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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare i
kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för
konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, lagen
om pension för lantbruksföretagare och lagen om sjö-
manspensioner

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om
pension för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden, lagen om pension för konstnä-
rer och särskilda grupper av arbetstagare, la-
gen om pension för lantbruksföretagare och
lagen om sjömanspensioner skall komplette-
ras med i grundlagen förutsatta bestämmelser
på lagnivå om bokslut för och revision av ar-
betspensionskassan, pensionskassan för ut-
övande konstnärer och vissa andra special-
grupper, lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt och sjömanspensionskassan. Samtidigt
föreslås att myndigheternas befogenheter i
anslutning till bestämmelserna att utfärda
närmare rättsnormer i de nämnda frågorna
ändras så, att de motsvarar kraven i grundla-
gen.

I fråga om arbetspensionskassan, pensions-
kassan för utövande konstnärer och vissa

andra specialgrupper och lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt föreslås att det huvudsak-
liga innehållet i bestämmelserna överförs till
lagarna från de förordningar som innefattar
reglementen för de aktuella pensionsanstal-
terna. På dessa pensionsanstalters bokslut
och revision skall således liksom nu i till-
lämpliga delar tillämpas de bestämmelser
som tillämpas på försäkringsbolag. I be-
stämmelserna föreslås dock vissa precise-
ringar och kompletteringar.

Dessutom föreslås att bestämmelserna om
de nämnda pensionsanstalternas placerings-
verksamhet och dess inriktning skall àjourfö-
ras.

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

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1. Nuläge och behov av ändringar

1.1. Kraven i den nya grundlagen

I 80 § 1 mom. i den nya grundlagen, som
trädde i kraft den 1 mars 2000, finns en be-
stämmelse om bemyndigande att utfärda för-
ordning, vilken gäller statsrådet och ministe-
riet. Enligt paragrafen kan bestämmelser ut-
färdas genom förordning bara med stöd av ett
uttryckligt bemyndigande i grundlagen eller i
någon annan lag. Meddelande av närmare fö-
reskrifter med stöd av förordning (vidare-
delegering) strider således för närvarande
mot grundlagen. I praktiken innebär detta att
de rättsnormer som tidigare utfärdades som
föreskrifter av ministeriet med stöd av ett
bemyndigande i en förordning nu skall utfär-
das som förordningar av ministeriet med stöd
av ett bemyndigande på lagnivå. På motsva-
rande sätt gäller enligt 80 § 2 mom. grundla-
gen att andra myndigheter endast genom lag
kan bemyndigas att utfärda rättsnormer i be-
stämda frågor, om det med hänsyn till före-
målet för regleringen finns särskilda skäl och
regleringens betydelse i sak inte kräver att
den sker genom lag eller förordning.

Bestämmelser om bokslut för och revision
av arbetspensionskassan, pensionskassan för
utövande konstnärer och vissa andra special-
grupper och lantbruksföretagarnas pensions-
anstalt finns för närvarande i förordningar
innefattande reglementen för dessa pensions-
anstalter. Genom förordningarna bemyndigas
såväl social- och hälsovårdsministeriet som
Försäkringsinspektionen, som övervakar
pensionsanstalterna, att utfärda rättsnormer i
frågan. Motsvarande bestämmelser för sjö-
manspensionskassan finns i lagen om sjö-
manspensioner (72/1956), nedan SjPL, men
de är inte till alla delar tillräckligt exakta.

Bestämmelserna är dessutom delvis brist-
fälliga också med tanke på myndighetstillsy-
nen.

I fråga om andra än ovan nämnda pen-
sionsanstalter som har grundats genom lag
regleras bokslutet och revisionen på lagnivå.

På t.ex. arbetspensionsförsäkringsbolag till-
lämpas således med stöd av 1 § lagen om ar-
betspensionsförsäkringsbolag (354/1997) vad
som i 9 och 10 kap. lagen om försäkringsbo-
lag (1062/1979), nedan LFB, bestäms om re-
vision och bokslut.

Eftersom bemyndiganden att utfärda när-
mare rättsnormer för revision av och bokslut
för arbetspensionskassan, pensionskassan för
utövande konstnärer och vissa andra special-
grupper och lantbruksföretagarnas pensions-
anstalt till väsentliga delar saknas på lagnivå,
kan inte social- och hälsovårdsministeriet för
närvarande genom förordning eller Försäk-
ringsinspektionen genom föreskrifter på
samma sätt som i fråga om övriga försäk-
ringsanstalter utfärda närmare rättsnormer
gällande omständigheter som är relevanta för
tillsynen i anslutning till detta.

Eftersom bestämmelserna även i övrigt är
delvis bristfälliga och inexakta kan också till-
lämpningen medföra tolkningssvårigheter.

De associationsrättsliga grundreglerna för
revision och bokslut kan också annars anses
vara av sådan natur att de bör ges i lag.

1.2. Utgångspunkter för placeringsverk-
samheten

I bestämmelserna om placeringsverksamhet
för pensionsanstalter som har grundats ge-
nom lag förutsätts att pensionsanstalternas
tillgångar i första hand placeras för produkti-
va ändamål inom branschen i fråga. Be-
stämmelserna har sin grund i en tid då de
nämnda pensionsanstalternas placeringsverk-
samhet nästan uteslutande bestod av långiv-
ning till företag inom branschen. Situationen
är en annan i dag, efter det att finansmarkna-
den har avreglerats. Tidigare handlade det
om njugga tillgångar, i dag handlar det mera
om priset på kreditgivning. Detta ses bl.a. i
att för närvarande har efterfrågan på så kalla-
de återlån nästan helt upphört. Bestämmel-
serna strider däremot mot de krav på sprid-
ning som uppställts för placeringsverksamhe-
ten. Det har därför visat sig vara svårt, om
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inte omöjligt, att iaktta bestämmelserna.

2. Föreslagna ändringar

Det föreslås att de bestämmelser om pen-
sionsanstalternas bokslut och revision som
för närvarande finns i förordningar innefat-
tande reglementen tas in i lagen om pension
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållan-
den (134/1962), nedan KAPL, lagen om pen-
sion för konstnärer och särskilda grupper av
arbetstagare (662/1985), nedan KoPL, och
lagen om pension för lantbruksföretagare
(467/1969), nedan LFöPL. Social- och häl-
sovårdsministeriets och Försäkringsinspek-
tionens befogenheter att utfärda närmare
rättsnormer i frågan baserar sig då på ett be-
myndigande på lagnivå. Dessutom föreslås
att de nämnda lagarna och SjPL kompletteras
och àjourförs så, att bestämmelserna i till-
lämpliga delar motsvarar boksluts- och revi-
sionsbestämmelserna för övriga pensionsan-
stalter.

I syfte att ändra kraven i fråga om placer-
ingsverksamheten så att de motsvarar de för-
ändringar som skett i placeringsmiljön före-
slås strykning av de bestämmelser i de
nämnda lagarna som förutsätter att tillgång-
arna placeras i en viss bransch inom pen-
sionsanstaltens verksamhetssektor.

3. Proposit ionens verkningar

Propositionen har inte några ekonomiska
eller organisatoriska verkningar. Förslaget att
ändra lagarna i enlighet med grundlagen gör
det möjligt för social- och hälsovårdsministe-
riet och Försäkringsinspektionen att oavbru-
tet utfärda rättsnormer. Samtidigt förtydligas
de befintliga tillsynsmetoderna.

Ändringen har inte några betydande eko-
nomiska verkningar i fråga om placerings-
verksamhetens inriktning, eftersom kraven
på placering för produktiva ändamål inom
branschen inte heller för närvarande har kun-
nat beaktas inom pensionsanstalternas placer-
ingsverksamhet.

Eftersom de övriga pensionsanstalterna,
dvs. arbetspensionsförsäkringsbolagen, pen-
sionsstiftelserna och pensionskassorna, inte
har några motsvarande krav i fråga om pla-
ceringsverksamhetens inriktning innebär
propositionen att de pensionsanstalter som
har grundats genom lag i konkurrenshänse-
ende försätts i samma ställning som de övri-
ga pensionsanstalterna.

4. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts som tjänsteman-
nauppdrag vid social- och hälsovårdsministe-
riet. Pensionsanstalter som har grundats ge-
nom lag och Försäkringsinspektionen har
hörts i samband med beredningen. Utlåtande
om propositionen har dessutom begärts av
justitieministeriet, handels- och industrimini-
steriet, bokföringsnämnden, Försäkringsin-
spektionen, arbetspensionskassan, pensions-
kassan för utövande konstnärer och vissa
andra specialgrupper, lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt, sjömanspensionskassan,
Työeläkevakuuttajat TELA - Arbetspen-
sionsförsäkrarna TELA, Teollisuuden ja
Työnantajain Keskusliitto - Industrins och
Arbetsgivarnas Centralförbund, Akava ry
och Finlands Fackförbunds Centralorganisa-
tion FFC, Centralförbundet för lant- och
skogsbruksproducenter MTK, Företagarna i
Finland och Servicearbetsgivarna.
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DETALJMOTIVERING

1. Lagförslag

1.1. Lag om pension för arbetstagare i
kortvariga arbetsförhållanden

2 c §. För närvarande finns det inte några
bestämmelser på lagnivå om arbetspensions-
kassans interna kontroll och riskkontrollsy-
stem. I fråga om arbetspensionsförsäkrings-
bolagen tillämpas 10 kap. 3 c § LFB, där det
sägs att ett försäkringsbolags styrelse skall se
till att försäkringsbolaget har tillräcklig in-
tern kontroll och tillräckliga riskkontrollsy-
stem med beaktande av arten och omfatt-
ningen av bolagets verksamhet. Enligt be-
stämmelsen kan Försäkringsinspektionen ut-
färda närmare föreskrifter om hur den interna
kontrollen och riskkontrollen skall ordnas.

I enlighet med bestämmelserna ovan före-
slås i 2 mom. en bestämmelse som förtydli-
gar styrelsens uppgifter och ansvar och som
gäller dess skyldighet att se till att arbetspen-
sionskassan har tillräckliga riskkontrollsy-
stem med beaktande av verksamhetens art
och omfattning.

På motsvarande sätt föreslås i 5 mom. en
bestämmelse om Försäkringsinspektionens
befogenhet att utfärda närmare föreskrifter
om hur den interna kontrollen och riskkon-
trollen skall ordnas. Föreskrifterna är av tek-
nisk natur.

9 §. Grunderna för beräkningen av de stor-
heter som behövs för arbetspensionskassans
ansvarsfördelning utfärdas med stöd av be-
myndigande i 12 § 1 mom. 4 punkten APL
och 9 § 1 mom. KAPL. I lagrummet bestäms
om ansvarsfördelningens innehåll och be-
lopp. Där anges dock inte tillräckligt exakt i
vilka frågor rättsnormer kan utfärdas. De
grunder för ansvarsfördelningen som avses i
lagrummet förutsätter dessutom att rättsnor-
mer utfärdas även i fråga om andra än i para-
grafen avsedda storheter med anledning av
ålderspensioner. Dessutom utfärdas ministe-
riets rättsnormer för närvarande som förord-
ningar. För att det av 9 § klart skall framgå i
vilka frågor social- och hälsovårdsministeriet
har rätt att utfärda rättsnormer föreslås ett

nytt, förtydligande 2 mom., varvid det nuva-
rande 2 mom. blir 3 mom.

11 §. I paragrafen föreslås bestämmelser
om organisering av arbetspensionskassans
placeringsverksamhet, uppgörande av placer-
ingsplan, placeringsplanens innehåll och pla-
ceringsobjekt samt om social- och hälso-
vårdsministeriets och Försäkringsinspektio-
nens rätt att liksom nu utfärda tillsynsmässi-
ga rättsnormer för placeringsverksamheten.
Rättsnormerna bör närmast vara av teknisk
natur och ha ett mera exakt avgränsat inne-
håll än för närvarande samtidigt som fram-
ställningssättet förtydligas. I fråga om ar-
betspensionsförsäkringsbolag finns motsva-
rande bestämmelser i 10 kap. 3 b § LFB och
27 och 28 § lagen om arbetspensionsförsäk-
ringsbolag.

I 1 mom. föreslås bli bestämt om utgångs-
punkterna för arbetspensionskassans placer-
ingsverksamhet. I enlighet med detta föreslås
att den första meningen i gällande 3 mom.
flyttas till 1 mom. I sak innehåller momentet
inte några ändringar jämfört med de gällande
bestämmelserna.

