast enligt vad denna lag stadgar om vin
stutdelning, utbetalning vid nedsättning av 
aktiekapitalet eller reservfonden och utskift
ning vid bolagets upplösning. Som vinstut
delning betraktas inte sådant utgivande av 
extra förmåner som sker enligt beräknings-

Föreslagen lydelse 

följd av en ändring av grunden för beräk
ning av ansvarsskulden. 

3 § 
(upphävs) 

7 § 
A v delägarna i ett sådant ömsesidigt för

säkringsbolag där de enligt bolagsordningen 
ansvarar för bolagets förbindelser skall, om 
försäkringsbolaget på grund av uppkommen 
förlust eller av någon annan orsak har ett 
verksamhetskapital som underskrider det 
garantibelopp som avses i Il kap. 3 eller 
5 § eller i 17 § 2 m om. lagen om arbetspen
sionsförsäkringsbolag eller om försäkrings
bolagets eget kapital inte uppfyller minimik
ravet enligt 11 kap. 6 § eller 17 § 3 mom. 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 
eller om de tillgångar som ett bolag i likvi
dation eller konkurstillstånd inte förslår till 
betalning av skulderna, utan dröjsmål uttax
eras tillägggsavgift till minst ett så stort be
lopp som fordras för uppnående av dess syf
ten. Har delägarnas ansvarighet begränsats i 
bolagsordningen, skall uttaxeringen dock 
jämkas i enlighet härmed. 

12 kap. 

Vinstutdelning och annan användning av 
bolagets tillgångar 

l § 
Bolagets medel får utbetalas till delägarna 

endast enligt vad denna lag stadgar om vin
stutdelning, utbetalning vid nedsättning av 
aktiekapitalet eller reservfonden och utskift
ning vid bolagets upplösning. Som vinstut
delning betraktas inte sådant utgivande av 
extra förmåner som sker enligt beräk-
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grunderna, med iakttagande av stadgandena i 
13 kap. eller 12 a§ 2 mom. lagen om pen
sion för arbetstagare. 

2 § 

Vid beräkningen av det sammanlagda be
loppet enligt 12 kap. 2 § 2 mom. lagen om 
aktiebolag beaktas inte i l O kap. l § 2 m om. 
avsett försäkringsbolag som bedriver lag
stadgad pensionsförsäkring. 

14 kap. 

Tillsynen över försäkringsbolag 

5 a § 
Social- och hälsovårdsministeriet kan be

gränsa försäkringsbolagets koncession eller 
återkalla den, om 

5) bolaget inte inom förskriven tid har 
kunnat vidta de åtgärder som har angivits i 
en sådan plan för att återställa en sund fi
nansiell ställning för bolaget eller en sådan 
plan som asver kortfristig finansiering som 
nämns i 5 b § eller om 

Föreslagen lydelse 

ningsgrunderna, med iakttagande av stad
gandena i 13 kap. 

2 § 

Vid beräkningen av det sammanlagda be
loppet enligt 12 kap. 2 § 2 mom. lagen om 
aktiebolag beaktas inte arbetspensionsförsäk
ringsbolag enligt 30 § lagen om arbetspen
sionsförsäkringsbolag 

14 kap. 

Tillsynen över försäkringsbolag 

5 a§ 
Social- och hälsovårdsministeriet kan be

gränsa försäkringsbolagets koncession eller 
återkalla den, om 

5) bolaget inte inom föreskriven tid har 
kunnat vidta de åtgärder som har angivits i 
en sådan plan för att återställa en sund fi
nansiell ställning för bolaget eller en sådan 
plan som avser kortfristig finansiering som 
nämns i 5 b § eller i 20 § lagen om arbets
pensionsförsäkringsbolag eller om 

15 kap. 