På grund av de förändringar som skett i
placeringsmiljön föreslås att den gällande be-
stämmelsen i andra meningen i 2 mom. om
att arbetspensionskassans tillgångar i första
hand skall placeras för produktiva ändamål
inom branschen i fråga skall slopas som för-
åldrad. Den placeringsplan som pensionsan-
staltens styrelse årligen gör upp och där pla-
ceringarnas önskade riktning avgörs är för
närvarande viktig för styrningen av placer-
ingsverksamheten. I placeringsplanen gäller
det att beakta att placeringarna är diversifie-
rade och har tillräcklig spridning samt att de
tryggar säkerhet, avkastning och likviditet.
Pensionsanstaltens aktuarie skall likaså över-
vaka placeringsverksamhetens inriktning i
synnerhet så, att placeringar som strider mot
de krav som ansvarsskulden ställer eller an-
nars osunda placeringar undviks. I anslutning
till detta föreslås att gällande bestämmelser i
3 mom. om de principer som skall iakttas när
en placeringsplan görs upp flyttas till 2 mom.

Det föreslås att gällande bestämmelser i 4
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mom. om vad som skall framgå av placer-
ingsplanen flyttas till 2 mom.

På motsvarande sätt som i fråga om övriga
försäkringsanstalter föreslås i 3 mom. bli be-
stämt att arbetspensionskassan skall täcka
den försäkringstekniska ansvarsskulden en-
ligt 10 §. För närvarande framgår inte för-
pliktelsen direkt av lagen, trots att den i prak-
tiken följer av förpliktelsen i andra meningen
i gällande 3 mom. att iaktta 10 kap. 3 § LFB
och 15 § 2 mom. lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag. Av arbetspensionskassans
särdrag följer dock att vid fastställandet av
den andel som skall täckas blir i praktiken
bara 10 kap. 3 § 2 mom., 3 mom. 3 och 7
punkten, 4—7 mom. samt 9 mom. LFB till-
lämpliga.

Eftersom de bestämmelser om täcknings-
skyldighet som skall tillämpas på arbetspen-
sionskassan kan individualiseras så som be-
skrivs ovan, föreslås samtidigt motsvarande
preciseringar i lagen. Hänvisningen till 15 §
2 mom. lagen om arbetspensionsförsäkrings-
bolag kan då slopas som obehövlig.

I 4 mom. föreslås i likhet med gällande 2
mom. bli bestämt att arbetspensionskassans
tillgångar inte får användas för ändamål som
är främmande för dess verksamhet. Det före-
slås att det gällande omnämnandet av till-
ståndspliktigt förvärv av aktiemajoritet, så
kallad delägarkontroll, ersätts med ett exakta-
re uttryck som gäller bestämmanderätt enligt
1 kap. 3 § lagen om aktiebolag (734/1978) i
en sammanslutning som bedriver annan rö-
relse än försäkringsrörelse. Bestämmelsen
motsvarar 5 § 1 mom. lagen om arbetspen-
sionsförsäkringsbolag.

Arbetspensionskassan kan inte bedriva an-
nan verksamhet än den verkställighet av pen-
sionsskyddet som noggrant avgränsats i la-
gen. Också för övriga försäkringsanstalter
gäller att de på eget ansvar får bedriva enbart
försäkringsrörelse. Annan verksamhet kan
leda till sådana former av affärsverksamhet
som eventuellt äventyrar de försäkrades in-
tressen. Pensionsanstalterna avviker dock
från övriga försäkringsföretag i det att de
verkställer lagstadgat pensionsskydd.

Eftersom utgångspunkterna för arbetspen-
sionskassans verksamhet till stor del är lika-
dana som för ett arbetspensionsförsäkrings-
bolag, föreslås i 5 mom. bli bestämt att ar-

betspensionskassan inte utan tillstånd av För-
säkringsinspektionen skall få äga mer än tio
procent av aktierna, medlemsandelarna eller
bolagsandelarna och inte mer än tio procent
av det röstetal som samtliga aktier, medlems-
andelar eller bolagsandelar medför i ett kre-
ditinstitut eller finansiellt institut som står
under offentlig övervakning, med undantag
av fondbolag. Bestämmelsen motsvarar 5 § 2
mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbo-
lag. Motsvarande bestämmelser om anmäl-
ningsskyldighet och avhållande från förvärv
finns också i 2 kap. 18 och 19 § kreditinsti-
tutslagen (1607/1993). När arbetspensions-
kassan förvärvar sådana aktier eller andelar i
ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut
som överskrider de övre gränser som nämns
ovan skall den således anmäla detta till För-
säkringsinspektionen och finansinspektionen.

I 6 mom. föreslås motsvarande bestämmel-
ser om beräkning av ägarandelarna som i 5 §
3 mom. lagen om arbetspensionsförsäkrings-
bolag.

Bestämmelsen i 7 mom. motsvarar gällan-
de 5 mom.

I 8 mom. föreslås bli bestämt att Försäk-
ringsinspektionen vid behov skall ha rätt att
meddela föreskrifter om självständighet i
fråga om placeringsverksamheten och om an-
litande av tjänster i anslutning till skötseln av
tillgångar och om andra tjänster enligt 1
mom. I 3 mom. föreslås en bestämmelse om
bemyndigande för social- och hälsovårdsmi-
nisteriet att genom förordning utfärda be-
stämmelser om andra med ansvarsskuld jäm-
ställbara poster. Bestämmelserna motsvarar
således i sak gällande bestämmelser.

11 e §. I den nya paragrafen föreslås be-
stämmelser om arbetspensionskassans bokfö-
ring, bokslut och koncernbokslut. Bestäm-
melserna motsvarar i sak 17 § 1 mom. för-
ordningen innefattande reglemente för ar-
betspensionskassan (846/1975), nedan reg-
lements förordningen, där det sägs att arbets-
pensionskassans räkenskapsperiod är ett ka-
lenderår och att i fråga om bokföringen gäller
i tillämpliga delar vad som stadgas eller be-
stäms om försäkringsbolags bokföring. I pa-
ragrafen föreslås dock noggrannare bestäm-
melser än för närvarande om vilka bestäm-
melser som skall tillämpas i arbetspensions-
kassans bokslut samt vid upprättandet av
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bokslut och koncernbokslut.
I fråga om inhemska försäkringsbolag finns

motsvarande bestämmelser i 10 kap. LFB.
Bestämmelserna i LFB tillämpas bl.a. på ar-
betspensionsförsäkringsbolag, vilkas bokslut
och bokföring till stor del motsvarar övriga
pensionsanstalters bokslut och bokföring.

För tydlighetens skull föreslås bestämmel-
ser om upprättande av koncernbokslut, efter-
som kassan bildar en koncern med de fastig-
hetsbolag den äger. Till koncernen kan dess-
utom höra andra företag, t.ex. placerings- och
ADB-företag som är dotterföretag eller andra
serviceföretag som stöder kassans affärsverk-
samhet och som tas med i kassans koncern-
bokslut.

I 1 mom. föreslås bli bestämt att i arbets-
pensionskassans bokföring och vid upprät-
tandet av bokslut samt koncernbokslut skall
bokföringslagen (1336/1997), nedan BFL,
och bokföringsförordningen (1339/1997),
nedan BFF, iakttas, om inte något annat föl-
jer av de nya bestämmelserna i lagen. I fråga
om BFL bestäms särskilt om undantag i den
aktuella paragrafen och i den nya 11 j §.

I 2 mom. föreslås bli bestämt vilka be-
stämmelser i 10 kap. LFB som skall tilläm-
pas på arbetspensionskassans bokföring. Be-
stämmelserna i LFB gäller bokslutshandling-
ars överskådlighet och bokslutet som helhet
(10 kap. 1 c §), definition av anläggningstill-
gångar och placeringstillgångar (4 §), an-
skaffningsutgifter (4 a §), värdering i balans-
räkningen av pengar och vissa fordringar
som tagits upp som placeringar samt andra
skulder än ansvarsskulden (4 b §), värdering
av placeringar och placeringar som skall be-
traktas som anläggningstillgångar och upp-
tagning av uppskrivningar i resultaträkningen
och balansräkningen (4 c §), nedskrivningar
av immateriella tillgångar och inventarier,
anskaffningsutgifter för varulager och rättel-
se av kostnadsföringen (4 e §) samt kravet att
ta in en finansieringsanalys i bokslutet och,
om kassan upprättar ett koncernbokslut, även
en finansieringsanalys över koncernen (10 §).

I 3 mom. föreslås bli bestämt om de be-
stämmelser i BFL som inte skall tillämpas
vid upprättandet av arbetspensionskassans
bokslut. Förteckningen motsvarar i tillämpli-
ga delar 10 kap. 1 § 3 mom. LFB. I fråga om
tillämpbarheten har dessutom beaktats de av-

vikelser som följer av arbetspensionskassans
särskilda karaktär jämfört med en pensions-
anstalt i bolagsform.

Enligt 4 mom. skall arbetspensionskassan
upprätta ett koncernbokslut och därvid i till-
lämpliga delar iaktta vad som i LFB bestäms
om koncernbokslut. Bestämmelserna motsva-
rar bokslutsbestämmelserna i 2 mom., dock
kompletterade så att även 10 kap. 11 a och 11
b § LFB skall tillämpas, liksom i arbetspen-
sionsförsäkringsbolag. De sistnämnda be-
stämmelserna gäller fall där bokslutsuppgif-
ter för ett dottersamfund eller ett dotter- eller
intressebolag som bedriver lagstadgad ar-
betspensionsförsäkringsrörelse inte behöver
tas med i koncernbokslutet för ett annat för-
säkringsbolag eller en annan sammanslutning
samt hur det interna bidrag som uppkommit
till följd av vissa affärstransaktioner behand-
las i koncernbokslutet.

Till följd av arbetspensionskassans speciel-
la karaktär skall på koncernbokslutet dock
enligt 5 mom. inte tillämpas vad som i BFL
bestäms om skyldighet för ett aktiebolag eller
ett öppet bolags moderföretag att upprätta
bokslut (6 kap. 1 §), koncernbokslutets inne-
håll (6 kap. 2 §), dotterföretagets mellan-
bokslut (6 kap. 5 §) eller bestämmelserna om
vissa koncerninterna poster (6 kap. 7 §). Be-
stämmelsen motsvarar 10 kap. 1 § 4 mom.
LFB.

Det föreslås att bestämmelserna i 17 § reg-
lementsförordningen om räkenskapsperio-
dens längd och tidpunkten för upprättandet
av bokslutet överförs till 6 mom. Innehållet i
bestämmelserna ändras inte.

Det föreslås att bestämmelsen i 17 § 2
mom. reglementsförordningen om när bok-
slutet senast skall lämnas till revisorerna
överförs till 7 mom. Till samma moment
överförs samtidigt bestämmelsen i 19 § reg-
lementsförordningen om när revisorerna skall
lämna revisionsberättelsen till styrelsen.
Också i dessa bestämmelser bibehålls inne-
hållet oförändrat.

I 8 mom. föreslås för tydlighetens skull bli
bestämt att bokslutet skall bekräftas med
specifikationer till balansräkningen och spe-
cifikationer till noterna. Specifikationsskyl-
digheten följer dels av de tillämpliga be-
stämmelserna i BFF, dels av att enligt det fö-
reslagna 11 j § 1 mom. skall social- och häl-
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sovårdsministeriet genom förordning utfärda
bestämmelser som beror på försäkringsverk-
samhetens speciella karaktär och som gäller
specifikationer till balansräkningen och spe-
cifikationer till noterna.

11 f §. Det föreslås att sakinnehållet i gäl-
lande 18 § i reglementsförordningen överförs
till den nya paragrafen. Enligt paragrafen
gäller i fråga om behörighetsvillkoren för re-
visorer kraven enligt revisionslagen
(936/1994). I reglementsförordningen sägs
att för revisionen gäller i tillämpliga delar
vad som stadgas eller bestäms om försäk-
ringsbolags revision.

Enligt 18 § 4 mom. reglementsförordning-
en skall bestämmelser om försäkringsbolags
revision tillämpas på revision av arbetspen-
sionskassan. I 1 mom. föreslås därför en be-
stämmelse som i sak motsvarar reglements-
förordningen och där det sägs att i fråga om
revision av arbetspensionskassan gäller revi-
sionslagen. Som ett förtydligande föreslås
dessutom bli bestämt att med godkänd revi-
sor avses en person eller sammanslutning en-
ligt 2 § 2 punkten revisionslagen.

Enligt 2 mom. skall arbetspensionskassan
ha minst två revisorer och ett motsvarande
antal revisorssuppleanter. Som revisor för ar-
betspensionskassan kan utses bara en god-
känd revisor enligt 2 § 2 punkten revisions-
lagen, dvs. eller en person eller sammanslut-
ning som godkänts och registrerats i enlighet
med bestämmelserna i lagens 2 kap. Minst en
revisor skall dock vara en av Centralhandels-
kammaren godkänd revisor eller revisions-
sammanslutning. För tydlighetens skull före-
slås dessutom bli bestämt om vid vilken tid-
punkt revisorns uppdrag upphör.