Likvidation och upplösning 

Ett skadeförsäkringsbolag vars verksam
hetskapital underskrider det garantibelopp 
som anges i 11 kap. 3 § och ett livförsäk
ringsbolag vars verksamhetskapital under
skrider det garantibelopp som anges i 11 
kap. 5 § samt ett försäkringsbolag vars eget 
kapital inte uppfyller minimikraven i 11 kap. 
6 § skall träda i likvidation och upplösas, 
om ovan nämnda krav som uppställs i 11 
kap. inte uppfylls inom tre månader efter det 
saken meddelats bolagsstämman. Ministeriet 
får dock förlänga fristen till högst ett år, om 
inte de försäkrade förmånerna därigenom 
äventyras. 

360573Y 

§ 

Ett skadeförsäkringsbolag vars verksam
hetskapital underskrider det garantibelopp 
som anges i 11 kap. 3 § och ett livförsäk
ringsbolag vars verksamhetskapital under
skrider det garantibelopp som anges i 11 
kap. 5 § och ett arbetspensionsförsäk
ringsbolag vars verksamhetskapital under
skrider det garantibelopp som anges i 17 § 2 
mom. lagen om arbetspensionsförsäk
ringsbolag samt ett försäkringsbolag vars 
eget kapital inte uppfyller minimikraven i 11 
kap. 6 § eller i 17 § 3 mom. lagen om ar
betspensionsförsäkringsbolag skall träda i 
likvidation och upplösas, om ovan nämnda 
krav inte uppfylls inom tre månader efter det 
saken meddelats bolagsstämman. Ministeriet 
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2 § 
Om det finns skäl att anta att ett skade

försäkringsbolags verksamhetskapital un
derskrider det garantibelopp som anges i Il 
kap. 3 § eller att ett livförsäkringsbolags 
verksamhetskapital underskrider det garan
tibelopp som anges i Il kap. 5 § eller att 
forsäkringsbolagets eget kapital inte uppfyl
ler det minimikrav som uppställs i Il kap. 
6 §, skall styrelsen och verkställande direk
tören utan dröjsmål uppgöra bokslut for den 
tid for vilken bokslut ännu inte framlagts vid 
bolagsstämman, och överlämna det till revi
sorerna for granskning. Härvid skall i tilläm
pliga delar iakttas vad som ovan stadgas om 
bokslut och revisionsberättelse. Omfattar 
tiden för bokslutet även föregående räken
skapsperiod, skall för denna räken
skapsperiod uppgöras ett särskilt bokslut. 

Om ett bokslut som avses i l mom. utvi
sar att försäkringsbolaget inte uppfyller de i 
l mom. nämnda kraven på verksamhetska
pitalet eller det egna kapitalet vilka uppställs 
i Il kap., skall bolagsstämma hållas inom 
två månader efter det att revisorerna har av
givit sitt utlåtande. styrelsen skall underrätta 
social- och hälsovårdsministeriet om kallel
sen till bolagsstämman. 

Har bolaget inte fore utgången av den i 
l § 2 mom. angivna fristen eller förlän
gningen av denna uppfyllt de i l mom. 
nämnda fordringar som enligt Il kap. ställs 
på verksamhetskapitalet eller det egna kapi
talet, skall bolagsstämman besluta att bola
get skall träda i likvidation och upplösas. 
Fattar bolagsstämman inte detta beslut, skall 
ministeriet förordna att bolaget träder i lik
cidation och upplöses. 

Föreslagen lydelse 

har dock rätt att förlänga fristen till högst ett 
år, om inte de försäkrade förmånerna därige
nom äventyras. 