Det föreslås att den gällande bestämmelsen
i 18 § 2 mom. reglementsförordningen om
förordnande av övervakningsrevisor för ar-
betspensionskassan och dennes suppleant
överförs till 3 mom.

I 4 mom. föreslås bli bestämt att innan re-
visorerna och revisorssuppleanterna samt
övervakningsrevisorn och hans eller hennes
suppleant blir valda skall de ge sitt daterade
och undertecknade samtycke till uppdraget.

I 5 mom. föreslås bli bestämt att Försäk-
ringsinspektionen vid behov skall ha rätt att
meddela anvisningar om revision av arbets-
pensionskassan. Genom sådana anvisningar

av teknisk natur kan det vid behov bättre sä-
kerställas att aspekter som gäller övervak-
ningen av försäkringsverksamheten beaktas
tillräckligt i samband med revisionen.

11 g §. I paragrafen bestäms om Försäk-
ringsinspektionens skyldighet att förordna en
revisor för arbetspensionskassan. Denna
skyldighet för ämbetsverket uppkommer när
det får veta att en godkänd revisor inte har
valts enligt bestämmelserna eller en revisor
inte uppfyller de allmänna behörighetsvillko-
ren enligt revisionslagen eller inte är obero-
ende enligt revisionslagen.

Enligt 2 mom. får anmälan göras av vem
som helst, men arbetspensionskassans styrel-
se är skyldig att göra anmälan, om inte dele-
gationen utan dröjsmål utser en revisor som
uppfyller behörighetsvillkoren.

Enligt 3 mom. skall arbetspensionskassans
styrelse dock höras innan en åtgärd enligt 1
mom. vidtas. Försäkringsinspektionens för-
ordnande gäller till dess att för arbetspen-
sionskassan i föreskriven ordning utsetts en
revisor.

11 h §. Enligt den nya paragrafen skall ar-
betspensionskassans revisor till Försäkrings-
inspektionen anmäla sådana omständigheter
och beslut som han eller hon i sitt uppdrag
fått kännedom om och som kan anses väsent-
ligt bryta mot lagstiftningen om bedrivande
av kassaverksamheten, äventyra arbetspen-
sionskassans fortsatta verksamhet eller leda
till en anmärkning i revisionsberättelsen eller
ett nekande utlåtande angående fastställandet
av bokslutet. Bestämmelsen motsvarar hu-
vudsakligen 9 kap. 3 a § LFB, vilken tilläm-
pas bl.a. på arbetspensionsförsäkringsbolag.

11 i §. Eftersom revisionen utgör ett viktigt
led i tillsynen över arbetspensionskassan, fö-
reslås att tillsynsmässiga rättigheter och
skyldigheter i anslutning till revisionen regle-
ras på lagnivå. I enlighet med detta föreslås
att bestämmelserna i 20 § reglementsförord-
ningen överförs till den nya paragrafen.

I 20 § 2 mom. reglementsförordningen sägs
att arbetspensionskassan skall årligen inom
två veckor från det att bokslutet har fastställts
tillställa Försäkringsinspektionen en berättel-
se över sin verksamhet och ställning enligt
ett av Försäkringsinspektionen fastställt for-
mulär. Försäkringsinspektionen kan även på
annat sätt granska arbetspensionskassans
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verksamhet. Pensionsskyddscentralen har
samma rätt i fråga om uppgifter som avser
pensioner och andra förmåner samt uppgifter
om arbetsförhållande och andra uppgifter
som ligger till grund för pensionsskyddet.
Det förslås inte några ändringar i innehållet.

11 j §. I den nya paragrafen föreslås bli be-
stämt om social- och hälsovårdsministeriets
och Försäkringsinspektionens behörighet att
utfärda rättsnormer i fråga om arbetspen-
sionskassans bokslut och bokföring. Innehål-
let i behörighetsbestämmelserna motsvarar
10 kap. 14 § LFB. Med stöd av den nya
grundlagen utfärdar ministerierna rättsnor-
mer som förordningar.

Enligt 1 mom. skall social- och hälso-
vårdsministeriet genom förordning utfärda
rättsnormer som beror på den speciella ka-
raktären hos den försäkringsverksamhet som
arbetspensionskassan bedriver och som gäller
de scheman som skall iakttas vid upprättan-
det av arbetspensionskassans och dess kon-
cerns resultaträkning och balansräkning samt
noterna till resultaträkningen och balansräk-
ningen och uppgifterna i verksamhetsberät-
telsen. Bestämmelsen motsvarar 10 kap. 14 §
1 mom. LFB.

Enligt 2 mom. skall Försäkringsinspektio-
nen meddela närmare föreskrifter om hur
bokslut för arbetspensionskassan och dess
koncerner skall upprättas. Ämbetsverkets fö-
reskrifter bör vara av teknisk natur och inbe-
gripa utövande av administrativ verkställande
makt. Bestämmelsen motsvarar 10 kap. 14 §
2 mom. LFB.

Enligt 3 mom. skall Försäkringsinspektio-
nen ha rätt att ge anvisningar och utlåtanden
om hur bokförings- och bokslutsbestämmel-
serna i den aktuella lagen, i social- och häl-
sovårdsministeriets förordning samt i BFL
och BFF skall tillämpas på arbetspensions-
kassan. Bestämmelsen motsvarar 10 kap.
14 § 3 mom. LFB.

Enligt 4 mom. skall resultaträkningen och
balansräkningen upprättas mer detaljerat än
vad givna scheman utvisar, om detta är nöd-
vändigt för att de faktorer som inverkat på
resultatbildningen eller balansräkningspos-
terna skall kunna klargöras eller om det är
nödvändigt för att ge en rättvisande och till-
räcklig bild av resultatet av arbetspensions-
kassans verksamhet och av dess ekonomiska

ställning.
Eftersom särskilda bestämmelser om För-

säkringsinspektionens tillsynsrättigheter i
fråga om bokslutet föreslås i 11 i § och med
hänsyn till att Försäkringsinspektionen med
stöd av 2 § 2 mom. har rätt att också annars
övervaka arbetspensionskassans verksamhet,
kan Försäkringsinspektionen ingripa i bok-
slutets innehåll i de fall som avses i 4 mom.,
om den anser att resultaträkningen och ba-
lansräkningen som upprättats mer detaljerat
än scheman inte ger en riktig bild för att de
faktorer som inverkat på resultatbildningen
eller balansräkningsposterna skall kunna
klargöras. Det kan bli nödvändigt att avvika
från fastställda scheman t.ex. när ett företag
inom en annan bransch konsolideras med ar-
betspensionskassans koncernbokslut vid upp-
rättandet av ett koncernbokslut. Nya placer-
ingsinstrument kan också förutsätta att bok-
slutet upprättas mera detaljerat än vad givna
scheman utvisar. Den tidigare praxisen där
ett undantag alltid förutsatte tillstånd av För-
säkringsinspektionen har blivit ett i förvalt-
ningshänseende tungrott och oändamålsenligt
förfarande.

Enligt 5 mom. skall social- och hälso-
vårdsministeriet samt Försäkringsinspektio-
nen begära utlåtande av bokföringsnämnden,
om en förordning, en föreskrift, en anvisning,
ett tillstånd eller ett utlåtande av dem är av
vikt med tanke på den allmänna tillämpning-
en av BFL eller BFF. Bestämmelsen motsva-
rar 10 kap. 14 § 5 mom. LFB.

Enligt 6 mom. skall Försäkringsinspektio-
nen av särskilda skäl för viss tid i enskilda
fall kunna bevilja undantag från de krav som
föreslås i fråga om upprättande av bokslut
och koncernbokslut. Undantagen gäller fram-
ställningssättet i bokslutet och koncern-
bokslutet, t.ex. sammanföring av eller ny be-
nämning för posterna i de scheman som skall
följas i balansräkningen, noterna, det närma-
re innehållet i verksamhetsberättelsen eller
specifikationerna till balansräkningen samt
räkenskapsperiodens längd och tidpunkten
för upprättandet. Bestämmelsen motsvarar i
sak 10 kap. 14 § 6 mom. LFB.

Ikraftträdande. För att administrativa rätts-
normer skall kunna utfärdas utan avbrott bör
social- och hälsovårdsministeriet och Försäk-
ringsinspektionen redan i år kunna utfärda
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närmare rättsnormer i fråga om bokslut och
revision. Med beaktande av den tid som bör
reserveras för beredningen av rättsnormerna
är det därför önskvärt att lagarna kan träda i
kraft redan i början av hösten detta år.

Eftersom det föreslås att sakinnehållet i
17—20 § reglementsförordningen överförs
till lagen, föreslås att nämnda paragrafer i
förordningen samtidigt upphävs som obehöv-
liga.

1.2. Lag om pension för konstnärer och
särskilda grupper av arbetstagare

2 b §. I paragrafen föreslås motsvarande
ändringar som i 2 c § KAPL.

7 §. Grunderna för beräkning av de storhe-
ter som behövs för ansvarsfördelningen för
pensionskassan för utövande konstnärer och
vissa andra specialgrupper ges med stöd av 7
§ 4 mom. KoPL, där det hänvisas till bemyn-
digandena att utfärda rättsnormer enligt 12 §
lagen om pension för arbetstagare
(395/1961), nedan APL. Bemyndigandet in-
går i 12 § 1 mom. APL, där det bestäms om
beloppet för ansvaret med anledning av ål-
derspensioner. I lagrummet anges dock inte
tillräckligt exakt i vilka frågor rättsnormer
kan utfärdas. Grunderna för ansvarsfördel-
ningen förutsätter dessutom att rättsnormer
utfärdas också för andra storheter än sådana
som följer av ålderspensioner. Ministeriets
rättsnormer utfärdas för närvarande som för-
ordningar. I enlighet med detta föreslås ett
nytt 5 mom. i paragrafen, varvid bemyndi-
gandet av utfärda rättsnormer framgår direkt
av lagrummet. Samtidigt preciseras bemyn-
digandet att utfärda rättsnormer.

9 §. De föreslagna ändringarna motsvarar i
sak ändringarna i 11 § KAPL.

9 e §. I den nya paragrafen föreslås be-
stämmelser som i sak motsvarar 11 e §
KAPL. Det föreslås att motsvarande sakin-
nehåll i 17 och 19 § reglementsförordningen
överförs till bestämmelserna.

9 f §. Det föreslås att sakinnehållet i 18 §
reglementsförordningen överförs till den nya
paragrafen på motsvarande sätt som i fråga
om 11 f § KAPL. Bestämmelserna i 20 § reg-
lementsförordningen överförs i oförändrad
form.

9 g §. Innehållet motsvarar den föreslagna

11 g § KAPL.
9 h §. Innehållet motsvarar den föreslagna

11 h § KAPL.
9 i §. Innehållet motsvarar den föreslagna

11 i § KAPL.
9 j §. Innehållet motsvarar den föreslagna

11 j § KAPL.
Ikraftträdande. Ikraftträdelsebestämmelsen

motsvarar ikraftträdelsebestämmelsen i lagen
om pension för arbetstagare i kortvariga ar-
betsförhållanden. På motsvarande sätt före-
slås att de paragrafer i reglementsförordning-
en som överförs till lagen skall upphävas.

1.3. Lag om pension för lantbruksföreta-
gare

16 c §. I paragrafen föreslås motsvarande
ändringar som i 2 c § KAPL.

17 §. På motsvarande sätt som i fråga om
meningen i 11 § 2 mom. KAPL föreslås att
bestämmelsen i 2 mom. om skyldighet att i
första hand placera tillgångarna för produkti-
va ändamål inom branscher som hör till pen-
sionsanstaltens verksamhetsområde eller för
ändamål som främjar dessa skall upphävas. I
övrigt motsvarar sakinnehållet till sina cen-
trala delar nämnda 11 §.

17 b §. Den nya paragrafen motsvarar i sak
den nya 11 c § KAPL. Det föreslås att mot-
svarande sakinnehåll i 17 och 19 § regle-
mentsförordningen överförs till bestämmel-
serna.

17 c §. Sakinnehållet i den nya paragrafen
motsvarar till sina centrala delar 11 f §
KAPL. På motsvarande sätt överförs 20 §
reglementsförordningen i oförändrad form.

17 d §. Sakinnehållet motsvarar till sina
centrala delar 11 g § KAPL.

17 e §. Sakinnehållet motsvarar till sina
centrala delar 11 h § KAPL.

17 f §. Sakinnehållet motsvarar till sina
centrala delar 11 i § KAPL.

17 g §. Sakinnehållet motsvarar till sina
centrala delar 11 j § KAPL.