2 § 
Om det finns skäl att anta att ett skadeför

säkringsbolags verksamhetskapital underskri
der det garantibelopp som anges i Il kap. 
3 § eller att ett livförsäkringsbolags verk
samhetskapital underskrider det garantibe
lopp som anges i Il kap. 5 § eller att ett 
arbetspensionsförsäkrings bolags verksam
hetskapital underskrider det garantibelopp 
som anges i 17 § 2 mom. lagen om arbets
pensionsförsäkringsbolag eller att forsäk
ringsbolagets eget kapital inte uppfyller det 
minimikrav som uppställs i Il kap. 6 § eller 
i 17 § 3 mom. lagen om arbetspensionsför
säkringsbolag, skall styrelsen och verkstäl
lande direktören utan dröjsmål uppgöra bok
slut for den tid för vilken bokslut ännu inte 
framlagts vid bolagsstämman, och överläm
na det till revisorerna for granskning. Härvid 
skall i tillämpliga delar iakttas vad som ovan 
stadgas om bokslut och revisionsberättelse. 
Omfattar tiden for bokslutet även föregående 
räkenskapsperiod, skall for denna räkenskap
speriod uppgöras ett särskilt bokslut. 

Om ett bokslut som avses i l mom. utvi
sar att forsäkringsbolaget inte uppfyller de i 
l mom. nämnda krav som ställs på verk
samhetskapitalet eller det egna kapitalet, 
skall bolagsstämma hållas inom två månader 
efter det att revisorerna har avgivit sitt utlå
tande. styrelsen skall underrätta social- och 
hälsovårdsministeriet om kallelsen till bo
lagsstämman. 

Har bolaget inte före utgången av den i 
l § 2 mom. angivna fristen eller förlän
gningen av denna uppfyllt de i l mom. 
nämnda krav som ställs på verksamhetskapi
talet eller det egna kapitalet, skall bolags
stämman besluta att bolaget skall träda i lik
vidation och upplösas. Fattar bolagsstämman 
inte detta beslut, skall ministeriet förordna 
att bolaget träder i likvidation och upplöses. 
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20 § 

Vad som stadgas i l mom. skall på mots
varande sätt tillämpas, om ett bolag som 
trätt i likvidation på grund av att det inte 
längre uppfyller de krav som uppställs i 11 
kap. 3, 5 eller 6 § angivna fordringar, åter 
uppfyller sadga krav. 

18 kap. 

Särskilda stadganden 

3 § 
'Den som 
l) bedriver försäkringsrörelse utan kon

cession eller i strid med stadgandena i l 
kap. 3 § l och 2 mom.; eller 

skall, såframt gärningen ej är ringa, för 
olovligt bedrivande av försäkringsrörelse 
dömas till böter eller till fångelse i högst ett 
år. 

4 § 
Den som 

5) i strid med förbud som ministeriet har 
meddelat med stöd av 14 kap. 6 § överlåter 
eller pantsätter egendom i bolagets besitt
ning; eller 

skall, såframt gärningen ej är ringa eller 
annorstädes i lag strängare straff ej är stad
gat, för försäkringsbolagsbrott dömas till 
böter eller till fångelse i högst ett år. 

5 § 
Den som 

3) utbetalar bolagets medel i strid med 
stadgandena i denna lag; 

4) beviljar penninglån eller ställer säkerhet 
i strid med stadgandena i 12 kap. 5 §; 

Föreslagen lydelse 

20 § 

Vad som stadgas i l mom. skall på mot
svarande sätt tillämpas, om ett bolag som 
trätt i likvidation på grund av att det inte 
uppfyller de krav som uppställs i 11 kap. 3, 
5 eller 6 § eller i 17 § lagen om arbetspen
sionsförsäkringsbolag åter uppfyller nämnda 
krav. 

18 kap. 

Särskilda stadganden 

3 § 
Den som 
l) bedriver försäkringsrörelse utan konces

sion eller i strid med stadgandena i l kap. 
3 § l och 2 mom. eller i 3 § lagen om ar
betspensionsförsäkringsbolag, eller 

skall, såframt gärningen ej är ringa, för 
olovligt bedrivande av försäkringsrörelse 
dömas till böter eller till fångelse i högst ett 
år. 

4 § 
Den som 

5) i strid med förbud som ministeriet har 
meddelat med stöd av 14 kap. 6 § eller med 
stöd av 31 § lagen om arbetspensionsförsäk
ringsbolag överlåter eller pantsätter egendom 
i bolagets besittning 

skall, såframt gärningen ej är ringa eller 
annorstädes i lag strängare straff ej är stad
gat, för försäkringsbolagsbrott dömas till 
böter eller till fångelse i högst ett år. 

5 § 
Den som 

3) utbetalar bolagets medel i strid med 
stadgandena i denna lag eller i lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag; 

4) beviljar penninglån eller ställer säkerhet 
i strid med stadgandena i 12 kap. 5 § eller i 
25 § lagen om arbetspensionsförsäk
ringsbolag; 
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6) i strid med social- och hälsovårdsminis
teriets förbud som har meddelats med stöd 
av 3 kap. 4 § l mom. förvärvar aktier eller 
garantiandelar; 

skall, såframt gärningen ej är ringa eller 
annorstädes i lag strängare straff ej är stad
gat, för försäkringsbolagsförseelse dömas till 
böter. 

Föreslagen lydelse 

6) i strid med social- och hälsovårdsminis
teriets förbud som har meddelats med stöd 
av 3 kap. 4 § l mom. eller med stöd av 7 § 
3 mom. lagen om arbetspensionsförsäk
ringsbolag förvärvar aktier eller garantiande
lar; 

skall, såframt gärningen ej är ringa eller 
annorstädes i lag strängare straff ej är stad
gat, för försäkringsbolagsförseelse dömas till 
böter. 

Denna lag träder i krqft den 
199. 
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3. 
Lag 

om ändring av lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 §och 12 a§ 4 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension rör arbetstagare (395/61), 
dessa lagrum sådana de lyder, 3 § ändrad genom lag av den 17 mars 1995 och den 29 de-

cember 1995 (390 och 1775/95) och 12 a § 4 mom. ändrad genom nämnda lag av den 17 
mars 1996, som följer: 

Gällande lydelse 

3 § 
För anordnande av pensionsskydd skall 

arbetsgivare ha pensionsrörsäkring i ett in
hemskt rörsäkringsbolag, eller i en pen
sionskassa som grundas rör arbetstagare som 
är anställda hos en viss arbetsgivare eller 
hos ett till en viss grupp av arbetsgivare hö
rande företag och som f"örutsätts i lagen om 
försäkringskassor (1164/92), eller i pensio
nsstiftelse enligt lagen om pensionsstiftelser 
(1994/95). Ett försäkringsbolag får inte väg
ra ge eller upprätthålla en hos bolaget sökt 
pensionsf"örsäkring till den del denna inte 
överskrider ett pensionsskydd som uppfyller 
i denna lag röreskrivna minimivillkor. Ett 
ömsesidigt försäkringsbolag kan dock vägra 
ge rörsäkring, om den som söker rörsäk
ringen inte enligt bolagsordningen kan god
kännas som delägare i bolaget. 

Försäkringsbolag, pensionskassor och pen
sionsstiftelser som bedriver verksamhet som 
avses i denna lag benämns nedan pension
sanstalter. Pensionsanstalternas gemensamma 
ärenden sköts av pensionsskyddscentralen 
enligt vad som stadgas nedan. 

Försäkringsbolag skall för verksamhet en
ligt denna lag inneha av statsrådet beviljad 
koncession. statsrådet skall bevilja ett för
säkringsbolag koncession, om den tilltänkta 
försäkringsrörelsen eller försäkringsbolagets 
i 2 kap. 2 § 4 mom. lagen om försäkrings
bolag avsedda delägare inte bedöms även
tyra en sund utvecklig av pensionsförsäk
ringsverksamheten, om försäkringsbolagets 
ledning uppfyller de krav som ställs i 7 kap. 
3 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag och 
om försäkringsbolagets aktiekapital eller ga
rantikapital och grundfond tillsammans 
(grundkapital) är minst 30 000 000 mark. 
statsrådet kan foga villkort till koncessio
nen. 