Ikraftträdande. Ikraftträdelsebestämmelsen
motsvarar ikraftträdandet av lagen om pen-
sion för arbetstagare i kortvariga arbetsför-
hållanden. På motsvarande sätt föreslås att de
paragrafer i reglementsförordningen som
överförs till lagen skall upphävas.
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1.4. Lag om sjömanspensioner

3 a §. Paragrafen motsvarar i sak de änd-
ringar som föreslås i 9 § KAPL.

37 §. I 1 mom. 4 punkten och i 3 mom. fö-
reslås motsvarande ändringar som i 2 c §
KAPL.

51 §. I paragrafen föreslås ändringar som i
sak motsvarar den nya 11 f § KAPL.

51 a §. Paragrafen motsvarar i sak 11 g §
KAPL.

54 §. I paragrafen föreslås en ändring som i
sak motsvarar den nya 11 e § KAPL.

54 a §. Paragrafen motsvarar i sak 11 j §
KAPL.

56 §. I 2 mom. förutsätts att pensionskas-
sans medel i regel och om möjligt skall pla-
ceras för ändamål som främjar utvecklingen
av handelsflottan och handelssjöfarten i Fin-
land. Det föreslås att bestämmelsen stryks på
motsvarande sätt som meningen i 11 § 2
mom. KAPL. I övrigt motsvarar innehållet i
sak 11 §.

57 §. I 1 mom. föreslås motsvarande änd-
ringar som i 11 i § 1 mom. KAPL.

Ikraftträdande. Ikraftträdandet motsvarar
ikraftträdandet av lagen om pension för ar-
betstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.

Lag

om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållan-

den (134/1962) 2 c § 2 mom. och 11 §,
dessa lagrum sådana de lyder i lag 1043/1999, samt
fogas till 2 c §, sådan den lyder i nämnda lag 1043/1999, ett nytt 5 mom., till 9 §, sådan den

lyder i lag 750/1974, 1294/1996 och 1264/1999, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2
mom. blir 3 mom., samt till lagen nya 11 e—11 j § som följer:

2 c §
— — — — — — — — — — — — — —

Styrelsen har till uppgift att sköta arbets-
pensionskassans förvaltning och sörja för att
verksamheten ordnas på behörigt sätt samt se
till att arbetspensionskassan har tillräcklig in-
tern kontroll och tillräckliga riskkontrollsy-
stem med beaktande av verksamhetens art
och omfattning.
— — — — — — — — — — — — — —

Försäkringsinspektionen utfärdar närmare
föreskrifter om hur den interna kontrollen
och riskkontrollen skall ordnas.

9 §
— — — — — — — — — — — — — —

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet anges grunderna för kost-
nadsfördelningen enligt 1 mom. mellan ar-
betspensionskassan och övriga pensionsan-
stalter som bedriver verksamhet enligt de
pensionslagar som avses i lagrummet.
— — — — — — — — — — — — — —

11 §
Arbetspensionskassans placeringsverksam-

het skall vara oavhängig och personalen för
placeringsverksamheten tillräcklig med beak-
tande av verksamhetens art och omfattning.
Placeringar skall göras så att de tryggar sä-
kerhet, avkastning och likviditet samt är

lämpligt diversifierade och har lämplig
spridning. Arbetspensionskassan skall göra
upp en placeringsplan med iakttagande i till-
lämpliga delar av 28 § 1 mom. lagen om ar-
betspensionsförsäkringsbolag.

Av placeringsplanen skall framgå i vilken
omfattning arbetspensionskassan köper tjäns-
ter i anslutning till medelsförvaltningen eller
hjälptjänster eller andra med dem jämförbara
tjänster.

Arbetspensionskassan skall täcka ansvars-
skulden enligt 10 § 3 mom. samt andra med
ansvarsskuld jämställbara poster och därvid i
tillämpliga delar iaktta 10 kap. 3 § 2 mom., 3
mom. 3 och 7 punkten, 4—7 mom. samt 9
mom. lagen om försäkringsbolag. Närmare
bestämmelser om med ansvarsskuld jäm-
ställbara poster utfärdas genom förordning av
social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetspensionskassans tillgångar får inte
användas för ändamål som är främmande för
dess verksamhet. Arbetspensionskassan får
inte utan tillstånd av Försäkringsinspektionen
förvärva bestämmanderätt enligt 1 kap. 3 §
lagen om aktiebolag (734/1978) i en sam-
manslutning som bedriver annan rörelse än
försäkringsrörelse, om inte sammanslutning-
ens verksamhet kan anses ha samband med
arbetspensionsförsäkringsrörelsen och vara
ändamålsenlig för denna eller om det inte är
fråga om ett bostads- eller fastighetsbolag.
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Arbetspensionskassan får inte ensam eller
tillsammans med sina dottersamfund utan
tillstånd av Försäkringsinspektionen äga mer
än tio procent av aktierna, medlemsandelarna
eller bolagsandelarna och inte mer än tio
procent av det röstetal som samtliga aktier,
medlemsandelar eller bolagsandelar medför i
ett kreditinstitut eller finansiellt institut som
står under offentlig övervakning, med undan-
tag av fondbolag.

Till innehav enligt 4 och 5 mom. hänförs
även sådana aktier och det röstetal de medför
som pensionskassan kan teckna på grundval
av en optionsrätt eller ett konvertibelt skul-
debrev.

Vad som i 25 § lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag bestäms om beviljande av
lån eller ställande av säkerhet iakttas i till-
lämpliga delar när arbetspensionskassan be-
viljar lån eller ställer säkerhet.

Försäkringsinspektionen meddelar vid be-
hov föreskrifter om den oavhängighet i fråga
om placeringsverksamheten som avses i 1
mom., om den placeringsplan som avses i 2
mom. samt om anlitandet av sådana tjänster i
anslutning till medelsförvaltningen, sakkun-
nigtjänster i anslutning till placeringsverk-
samheten, hjälptjänster och med dem jämför-
bara tjänster som kompletterar placerings-
verksamheten.

11 e §
I arbetspensionskassans bokföring och vid

upprättandet av bokslut samt koncernbokslut
iakttas bokföringslagen (1336/1997), om inte
något annat följer av bestämmelserna om
bokföring och bokslut i denna lag, samt bok-
föringsförordningen (1339/1997), om inte
något annat följer av bestämmelserna om
bokföring och bokslut i denna lag eller av
den förordning av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet som avses i 11 j § eller av Försäk-
ringsinspektionens föreskrifter.

Utöver vad som bestäms i denna lag till-
lämpas på arbetspensionskassans bokslut i
tillämpliga delar även 10 kap. 1 c, 4 och 4 a
§, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2
mom., 4 c §, 4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 10 §
1 mom. lagen om försäkringsbolag
(1062/1979).

På upprättande av arbetspensionskassans
bokslut tillämpas inte 1 kap. 4 § 1 mom., 3

kap. 1 § 3-5 mom., 2 § 2 mom., samt 6, 9, 11
och 13 §, 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 3-5 mom.
och 7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 12 § 2
mom. samt 13, 16, 17 och 20 § samt 7 kap.
bokföringslagen.

Arbetspensionskassan skall upprätta och i
sitt bokslut ta in ett koncernbokslut och där-
vid i tillämpliga delar iaktta 10 kap. 1 c, 4
och 4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt
2 mom., 4 c §, 4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 11
a och 11 b § lagen om försäkringsbolag.

På upprättande av arbetspensionskassans
koncernbokslut tillämpas inte 6 kap. 1 §, 2 §
2 mom., 5 § 1 mom. och 7 § 6 mom. bokfö-
ringslagen.

Arbetspensionskassans räkenskapsperiod är
kalenderåret. Bokslutet skall upprättas inom
tre månader från räkenskapsperiodens ut-
gång.

Bokslutet skall lämnas till revisorerna se-
nast före utgången av den mars månad som
följer på räkenskapsperioden. Revisorerna
skall senast den 15 april efter räkenskapspe-
riodens utgång lämna revisionsberättelsen till
styrelsen.

Bokslutet skall bekräftas med specifikatio-
ner till balansräkningen och specifikationer
till noterna.

11 f §
I fråga om revision av arbetspensionskas-

san gäller vad som bestäms i denna lag och i
revisionslagen (936/1994). Med godkänd re-
visor avses i denna lag en person eller sam-
manslutning enligt 2 § 2 punkten revisionsla-
gen.

För revision av arbetspensionskassans bok-
föring och bokslut samt förvaltning skall för
en räkenskapsperiod i sänder utses minst två
godkända revisorer och revisorssuppleanter
för dem vilka uppfyller motsvarande behö-
righetsvillkor. Minst en revisor och revisors-
suppleant skall vara en av Centralhandels-
kammaren godkänd revisor. Revisorns upp-
drag upphör vid det ordinarie möte som ar-
betspensionskassans delegation håller efter
räkenskapsperiodens utgång eller när en ny
revisor har valts i hans eller hennes ställe.

En revisor skall utses att såsom övervak-
ningsrevisor sörja för att arbetspensionskas-
sans bokföring och förvaltning övervakas ef-
fektivt under räkenskapsperioden. Dessutom
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skall en revisor eller revisorssuppleant utses
till suppleant för övervakningsrevisorn.
Övervakningsrevisorn och hans eller hennes
suppleant skall vara av Centralhandelskam-
maren godkända revisorer.

Revisorerna och revisorssuppleanterna
samt övervakningsrevisorn och hans eller
hennes suppleant skall innan de blir valda ge
sitt daterade och undertecknade samtycke till
uppdraget.

Försäkringsinspektionen meddelar vid be-
hov anvisningar om revision av arbetspen-
sionskassan.

11 g §
Försäkringsinspektionen skall på anmälan

förordna en behörig revisor för arbetspen-
sionskassan, om en godkänd revisor inte har
valts enligt detta kapitel eller revisionslagen
eller om en revisor inte har behörighet enligt
10 § revisionslagen eller inte är oberoende
enligt 23 och 24 § revisionslagen.

Anmälan får i ovan nämnda fall göras av
vem som helst. Arbetspensionskassans sty-
relse är skyldig att göra anmälan, om inte de-
legationen utan dröjsmål utser en revisor som
uppfyller behörighetsvillkoren.

Innan ett i denna paragraf nämnt förord-
nande meddelas skall arbetspensionskassans
styrelse höras. Förordnandet gäller till dess
att för arbetspensionskassan i föreskriven
ordning utsetts en revisor i stället för den re-
visor som Försäkringsinspektionen förordnat.

11 h §
Arbetspensionskassans revisor skall utan

dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla
sådana omständigheter och beslut som gäller
arbetspensionskassan och som han eller hon i
sitt uppdrag fått kännedom om och som kan
anses

1) väsentligt bryta mot lagstiftningen om
bedrivande av arbetspensionskassaverksam-
het,

2) äventyra arbetspensionskassans fortsatta
verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberät-
telsen eller ett nekande utlåtande angående
fastställandet av bokslutet.

Arbetspensionskassans revisor är även
skyldig att till Försäkringsinspektionen an-
mäla sådana i 1 mom. avsedda omständighe-

ter och beslut som han eller hon får känne-
dom om vid utförandet av sitt uppdrag i en
sammanslutning där arbetspensionskassan
har i 1 kap. 5 § bokföringslagen avsett be-
stämmande inflytande.

En revisor som handlat i god tro blir inte
ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder
enligt denna paragraf eventuellt orsakar.

11 i §
Arbetspensionskassan skall årligen inom

två veckor från det att bokslutet har fastställts
tillställa Försäkringsinspektionen en kopia av
bokslutet och revisorernas utlåtande samt en
berättelse över sin verksamhet och ställning.
Berättelsen skall tillställes Försäkringsin-
spektionen på en blankett som inspektionen
fastställt.

Social- och hälsovårdsministeriet och För-
säkringsinspektionen har rätt att inom skälig
tid som dessa bestämmer få även annan
skriftlig utredning om arbetspensionskassans
verksamhet, och Försäkringsinspektionen
kan även på annat sätt granska arbetspen-
sionskassans verksamhet. Pensionsskydds-
centralen har samma rätt i fråga om uppgifter
som avser pensioner och andra förmåner
samt uppgifter om arbetsförhållande och and-
ra uppgifter som ligger till grund för pen-
sionsskyddet.

11 j §
Genom förordning av social- och hälso-

vårdsministeriet utfärdas bestämmelser som
beror på försäkringsverksamhetens speciella
karaktär om de scheman som skall iakttas vid
upprättandet av arbetspensionskassans och
dess koncerns resultaträkning och balansräk-
ning samt om noterna till resultaträkningen
och balansräkningen, om specifikationer till
balansräkningen och specifikationer till no-
terna samt om uppgifterna i verksamhetsbe-
rättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter som beror på försäkringsverk-
samhetens speciella karaktär om hur bokslut
för arbetspensionskassan och dess koncern
skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisning-
ar och utlåtanden om hur bestämmelserna om
bokföring och bokslut i denna lag, den för-
ordning av social- och hälsovårdsministeriet
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som avses i 1 mom. samt bokföringslagen
och bokföringsförordningen skall tillämpas
på arbetspensionskassan.

Resultaträkningen och balansräkningen för
arbetspensionskassan skall upprättas mer de-
taljerat än vad schemat enligt 1 mom. utvisar,
om detta är nödvändigt för att de faktorer
som inverkat på räkenskapsperiodens resul-
tatbildning eller balansräkningsposterna skall
kunna klargöras eller om det är nödvändigt
för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av
resultatet av arbetspensionskassans verksam-
het och av dess ekonomiska ställning.

Om en förordning, en föreskrift, en anvis-
ning, ett tillstånd eller ett utlåtande som avses
i denna paragraf är av vikt med tanke på den
allmänna tillämpningen av bokföringslagen
eller bokföringsförordningen, skall ministeri-
et eller Försäkringsinspektionen, innan för-
ordningen, föreskriften, anvisningen, tillstån-
det eller utlåtandet utfärdas, begära bokfö-

ringsnämndens utlåtande härom.
Försäkringsinspektionen kan av särskilda

skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undan-
tag från 11 e § 4 och 6 mom. i denna lag och
från 10 kap. 11 a § 2 mom. lagen om försäk-
ringsbolag, de scheman som skall användas
för resultaträkningen och balansräkningen,
noterna, det närmare innehållet i verksam-
hetsberättelsen, specifikationerna till balans-
räkningen och specifikationerna till noterna
samt de scheman och noter som skall använ-
das för koncernresultaträkningen och kon-
cernbalansräkningen.

———
Denna lag träder i kraft den 200 .
Genom denna lag upphävs i förordningen

den 7 november 1975 innefattande reglemen-
te för arbetspensionskassan (846/1975) 17—
20 §, dessa lagrum sådana de lyder, 17—19 §
i förordning 947/1995 och 20 § i förordning
255/1999.

—————

2.

Lag

om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbets-

tagare (662/1985) 2 b § 2 mom. och 9 §, sådana de lyder i lag 1044/1999, samt
fogas till 2 b §, sådan den lyder i nämnda lag 1044/1999, ett nytt 5 mom., till 7 §, sådan den

lyder delvis ändrad i lagarna 981/1993, 392/1995 och 1056/1997, ett nytt 5 mom. och till la-
gen nya 9 e—9 j § som följer:

2 b §
— — — — — — — — — — — — — —

Styrelsen har till uppgift att sköta pen-
sionskassans förvaltning och sörja för att
verksamheten ordnas på behörigt sätt samt se
till att pensionskassan har tillräcklig intern
kontroll och tillräckliga riskkontrollsystem
med beaktande av verksamhetens art och om-
fattning.
— — — — — — — — — — — — — —

Försäkringsinspektionen utfärdar närmare
föreskrifter om hur den interna kontrollen
och riskkontrollen skall ordnas.

7 §
— — — — — — — — — — — — — —

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet anges grunderna för kost-
nadsfördelningen enligt 4 mom. mellan pen-
sionskassan och övriga pensionsanstalter som
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bedriver verksamhet enligt de pensionslagar
som avses i lagrummet.

9 §
Pensionskassans placeringsverksamhet

skall vara oavhängig och personalen för pla-
ceringsverksamheten tillräcklig med beak-
tande av verksamhetens art och omfattning.
Placeringar skall göras så att de tryggar sä-
kerhet, avkastning och likviditet samt är
lämpligt diversifierade och har lämplig
spridning. Pensionskassan skall göra upp en
placeringsplan med iakttagande i tillämpliga
delar av 28 § 1 mom. lagen om arbetspen-
sionsförsäkringsbolag.

Av placeringsplanen skall framgå i vilken
omfattning pensionskassan köper tjänster i
anslutning till medelsförvaltningen eller
hjälptjänster eller andra med dem jämförbara
tjänster.

Pensionskassan skall täcka ansvarsskulden
enligt 7 § 3 mom. samt andra med ansvars-
skuld jämställbara poster och därvid i till-
lämpliga delar iaktta 10 kap. 3 § 2 mom., 3
mom. 3 och 7 punkten, 4—7 mom. samt 9
mom. lagen om försäkringsbolag. Närmare
bestämmelser om med ansvarsskuld jäm-
ställbara poster utfärdas genom förordning av
social- och hälsovårdsministeriet.

Pensionskassans tillgångar får inte använ-
das för ändamål som är främmande för dess
verksamhet. Pensionskassan får inte utan till-
stånd av Försäkringsinspektionen förvärva
bestämmanderätt enligt 1 kap. 3 § lagen om
aktiebolag (734/1978) i en sammanslutning
som bedriver annan rörelse än försäkringsrö-
relse, om inte sammanslutningens verksam-
het kan anses ha samband med arbetspen-
sionsförsäkringsrörelsen och vara ändamåls-
enlig för denna eller om det inte är fråga om
ett bostads- eller fastighetsbolag.

Pensionskassan får inte ensam eller till-
sammans med sina dottersamfund utan till-
stånd av Försäkringsinspektionen äga mer än
tio procent av aktierna, medlemsandelarna el-
ler bolagsandelarna och inte mer än tio pro-
cent av det röstetal som samtliga aktier, med-
lemsandelar eller bolagsandelar medför i ett
kreditinstitut eller finansiellt institut som står
under offentlig övervakning, med undantag
av fondbolag.

Till innehav enligt 4 och 5 mom. hänförs

även sådana aktier och det röstetal de medför
som pensionskassan kan teckna på grundval
av en optionsrätt eller ett konvertibelt skul-
debrev.

Vad som i 25 § lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag bestäms om beviljande av
lån eller ställande av säkerhet iakttas i till-
lämpliga delar när pensionskassan beviljar
lån eller ställer säkerhet.

Försäkringsinspektionen meddelar vid be-
hov föreskrifter om den oavhängighet i fråga
om placeringsverksamheten som avses i 1
mom., om den placeringsplan som avses i 2
mom. samt om anlitandet av sådana tjänster i
anslutning till medelsförvaltningen, sakkun-
nigtjänster i anslutning till placeringsverk-
samheten, hjälptjänster och med dem jämför-
bara tjänster som kompletterar placerings-
verksamheten.

9 e §
I pensionskassans bokföring och vid upp-

rättandet av bokslut samt koncernbokslut
iakttas bokföringslagen (1336/1997), om inte
något annat följer av bestämmelserna om
bokföring och bokslut i denna lag, samt bok-
föringsförordningen (1339/1997), om inte
något annat följer av bestämmelserna om
bokföring och bokslut i denna lag eller av
den förordning av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet som avses i 9 j § eller av Försäk-
ringsinspektionens föreskrifter.

Utöver vad som bestäms i denna lag till-
lämpas på pensionskassans bokslut i tillämp-
liga delar även 10 kap. 1 c, 4 och 4 a §, 4 b §
1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom., 4 c §,
4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. la-
gen om försäkringsbolag (1062/1979).

På upprättande av pensionskassans bokslut
tillämpas inte 1 kap. 4 § 1 mom., 3 kap. 1 §
3-5 mom., 2 § 2 mom. samt 6, 9, 11 och 13 §,
4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 3—5 mom. och 7 §, 5
kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 12 § 2 mom. samt
13, 16, 17 och 20 § samt 7 kap. bokförings-
lagen.

Pensionskassan skall upprätta och i sitt
bokslut ta in ett koncernbokslut och därvid i
tillämpliga delar iaktta 10 kap. 1 c, 4 och 4 a
§, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2
mom., 4 c §, 4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 11 a
och 11 b § lagen om försäkringsbolag.

På upprättande av pensionskassans kon-
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cernbokslut tillämpas inte 6 kap. 1 §, 2 § 2
mom., 5 § 1 mom. och 7 § 6 mom. bokfö-
ringslagen.

Pensionskassans räkenskapsperiod är ka-
lenderåret. Bokslutet skall upprättas inom tre
månader från räkenskapsperiodens utgång.

Bokslutet skall lämnas till revisorerna se-
nast före utgången av den mars månad som
följer på räkenskapsperioden. Revisorerna
skall senast den 15 april efter räkenskapspe-
riodens utgång lämna revisionsberättelsen till
styrelsen.

Bokslutet skall bekräftas med specifikatio-
ner till balansräkningen och specifikationer
till noterna.

9 f §
I fråga om revision av pensionskassan gäll-

er vad som bestäms i denna lag och i revi-
sionslagen (936/1994). Med godkänd revisor
avses i denna lag en person eller samman-
slutning enligt 2 § 2 punkten revisionslagen.

För revision av pensionskassans bokföring
och bokslut samt förvaltning skall för en rä-
kenskapsperiod i sänder utses minst två god-
kända revisorer och revisorssuppleanter för
dem vilka uppfyller motsvarande behörig-
hetsvillkor. Minst en revisor och revisors-
suppleant skall vara en av Centralhandels-
kammaren godkänd revisor. Revisorns upp-
drag upphör vid det ordinarie möte som pen-
sionskassans delegation håller efter räken-
skapsperiodens utgång eller när en ny revisor
har valts i hans eller hennes ställe.

En revisor skall utses att såsom övervak-
ningsrevisor sörja för att pensionskassans
bokföring och förvaltning övervakas effektivt
under räkenskapsperioden. Dessutom skall
en revisor eller revisorssuppleant utses till
suppleant för övervakningsrevisorn. Över-
vakningsrevisorn och hans eller hennes sup-
pleant skall vara av Centralhandelskammaren
godkända revisorer.

Revisorerna och revisorssuppleanterna
samt övervakningsrevisorn och hans eller
hennes suppleant skall innan de blir valda ge
sitt daterade och undertecknade samtycke till
uppdraget.

Försäkringsinspektionen meddelar vid be-
hov anvisningar om revision av pensionskas-
san.

9 g §
Försäkringsinspektionen skall på anmälan

förordna en behörig revisor för pensionskas-
san, om en godkänd revisor inte har valts en-
ligt detta kapitel eller revisionslagen eller om
en revisor inte har behörighet enligt 10 § re-
visionslagen eller inte är oberoende enligt 23
och 24 § revisionslagen.

Anmälan får i ovan nämnda fall göras av
vem som helst. Pensionskassans styrelse är
skyldig att göra anmälan, om inte delegatio-
nen utan dröjsmål utser en revisor som upp-
fyller behörighetsvillkoren.

Innan ett i denna paragraf nämnt förord-
nande meddelas skall pensionskassans styrel-
se höras. Förordnandet gäller till dess att för
pensionskassan i föreskriven ordning utsetts
en revisor i stället för den revisor som För-
säkringsinspektionen förordnat.

9 h §
Pensionskassans revisor skall utan dröjsmål

till Försäkringsinspektionen anmäla sådana
omständigheter och beslut som gäller pen-
sionskassan och som han eller hon i sitt upp-
drag fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt bryta mot lagstiftningen om
bedrivande av pensionskassaverksamhet,

2) äventyra pensionskassans fortsatta verk-
samhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberät-
telsen eller ett nekande utlåtande angående
fastställandet av bokslutet.

Pensionskassans revisor är även skyldig att
till Försäkringsinspektionen anmäla sådana i
1 mom. avsedda omständigheter och beslut
som han eller hon får kännedom om vid utfö-
randet av sitt uppdrag i en sammanslutning
där pensionskassan har i 1 kap. 5 § bokfö-
ringslagen avsett bestämmande inflytande.

En revisor som handlat i god tro blir inte
ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder
enligt denna paragraf eventuellt orsakar.

9 i §
Pensionskassan skall årligen inom två

veckor från det att bokslutet har fastställts
tillställa Försäkringsinspektionen en kopia av
bokslutet och revisorernas utlåtande samt en
berättelse över sin verksamhet och ställning.
Berättelsen skall tillställas Försäkringsin-
spektionen på en blankett som inspektionen
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fastställt.
Social- och hälsovårdsministeriet och För-

säkringsinspektionen har rätt att inom skälig
tid som dessa bestämmer få även annan
skriftlig utredning om pensionskassans verk-
samhet, och Försäkringsinspektionen kan
även på annat sätt granska pensionskassans
verksamhet. Pensionsskyddscentralen har
samma rätt i fråga om uppgifter som avser
pensioner och andra förmåner samt uppgifter
om arbetsförhållande och andra uppgifter
som ligger till grund för pensionsskyddet.