Föreslagen lydelse 

3 § 
För anordnande av pensionsskydd skall 

arbetsgivare ha pensionsförsäkring i ett för
säkringsbolag enligt lagen om arbetspen
sionsförsäkringsbolag ( /1996), eller i en 
pensionskassa som grundas ror arbetstagare 
som är anställda hos en viss arbetsgivare 
eller hos ett till en viss grupp av arbetsgiva
re hörande röretag och som förutsätt i lagen 
om rörsäkringskassor (1164/1992), eller i en 
pensionsstiftelse enligt lagen om pensions
stiftelser (1774/1995). Ett rörsäkringsbolag 
får inte vägra ge eller upprätthålla en hos 
bolaget sökt pensionsförsäkring till den del 
denna inte överskrider ett pensionsskydd 
som uppfyller i denna lag röreskrivna mini
mivillkor. Ett ömsesidigt försäkringsbolag 
kan dock vägra ge försäkring, om den som 
söker rörsäkringen inte enligt bolagsordning
en kan godkännas som delägare i bolaget. 

Försäkringsbolag, pensionskassor och pen
sionsstiftelser som bedriver verksamhet som 
avses i denna lag benämns nedan pension
sanstalter. Pensionsanstalternas gemensamma 
ärenden sköts av pensionsskyddscentralen 
enligt vad som stadgas nedan. 
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Försäkringsbolag som har fått koncession 
att bedriva försäkringsrörelse enligt denna 
lag får inte bedriva annan försäkringsföre/se 
än verksamhet som avses i denna lag och 
lagen om pension för företagare och till den
na verksamhet direkt förknippad åtelförsäk
ring I försäkringsbolagets bolagsordning 
skall nämnas vilken försäkring bolaget har 
rätt att bedriva. 

Det belopp som nämns i 3 mom. kan ge
nom förordning ändras så att det motsvarar 
utvecklingen av den allmänna prisnivån. 

12 a§ 

Ändras grunderna för ansvarsskulden så att 
ansvarets belopp minskar, används de fri
gjorda medlen för kostnader som nämns i 
12 § l mom. 4 punkten enligt de grunder 
som social- och hälsovårdsministeriet fast
ställer. Om det dock är fråga om tilläggs
förmåner enligt 11 §, skall skillnaden över
föras till ansvar som avses i 19 kap. 2 § 2 
mom. lagen om försäkringsbolag och som 
bildats för tilläggsförmåner enligt 2 mom., 
om det inte på grund av särskilda skäl skall 
anses att de frigjorda medlen skall användas 
så som avses i den första meningen i detta 
moment. 

Föreslagen lydelse 

12 a§ 

Ändras grunderna för ansvarsskulden så att 
ansvarets belopp minskar, används de fri
gjorda medlen för kostnader som nämns i 
12 § l mom. 4 punkten enligt de grunder 
som social- och hälsovårdsministeriet fast
ställer. Om det dock är fråga om tilläggsför
måner enligt 11 §, skall skillnaden överföras 
till det på försäkringstagarna fördelade till
läggsförsäkringsansvaret som avses i 14 § 2 
mom. lagen om arbetspensionsförsäk
ringsbolag, om det inte av särskilda skäl 
skall anses att de frigjorda medlen skall an
vändas så som avses i den första meningen i 
detta moment. 

Denna lag träder i krqft den 
199. 
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4. 
Lag 

om ändring av 11 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 11 § 2 mom. lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga 

arbetsförhållanden (134/62), 
sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 mars 1995 (391/95), som följer: 

Gällande lydelse 

11 § 

Placering skall görs så att de tryddar säk
rehet, avkastning och likviditet samt är 
lämpligt diversifierade och har lämplig 
spridning. Härvid skall i tillämpliga delar 
gälla 1 O kap. 3 § lagen om försäkringsbolag 
(1062/79). 

Föreslagen lydelse 

11 § 

Placeringar skall göras så att de tryggar 
säkerhet, avkastning och likviditet samt är 
lämpligt diversifierade och har lämplig 
spridning. Härvid skall i tillämpliga delar 
även gälla l O kap. 3 § lagen om försäk
ringsbolag (106211979) och 15 § 2 mom. 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ( 
11996). Arbetspensionskassan skall göra upp 
en placeringsplan med iakttagande i tilläm
pliga delar av vad som stadgas i 28 § lagen 
om arbetspensionsförsäkringsbolag 

Denna lag träder i krqft den 
199. 
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5. 
Lag 

om ändring av 9 § lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i atbetsförhållande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 9 § 2 mom. lagen den 26 juli 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer 

i arbetsförhållande (662/85), 
sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 mars 1995 (392/95), som följer: 

Gällande lydelse 

9 § 

Placering skall göras så att de tryggar sä
kerhet, avkastning och likviditet samt är 
lämpligt dirersifierade och har lämplig sprid
ning. Härvid skall dessutom i tillämpliga 
delar gälla l O kap. 3 § lagen om försäk
ringsbolag (l 062/79). 

Föreslagen lydelse 

9 § 

Placeringar skall göras så att de tryggar 
säkerhet, avkastning och likviditet samt är 
lämpligt diversifierade och har lämplig 
spridning. Härvid skall i tillämpliga delar 
även gälla l O kap. 3 § lagen om försäk
ringsbolag (1062/1979) och 15 § 2 mom. 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ( 
11996). Pensionskassan skall göra upp en 
placeringsplan med iakttagande i tillämpliga 
delar av vad som stadgas i 28 § lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag 

Denna lag träder i krqft den 
199. 
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6. 

Lag 

om ändring av 17 § lagen om pension rör lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 17 § 2 m om. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare ( 467 /69), 
sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 mars 1995 (394/95), som följer: 

Gällande lydelse 

17 § 

Placeringar skall göras så att de tryggar 
säkerhet, avkastning och likviditet samt är 
lämpligt diversifierade och har lämplig 
spridning. Härvid skall i tillämpliga delar 
även gälla 10 kap. 3 § lagen om försäk
ringsbolag (l 062179). 

360573Y 

Föreslagen lydelse 

17 § 

Placeringar skall göras så att de tryggar 
säkerhet, avkastning och likviditet samt är 
lämpligt diversifierade och har lämplig 
spridning. Härvid skall i tillämpliga delar 
även gälla l O kap. 3 § lagen om försäk
ringsbolag (1062/1979) och 15 § 2 mom. 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ( 
11996). Pensionsanstalten skall göra upp en 
placeringsplan med iakttagande i tillämpliga 
delar av vad som stadgas i 28 § lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag 

Denna lag träder i krcift den 
199 
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7. 

Lag 

om ändring av 56 § lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56) 56 § 3 mom. sådant 

detta lagrum lyder i lag av den 17 mars 1995 (395/95) samt 
ändras 56 § 2 mom., sådant detta lagrum lyder i nämnda lag av den 17 mars 1995, som 

Iciljer: 

Gällande lydelse 

56§ 

Placeringar skall göras så att de tryggar 
säkerhet, avkastning och likviditet samt är 
lämpligt diversifierade och har lämplig 
spridning. Härvid skall i tillämpliga delar 
även gälla 10 kap. 3 § lagen om fårsäk
ringsbolag (l 062179). 

Fullmäktige skall fastställa de riktlinjer 
som styrelsen skall följa vid placeringen av 
medel. 

Föreslagen lydelse 

56§ 

Placeringar skall göras så att de tryggar 
säkerhet, avkastning och likviditet samt är 
lämpligt diversifierade och har lämplig 
spridning. Härvid skall i tillämpliga delar 
även gälla l O kap. 3 § lagen om fårsäk
ringsbolag (1062/1979) och 15 § 2 mom. 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ( 
/1996). Pensionskassan skall göra upp en 
placeringsplan med iakttagande i tillämpliga 
delar av vad som stadgas i 28 § lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag 

Denna lag träder i krqft den 
199. 