9 j §
Genom förordning av social- och hälso-

vårdsministeriet utfärdas bestämmelser som
beror på försäkringsverksamhetens speciella
karaktär om de scheman som skall iakttas vid
upprättandet av pensionskassans och dess
koncerns resultaträkning och balansräkning
samt om noterna till resultaträkningen och
balansräkningen, om specifikationer till ba-
lansräkningen och specifikationer till noterna
samt om uppgifterna i verksamhetsberättel-
sen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter som beror på försäkringsverk-
samhetens speciella karaktär om hur bokslut
för pensionskassan och dess koncern skall
upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisning-
ar och utlåtanden om hur bestämmelserna om
bokföring och bokslut i denna lag, den för-
ordning av social- och hälsovårdsministeriet
som avses i 1 mom. samt bokföringslagen
och bokföringsförordningen skall tillämpas
på pensionskassan.

Resultaträkningen och balansräkningen för
pensionskassan skall upprättas mer detaljerat

än vad schemat enligt 1 mom. utvisar, om
detta är nödvändigt för att de faktorer som
inverkat på räkenskapsperiodens resultat-
bildning eller balansräkningsposterna skall
kunna klargöras eller om det är nödvändigt
för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av
resultatet av pensionskassans verksamhet och
av dess ekonomiska ställning.

Om en förordning, en föreskrift, en anvis-
ning, ett tillstånd eller ett utlåtande som avses
i denna paragraf är av vikt med tanke på den
allmänna tillämpningen av bokföringslagen
eller bokföringsförordningen, skall ministeri-
et eller Försäkringsinspektionen, innan för-
ordningen, föreskriften, anvisningen, tillstån-
det eller utlåtandet utfärdas, begära bokfö-
ringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda
skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undan-
tag från 9 e § 4 och 6 mom. i denna lag och
från 10 kap. 11 a § 2 mom. lagen om försäk-
ringsbolag, de scheman som skall användas
för resultaträkningen och balansräkningen,
noterna, det närmare innehållet i verksam-
hetsberättelsen, specifikationerna till balans-
räkningen och specifikationerna till noterna
samt de scheman och noter som skall använ-
das för koncernresultaträkningen och kon-
cernbalansräkningen.

———
Denna lag träder i kraft den 200 .
Genom denna lag upphävs i förordningen

den 13 september 1985 om reglemente för
pensionskassan för utövande konstnärer och
särskilda grupper av arbetstagare (762/1985)
17—20 §, dessa lagrum sådana de lyder,
17—19 § i förordning 948/1995 och 20 § i
förordning 254/1999.

—————
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3.

Lag

om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 16 c § 2

mom. och 17 §, sådana de lyder i lag 1045/1999, samt
fogas till 16 c §, sådan den lyder i nämnda lag 1045/1999, nya 2 och 6 mom., varvid det

ändrade 2 mom. och det nuvarande 3 och 4 mom. blir 3-5 mom., samt till lagen nya 17 b—17
g § som följer:

16 c §
— — — — — — — — — — — — — —

Styrelsen sköter pensionsanstaltens för-
valtning och ser till att verksamheten ordnas
på behörigt sätt samt att pensionsanstalten
har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga
riskkontrollsystem med beaktande av verk-
samhetens art och omfattning.

För ärenden som gäller verkställandet av de
lagar som nämns i 16 § 1 och 2 mom. samt
för behandlingen av placeringsärenden kan
styrelsen tillsätta sektioner. Styrelsen har rätt
att överföra sådana ärenden som avses ovan
eller någon del av dem att avgöras i en sek-
tion, av verkställande direktören eller av nå-
gon annan tjänsteman.
— — — — — — — — — — — — — —

Försäkringsinspektionen utfärdar närmare
föreskrifter om hur den interna kontrollen
och riskkontrollen skall ordnas.

17 §
Pensionsanstaltens placeringsverksamhet

skall vara oavhängig och personalen för pla-
ceringsverksamheten tillräcklig med beak-
tande av verksamhetens art och omfattning.
Placeringar skall göras så att de tryggar sä-
kerhet, avkastning och likviditet samt är
lämpligt diversifierade och har lämplig
spridning. Pensionsanstaltens styrelse skall
göra upp en placeringsplan med iakttagande i
tillämpliga delar av 28 § 1 mom. lagen om
arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).

Av placeringsplanen skall framgå i vilken
omfattning pensionsanstalten köper tjänster i
anslutning till medelsförvaltningen, sakkun-
nigtjänster för placeringsverksamheten,

hjälptjänster eller andra med dem jämförbara
tjänster.

Pensionsanstalten skall täcka ansvarsskul-
den enligt 10 § 4 mom. samt andra med an-
svarsskuld jämställbara poster och därvid i
tillämpliga delar iaktta 10 kap. 3 § 2 mom., 3
mom. 2, 3 och 7 punkten, 4—7 mom. samt 9
mom. lagen om försäkringsbolag
(1062/1979). Närmare bestämmelser om med
ansvarsskuld jämställbara poster utfärdas ge-
nom förordning av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet.

Pensionsanstaltens tillgångar får inte an-
vändas för ändamål som är främmande för
dess verksamhet. Pensionsanstalten får inte
utan tillstånd av Försäkringsinspektionen
förvärva bestämmanderätt enligt 1 kap. 3 §
lagen om aktiebolag (734/1978) i en sam-
manslutning som bedriver annan rörelse än
försäkringsrörelse, om inte sammanslutning-
ens verksamhet kan anses ha samband med
pensionsanstaltens verksamhet och vara än-
damålsenlig för denna eller om det inte är
fråga om ett bostads- eller fastighetsbolag.

Pensionsanstalten får inte ensam eller till-
sammans med sina dottersamfund utan till-
stånd av Försäkringsinspektionen äga mer än
tio procent av aktierna, medlemsandelarna el-
ler bolagsandelarna och inte mer än tio pro-
cent av det röstetal som samtliga aktier, med-
lemsandelar eller bolagsandelar medför i ett
kreditinstitut eller finansiellt institut som står
under offentlig övervakning, med undantag
av fondbolag.

Till innehav enligt 4 och 5 mom. hänförs
även sådana aktier och det röstetal de medför
som pensionsanstalten kan teckna på grund-
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val av en optionsrätt eller ett konvertibelt
skuldebrev.

Försäkringsinspektionen meddelar vid be-
hov föreskrifter om den oavhängighet i fråga
om placeringsverksamheten som avses i 1
mom., om den placeringsplan som avses i 2
mom. samt om anlitandet av sådana tjänster
i anslutning till medelsförvaltningen, sak-
kunnigtjänster i anslutning till placerings-
verksamheten, hjälptjänster och med dem
jämförbara tjänster som kompletterar placer-
ingsverksamheten.

17 b §
I pensionsanstaltens bokföring och vid

upprättandet av bokslut samt koncernbokslut
iakttas bokföringslagen (1336/1997), om inte
något annat följer av bestämmelserna om
bokföring och bokslut i denna lag, samt bok-
föringsförordningen (1339/1997), om inte
något annat följer av bestämmelserna om
bokföring och bokslut i denna lag eller av
den förordning av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet som avses i 17 g § eller av Försäk-
ringsinspektionens föreskrifter.

Utöver vad som bestäms i denna lag till-
lämpas på pensionsanstaltens bokslut i till-
lämpliga delar även 10 kap. 1 c, 4 och 4 a §,
4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom.,
4 c §, 4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 10 § 1
mom. lagen om försäkringsbolag.

På upprättande av pensionsanstaltens bok-
slut tillämpas inte 1 kap. 4 § 1 mom., 3 kap.
1 § 3—5 mom., 2 § 2 mom. samt 6, 9, 11 och
13 §, 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 3—5 mom. och
7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 12 § 2 mom.
samt 13, 16, 17 och 20 § samt 7 kap. bokfö-
ringslagen.

Pensionsanstalten skall upprätta och i sitt
bokslut ta in ett koncernbokslut och därvid i
tillämpliga delar iaktta 10 kap. 1 c, 4 och 4 a
§, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2
mom., 4 c §, 4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 11 a
och 11 b § lagen om försäkringsbolag.

På upprättande av pensionsanstaltens kon-
cernbokslut tillämpas inte 6 kap. 1 §, 2 § 2
mom., 5 § 1 mom. och 7 § 6 mom. bokfö-
ringslagen.

Pensionsanstaltens räkenskapsperiod är ka-
lenderåret. Bokslutet skall upprättas inom tre
månader från räkenskapsperiodens utgång.

Bokslutet skall lämnas till revisorerna se-

nast före utgången av den mars månad som
följer på räkenskapsperioden. Revisorerna
skall senast den 15 april efter räkenskapspe-
riodens utgång lämna revisionsberättelsen till
styrelsen.

Bokslutet skall bekräftas med specifikatio-
ner till balansräkningen och specifikationer
till noterna.

17 c §
I fråga om revision av pensionsanstalten

gäller vad som bestäms i denna lag och i re-
visionslagen (936/1994). Med godkänd revi-
sor avses i denna lag en person eller sam-
manslutning enligt 2 § 2 punkten revisionsla-
gen.

För revision av pensionsanstaltens bokfö-
ring och bokslut samt förvaltning skall dele-
gationen för en räkenskapsperiod i sänder
utse minst två godkända revisorer och revi-
sorssuppleanter för dem vilka uppfyller mot-
svarande behörighetsvillkor. Minst en revisor
och revisorssuppleant skall vara en av Cen-
tralhandelskammaren godkänd revisor. Revi-
sorns uppdrag upphör vid det ordinarie möte
som pensionsanstaltens delegation håller ef-
ter räkenskapsperiodens utgång eller när en
ny revisor har valts i hans eller hennes ställe.

Delegationen skall utse en revisor att så-
som övervakningsrevisor sörja för att pen-
sionsanstaltens bokföring och förvaltning
övervakas effektivt under räkenskapsperio-
den. Dessutom skall en revisor eller revisors-
suppleant utses till suppleant för övervak-
ningsrevisorn. Övervakningsrevisorn och
hans eller hennes suppleant skall vara av
Centralhandelskammaren godkända reviso-
rer.

Revisorerna och revisorssuppleanterna
samt övervakningsrevisorn och hans eller
hennes suppleant skall innan de blir valda ge
sitt daterade och undertecknade samtycke till
uppdraget.

Försäkringsinspektionen meddelar vid be-
hov anvisningar om revision av pensionsan-
stalten.

17 d §
Försäkringsinspektionen skall på anmälan

förordna en behörig revisor för pensionsan-
stalten, om en godkänd revisor inte har
valts enligt denna lag eller revisionslagen el-
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ler om en revisor inte har behörighet enligt
10 § revisionslagen eller inte är oberoende
enligt 23 och 24 § revisionslagen.

Anmälan får i ovan nämnda fall göras av
vem som helst. Pensionsanstaltens styrelse är
skyldig att göra anmälan, om inte delegatio-
nen utan dröjsmål utser en revisor som upp-
fyller behörighetsvillkoren.

Innan ett i denna paragraf nämnt förord-
nande meddelas skall pensionsanstaltens sty-
relse höras. Förordnandet gäller till dess att
för pensionsanstalten i föreskriven ordning
utsetts en revisor i stället för den revisor som
Försäkringsinspektionen förordnat.

17 e §
Pensionsanstaltens revisor skall utan

dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla
sådana omständigheter och beslut som gäller
pensionsanstalten och som han eller hon i sitt
uppdrag fått kännedom om och som kan an-
ses

1) väsentligt bryta mot lagstiftningen om
bedrivande av pensionsanstaltsverksamhet,

2) äventyra pensionsanstaltens fortsatta
verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberät-
telsen eller ett nekande utlåtande angående
fastställandet av bokslutet.

Pensionsanstaltens revisor är även skyldig
att till Försäkringsinspektionen anmäla såda-
na i 1 mom. avsedda omständigheter och be-
slut som han eller hon får kännedom om vid
utförandet av sitt uppdrag i en sammanslut-
ning där pensionsanstalten har i 1 kap. 5 §
bokföringslagen avsett bestämmande infly-
tande.

En revisor som handlat i god tro blir inte
ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder
enligt denna paragraf eventuellt orsakar.

17 f §
Pensionsanstalten skall årligen inom två

veckor från det att bokslutet har fastställts
tillställa Försäkringsinspektionen en kopia av
bokslutet och revisorernas utlåtande samt
sända en berättelse över sin verksamhet och
ställning.

1) till pensionsskyddscentralen till den del
det är fråga om annan verksamhet som avses
i lagen om pension för lantbruksföretagare än
grupplivförsäkringar,

2) till jord- och skogsbruksministeriet till
den del det är fråga om verksamhet som av-
ses i de lagar som gäller avträdelseförmåner,
samt

3) till Försäkringsinspektionen i fråga om
hela sin verksamhet.

Berättelsen enligt 1 mom. skall tillställas
Försäkringsinspektionen på en blankett som
inspektionen fastställt.

Social- och hälsovårdsministeriet, Försäk-
ringsinspektionen och finansministeriet har
rätt att inom skälig tid få även annan än i 1
mom. nämnd skriftlig utredning över pen-
sionsanstaltens verksamhet, och de kan även
på annat sätt granska anstaltens verksamhet.
Samma rätt gäller för pensionsskyddscentra-
len i fråga om i 1 mom. 1 punkten avsedda
pensioner och andra förmåner samt de upp-
gifter som ligger till grund för dem samt för
jord- och skogsbruksministeriet i fråga om
verksamhet som avses i 1 mom. 2 punkten.

17 g §
Genom förordning av social- och hälso-

vårdsministeriet utfärdas bestämmelser som
beror på försäkringsverksamhetens speciella
karaktär om de scheman som skall iakttas vid
upprättandet av pensionsanstaltens och dess
koncerns resultaträkning och balansräkning
samt om noterna till resultaträkningen och
balansräkningen, om specifikationer till ba-
lansräkningen samt om uppgifterna i verk-
samhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter som beror på försäkringsverk-
samhetens speciella karaktär om hur bokslut
för pensionsanstalten och dess koncerner
skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisning-
ar och utlåtanden om hur bestämmelserna om
bokföring och bokslut i denna lag, den för-
ordning av social- och hälsovårdsministeriet
som avses i 1 mom. samt bokföringslagen
och bokföringsförordningen skall tillämpas
på pensionsanstalten.

Resultaträkningen och balansräkningen för
pensionsanstalten skall upprättas mer detalje-
rat än vad schemat enligt 1 mom. utvisar, om
detta är nödvändigt för att de faktorer som
inverkat på räkenskapsperiodens resultat-
bildning eller balansräkningsposterna skall
kunna klargöras eller om det är nödvändigt
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för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av
resultatet av pensionsanstaltens verksamhet
och av dess ekonomiska ställning.

Om en förordning, en föreskrift, en anvis-
ning, ett tillstånd eller ett utlåtande som avses
i denna paragraf är av vikt med tanke på den
allmänna tillämpningen av bokföringslagen
eller bokföringsförordningen, skall ministeri-
et eller Försäkringsinspektionen, innan för-
ordningen, föreskriften, anvisningen, utlåtan-
det eller tillståndet utfärdas, begära bokfö-
ringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda
skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undan-
tag från 17 b § 4 och 6 mom. i denna lag och
från 10 kap. 11 a § 2 mom. lagen om försäk-

ringsbolag, de scheman som skall användas
för resultaträkningen och balansräkningen,
noterna, det närmare innehållet i verksam-
hetsberättelsen, specifikationerna till balans-
räkningen och specifikationerna till noterna
samt de scheman och noter som skall använ-
das för koncernresultaträkningen och kon-
cernbalansräkningen.

———
Denna lag träder i kraft den 200 .
Genom denna lag upphävs i förordningen

den 25 juli 1969 innefattande reglemente
för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
(501/1969) 17—20 §, dessa lagrum sådana
de lyder, 17—19 § i förordning 949/1995 och
20 § i förordning 1120/1999.

—————

4.

Lag

om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 3 a § 5 mom. och 55 §,
dessa lagrum sådana de lyder, 3 a § 5 mom. i lag 1346/1990 och 55 § sådan den lyder delvis

ändrad i lag 100/1999,
ändras 3 a § 4 mom., 37, 51, 54 och 56 § samt 57 § 1 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 3 a § 4 mom. i nämnda lag 1346/1990, 37 och 56 § samt 57 §

1 mom. i lag 1046/1999, 51 § i lag 1253/1995 och 54 § i nämnda lag 100/1999, samt
fogas till lagen nya 51 a, 51 b och 54 a § som följer:

3 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet anges grunderna för beräk-
ningen av den i 1 och 2 mom. angivna del av
pensionen enligt denna lag som motsvarar
minimipensionsskyddet enligt lagen om pen-
sion för arbetstagare samt grunderna för
kostnadsfördelningen enligt 2 och 3 mom.
mellan pensionskassan och övriga pensions-
anstalter som bedriver verksamhet enligt de
pensionslagar som avses i lagrummet.

37 §
Styrelsen skall

1) sköta pensionskassans förvaltning och
sörja för att verksamheten ordnas på behörigt
sätt,

2) avgöra pensionsärenden,
3) avge utlåtanden och framställa förslag i

ärenden som gäller pensionsskyddet för sjö-
folket och utvecklandet av det,

4) sörja för att tillsynen över pensionskas-
sans bokföring och medelsförvaltning ordnas
på behörigt sätt samt att pensionskassan har
tillräcklig intern kontroll och tillräckliga
riskkontrollsystem med beaktande av verk-
samhetens art och omfattning,

5) godkänna pensionskassans placerings-
plan,
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6) besluta om placeringen av pensionskas-
sans medel,

7) utse pensionskassans verkställande di-
rektör och övriga ledande tjänstemän samt
besluta om deras avlöning och andra frågor
som har samband med tjänsterna,

8) årligen för pensionskassan uppgöra ett
bokslut som även omfattar en verksamhets-
berättelse,

9) kära och svara för pensionskassan, samt
10) sköta de ärenden vid pensionskassan

som inte hör till fullmäktige.
Avgörandet av de ärenden som anges i 1

mom. 2, 6, 9 och 10 punkten eller en del av
dem får styrelsen anförtro någon sektion eller
medlem eller någon tjänsteman vid pen-
sionskassan.

Försäkringsinspektionen utfärdar närmare
föreskrifter om hur den interna kontrollen
och riskkontrollen skall ordnas.

51 §
Om revision av pensionskassan gäller detta

kapitel och revisionslagen (936/1994). Med
godkänd revisor avses i denna lag en person
eller sammanslutning enligt 2 § 2 punkten
revisionslagen.

För revision av pensionskassans bokföring
och bokslut samt förvaltning skall för en rä-
kenskapsperiod i sänder utses minst två god-
kända revisorer och revisorssuppleanter för
dem vilka uppfyller motsvarande behörig-
hetsvillkor. Minst en revisor och revisors-
suppleant skall vara en av Centralhandels-
kammaren godkänd revisor. Revisorns upp-
drag upphör vid det ordinarie möte som pen-
sionskassans fullmäktige håller efter räken-
skapsperiodens utgång eller när en ny revisor
har valts i hans eller hennes ställe.

En revisor skall utses att såsom övervak-
ningsrevisor sörja för att pensionskassans
bokföring och förvaltning övervakas effektivt
under räkenskapsperioden. Dessutom skall
en revisor eller revisorssuppleant utses till
suppleant för övervakningsrevisorn. Över-
vakningsrevisorn och hans eller hennes sup-
pleant skall vara av Centralhandelskammaren
godkända revisorer.

Revisorerna och revisorssuppleanterna
samt övervakningsrevisorn och hans eller
hennes suppleant skall innan de blir valda ge
sitt daterade och undertecknade samtycke till

uppdraget.
Försäkringsinspektionen meddelar vid be-

hov anvisningar om revision av pensionskas-
san.

51 a §
Försäkringsinspektionen skall på anmälan

förordna en behörig revisor för pensionskas-
san, om en godkänd revisor inte har valts en-
ligt detta kapitel eller revisionslagen eller om
en revisor inte har behörighet enligt 10 § re-
visionslagen eller inte är oberoende enligt 23
och 24 § revisionslagen.

Anmälan får i ovan nämnda fall göras av
vem som helst. Pensionskassans styrelse är
skyldig att göra anmälan, om inte fullmäktige
utan dröjsmål utser en revisor som uppfyller
behörighetsvillkoren.

Innan ett i denna paragraf nämnt förord-
nande meddelas skall pensionskassans styrel-
se höras. Förordnandet gäller till dess att för
pensionskassan i föreskriven ordning utsetts
en revisor i stället för den revisor som För-
säkringsinspektionen förordnat.

51 b §
Pensionskassans revisor skall utan dröjsmål

till Försäkringsinspektionen anmäla sådana
omständigheter och beslut som gäller pen-
sionskassan och som han eller hon i sitt upp-
drag fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt bryta mot lagstiftningen om
bedrivande av pensionskassaverksamhet,

2) äventyra pensionskassans fortsatta verk-
samhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberät-
telsen eller ett nekande utlåtande angående
fastställandet av bokslutet.

Pensionskassans revisor är även skyldig att
till Försäkringsinspektionen anmäla sådana i
1 mom. avsedda omständigheter och beslut
som han eller hon får kännedom om vid utfö-
randet av sitt uppdrag i en sammanslutning
där pensionskassan har i 1 kap. 5 § bokfö-
ringslagen (1336/1997) avsett bestämmande
inflytande.

En revisor som handlat i god tro blir inte
ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder
enligt denna paragraf eventuellt orsakar.

54 §
I pensionskassans bokföring och vid upp-
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rättandet av bokslut samt koncernbokslut
iakttas bokföringslagen, om inte något annat
följer av bestämmelserna i detta kapitel, samt
bokföringsförordningen (1339/1997), om inte
något annat följer av bestämmelserna i detta
kapitel eller av den förordning av social- och
hälsovårdsministeriet som avses i 54 a § eller
av Försäkringsinspektionens föreskrifter.

Utöver vad som bestäms i detta kapitel till-
lämpas på pensionskassans bokslut i tillämp-
liga delar även 10 kap. 1 c, 4 och 4 a §, 4 b §
1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom., 4 c §,
4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. la-
gen om försäkringsbolag (1062/1979).

På upprättande av en pensionskassans bok-
slut tillämpas inte 1 kap. 4 § 1 mom., 3 kap.
1 § 3—5 mom., 2 § 2 mom. samt 6, 9, 11 och
13 §, 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 3—5 mom. och
7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 12 § 2 mom.
samt 13, 16, 17 och 20 § samt 7 kap. bokfö-
ringslagen.

Pensionskassan skall upprätta och i sitt
bokslut ta in ett koncernbokslut och därvid i
tillämpliga delar iaktta 10 kap. 1 c, 4 och 4 a
§, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2
mom., 4 c §, 4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 11 a
och 11 b § lagen om försäkringsbolag.

På upprättande av pensionskassans kon-
cernbokslut tillämpas inte 6 kap. 1 §, 2 § 2
mom., 5 § 1 mom. och 7 § 6 mom. bokfö-
ringslagen.

Pensionskassans räkenskapsperiod är ka-
lenderåret. Bokslutet skall upprättas inom tre
månader från räkenskapsperiodens utgång.

Bokslutet skall lämnas till revisorerna se-
nast en månad innan pensionskassans full-
mäktige håller möte.

Bokslutet skall bekräftas med specifikatio-
ner till balansräkningen och specifikationer
till noterna.

54 a §
Genom förordning av social- och hälso-

vårdsministeriet utfärdas bestämmelser som
beror på försäkringsverksamhetens speciella
karaktär om de scheman som skall iakttas vid
upprättandet av pensionskassans och dess
koncerns resultaträkning och balansräkning
samt om noterna till resultaträkningen och
balansräkningen, om specifikationer till ba-
lansräkningen och specifikationer till noterna
samt om uppgifterna i verksamhetsberättel-

sen.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare

föreskrifter som beror på försäkringsverk-
samhetens speciella karaktär om hur bokslut
för pensionskassan och dess koncern skall
upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisning-
ar och utlåtanden om hur bestämmelserna om
bokföring och bokslut i denna lag, den för-
ordning av social- och hälsovårdsministeriet
som avses i 1 mom. samt bokföringslagen
och bokföringsförordningen skall tillämpas
på pensionskassan.

Resultaträkningen och balansräkningen för
pensionskassan skall upprättas mer detaljerat
än vad schemat enligt 1 mom. utvisar, om
detta är nödvändigt för att de faktorer som
inverkat på räkenskapsperiodens resultat-
bildning eller balansräkningsposterna skall
kunna klargöras eller om det är nödvändigt
för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av
resultatet av pensionskassans verksamhet och
av dess ekonomiska ställning.

Om en förordning, en föreskrift, en anvis-
ning, ett tillstånd eller ett utlåtande som avses
i denna paragraf är av vikt med tanke på den
allmänna tillämpningen av bokföringslagen
eller bokföringsförordningen, skall ministeri-
et eller Försäkringsinspektionen, innan för-
ordningen, föreskriften, anvisningen, tillstån-
det eller utlåtandet utfärdas, begära bokfö-
ringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda
skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undan-
tag från 54 § 4 och 6 mom. i denna lag och
från 10 kap. 11 a § 2 mom. lagen om försäk-
ringsbolag, de scheman som skall användas
för resultaträkningen och balansräkningen,
noterna, det närmare innehållet i verksam-
hetsberättelsen, specifikationerna till balans-
räkningen och specifikationerna till noterna
samt de scheman och noter som skall använ-
das för koncernresultaträkningen och kon-
cernbalansräkningen

56 §
Pensionskassans placeringsverksamhet

skall vara oavhängig och personalen för pla-
ceringsverksamheten tillräcklig med beak-
tande av verksamhetens art och omfattning.
Placeringar skall göras så att de tryggar sä-
kerhet, avkastning och likviditet samt är
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lämpligt diversifierade och har lämplig
spridning.

Pensionskassan skall täcka ansvarsskulden
enligt 3 § 3 mom. samt andra med ansvars-
skuld jämställbara poster och därvid i till-
lämpliga delar iaktta 10 kap. 3 § 2 mom., 3
mom. 3 och 7 punkten, 4—7 mom. samt 9
mom. lagen om försäkringsbolag. Närmare
bestämmelser om med ansvarsskuld jäm-
ställbara poster utfärdas genom förordning av
social- och hälsovårdsministeriet.

Pensionskassans tillgångar får inte använ-
das för ändamål som är främmande för dess
verksamhet. Pensionskassan får inte utan till-
stånd av Försäkringsinspektionen förvärva
bestämmanderätt enligt 1 kap. 3 § lagen om
aktiebolag (734/1978) i en sammanslutning
som bedriver annan rörelse än försäkringsrö-
relse, om inte sammanslutningens verksam-
het kan anses ha samband med arbetspen-
sionsförsäkringsrörelsen och vara ändamåls-
enlig för denna eller om det inte är fråga om
ett bostads- eller fastighetsbolag.

Pensionskassan får inte ensam eller till-
sammans med sina dottersamfund utan till-
stånd av Försäkringsinspektionen äga mer än
tio procent av aktierna, medlemsandelarna el-
ler bolagsandelarna och inte mer än tio pro-
cent av det röstetal som samtliga aktier, med-
lemsandelar eller bolagsandelar medför i ett
kreditinstitut eller finansiellt institut som står

under offentlig övervakning, med undantag
av fondbolag.

Till innehav enligt 3 och 4 mom. hänförs
även sådana aktier och det röstetal de medför
som pensionskassan kan teckna på grundval
av en optionsrätt eller ett konvertibelt skul-
debrev.

Försäkringsinspektionen meddelar vid be-
hov föreskrifter om den oavhängighet i fråga
om placeringsverksamheten som avses i 1
mom., om anlitandet av sådana tjänster i an-
slutning till medelsförvaltningen, sakkunnig-
tjänster i anslutning till placeringsverksamhe-
ten, hjälptjänster och med dem jämförbara
tjänster som kompletterar placeringsverk-
samheten och som avses i 1 mom.

57 §
Sjömanspensionskassan står under Försäk-

ringsinspektionens tillsyn. Pensionskassan
skall årligen inom två veckor från det bokslu-
tet fastställts till Försäkringsinspektionen
lämna en kopia av bokslutet och revisorernas
utlåtande samt en berättelse över sin verk-
samhet och sin ställning. Berättelsen skall
tillställas Försäkringsinspektionen på en
blankett som inspektionen fastställt.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den 200 .

—————

Helsingfors den 28 mars 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Osmo Soininvaara
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Bilaga
Parallelltexter

1.

Lag

om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållan-

den (134/1962) 2 c § 2 mom. och 11 §,
dessa lagrum sådana de lyder i lag 1043/1999, samt
fogas till 2 c §, sådan den lyder i nämnda lag 1043/1999, ett nytt 5 mom., till 9 §, sådan den

lyder i lag 750/1974, 1294/1996 och 1264/1999, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2
mom. blir 3 mom., samt till lagen nya 11 e—11 j § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 c §
— — — — — — — — — — — — — —

Styrelsen har till uppgift att sköta arbets-
pensionskassans förvaltning och sörja för
att verksamheten ordnas på behörigt sätt.

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Styrelsen har till uppgift att sköta arbets-

pensionskassans förvaltning och sörja för
att verksamheten ordnas på behörigt sätt
samt se till att arbetspensionskassan har till-
räcklig intern kontroll och tillräckliga risk-
kontrollsystem med beaktande av verksam-
hetens art och omfattning.
— — — — — — — — — — — — — —

Försäkringsinspektionen utfärdar närma-
re föreskrifter om hur den interna kontrol-
len och riskkontrollen skall ordnas.

9 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet anges grunderna för kost-
nadsfördelningen enligt 1 mom. mellan ar-
betspensionskassan och övriga pensionsan-
stalter som bedriver verksamhet enligt de
pensionslagar som avses i lagrummet.
— — — — — — — — — — — — — —

11 §
Arbetspensionskassans placeringsverk-

samhet skall vara oavhängig och personalen

11 §
Arbetspensionskassans placeringsverk-

samhet skall vara oavhängig och persona-
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för placeringsverksamheten tillräcklig med
beaktande av verksamhetens art och om-
fattning.

Arbetspensionskassans tillgångar får inte
användas för ändamål som är främmande
för dess verksamhet. Tillgångarna skall i
första hand placeras för produktiva ända-
mål inom branschen i fråga. Arbetspen-
sionskassan får inte utan Försäkringsinspek-
tionens samtycke inneha aktiemajoriteten i
ett aktiebolag eller motsvarande bestäm-
manderätt i ett annat företag, om inte före-
tagets verksamhet kan anses ha samband
med försäkringsrörelsen och vara ända-
målsenlig för denna eller om det inte är frå-
ga om ett bostads- eller fastighetsbolag.

Placeringar skall göras så att de tryggar
säkerhet, avkastning och likviditet samt är
lämpligt diversifierade och har lämplig
spridning. Härvid iakttas i tillämpliga delar
även 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag
(1062/1979) och 15 § 2 mom. lagen om ar-
betspensionsförsäkringsbolag. Arbetspen-
sionskassan skall göra upp en placerings-
plan med iakttagande i tillämpliga delar av
28 § 1 mom. lagen om arbetspensionsför-
säkringsbolag.

Av placeringsplanen skall framgå i vilken
omfattning arbetspensionskassan köper
tjänster i anslutning till medelsförvaltning-
en, sakkunnigtjänster för placeringsverk-

len för placeringsverksamheten tillräcklig
med beaktande av verksamhetens art och
omfattning. Placeringar skall göras så att
de tryggar säkerhet, avkastning och likvidi-
tet samt är lämpligt diversifierade och har
lämplig spridning. Arbetspensionskassan
skall göra upp en placeringsplan med iakt-
tagande i tillämpliga delar av 28 § 1 mom.
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Av placeringsplanen skall framgå i vilken
omfattning arbetspensionskassan köper
tjänster i anslutning till medelsförvaltningen
eller hjälptjänster eller andra med dem jäm-
förbara tjänster.

Arbetspensionskassan skall täcka an-
svarsskulden enligt 10 § 3 mom. samt andra
med ansvarsskuld jämställbara poster och
därvid i tillämpliga delar iaktta 10 kap. 3 §
2 mom., 3 mom. 3 och 7 punkten, 4—7
mom. samt 9 mom. lagen om försäkringsbo-
lag. Närmare bestämmelser om med an-
svarsskuld jämställbara poster utfärdas ge-
nom förordning av social- och hälsovårds-
ministeriet.

Arbetspensionskassans tillgångar får inte
användas för ändamål som är främmande
för dess verksamhet. Arbetspensionskassan
får inte utan tillstånd av Försäkringsinspek-
tionen förvärva bestämmanderätt enligt 1
kap. 3 § lagen om aktiebolag (734/1978) i
en sammanslutning som bedriver annan rö-
relse än försäkringsrörelse, om inte sam-
manslutningens verksamhet kan anses ha
samband med arbetspensionsförsäkringsrö-
relsen och vara ändamålsenlig för denna el-
ler om det inte är fråga om ett bostads- eller
fastighetsbolag.

Arbetspensionskassan får inte ensam eller
tillsammans med sina dottersamfund utan
tillstånd av Försäkringsinspektionen äga
mer än tio procent av aktierna, medlemsan-
delarna eller bolagsandelarna och inte mer
än tio procent av det röstetal som samtliga
aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar
medför i ett kreditinstitut eller finansiellt in-
stitut som står under offentlig övervakning,
med undantag av fondbolag.

Till innehav enligt 4 och 5 mom. hänförs
även sådana aktier och det röstetal de med-
för som pensionskassan kan teckna på
grundval av en optionsrätt eller ett konver-
tibelt skuldebrev.
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samheten, hjälptjänster eller andra med dem
jämförbara tjänster.

Vad som i 25 § lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag bestäms om beviljande av
lån eller ställande av säkerhet iakttas i till-
lämpliga delar när arbetspensionskassan
beviljar lån eller ställer säkerhet.

Social- och hälsovårdsministeriet och
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter om tillämpningen av denna pa-
ragraf med iakttagande på motsvarande sätt
av 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag
samt 15 § 2 mom., 25 § 1 mom. samt 27
och 28 § lagen om arbetspensionsförsäk-
ringsbolag.

Vad som i 25 § lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag bestäms om beviljande av
lån eller ställande av säkerhet iakttas i till-
lämpliga delar när arbetspensionskassan
beviljar lån eller ställer säkerhet.

Försäkringsinspektionen meddelar vid
behov föreskrifter om den oavhängighet i
fråga om placeringsverksamheten som av-
ses i 1 mom., om den placeringsplan som
avses i 2 mom. samt om anlitandet av såda-
na tjänster i anslutning till medelsförvalt-
ningen, sakkunnigtjänster i anslutning till
placeringsverksamheten, hjälptjänster och
med dem jämförbara tjänster som komplet-
terar placeringsverksamheten.

———
Denna lag träder i kraft den 200 .

Genom denna lag upphävs i förordningen
den 7 november 1975 innefattande regle-
mente för arbetspensionskassan (846/1975)
17— 20 §, dessa lagrum sådana de lyder,
17—19 § i förordning 947/1995 och 20 § i
förordning 255/1999.

———

2.
Lag

om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbets-

tagare (662/1985) 2 b § 2 mom. och 9 §, sådana de lyder i lag 1044/1999, samt
fogas till 2 b §, sådan den lyder i nämnda lag 1044/1999, ett nytt 5 mom., till 7 §, sådan den

lyder delvis ändrad i lagarna 981/1993, 392/1995 och 1056/1997, ett nytt 5 mom. och till la-
gen nya 9 e—9 j § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 b §
— — — — — — — — — — — — — —

Styrelsen har till uppgift att sköta pen-
sionskassans förvaltning och sörja för att

— — — — — — — — — — — — — —
Styrelsen har till uppgift att sköta pen-

sionskassans förvaltning och sörja för att
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verksamheten ordnas på behörigt sätt. verksamheten ordnas på behörigt sätt samt
se till att pensionskassan har tillräcklig in-
tern kontroll och tillräckliga riskkontrollsy-
stem med beaktande av verksamhetens art
och omfattning.
— — — — — — — — — — — — — —

Försäkringsinspektionen utfärdar närma-
re föreskrifter om hur den interna kontrol-
len och riskkontrollen skall ordnas.

7 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet anges grunderna för kost-
nadsfördelningen enligt 4 mom. mellan
pensionskassan och övriga pensionsanstal-
ter som bedriver verksamhet enligt de pen-
sionslagar som avses i lagrummet.

9 §
Pensionskassans placeringsverksamhet skall
vara oavhängig och personalen för placer-
ingsverksamheten tillräcklig med beaktande
av verksamhetens art och omfattning

Pensionskassans tillgångar får inte använ-
das för ändamål som är främmande för dess
verksamhet. Tillgångarna skall i första
hand placeras hos arbetsgivare som har
arbetstagare som omfattas av denna lag.
När beslut fattas om placeringar skall de

9 §
Pensionskassans placeringsverksamhet

skall vara oavhängig och personalen för
placeringsverksamheten tillräcklig med be-
aktande av verksamhetens art och omfatt-
ning. Placeringar skall göras så att de
tryggar säkerhet, avkastning och likviditet
samt är lämpligt diversifierade och har
lämplig spridning. Pensionskassan skall
göra upp en placeringsplan med iakttagan-
de i tillämpliga delar av 28 § 1 mom. lagen
om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Av placeringsplanen skall framgå i vilken
omfattning pensionskassan köper tjänster i
anslutning till medelsförvaltningen, hjälp-
tjänster eller andra med dem jämförbara
tjänster.

Pensionskassan skall täcka ansvarsskul-
den enligt 7 § 3 mom. samt andra med an-
svarsskuld jämställbara poster och därvid i
tillämpliga delar iaktta 10 kap. 3 § 2 mom.,
3 mom. 3 och 7 punkten, 4—7 mom. samt 9
mom. lagen om försäkringsbolag. Närmare
bestämmelser om med ansvarsskuld jäm-
ställbara poster utfärdas genom förordning
av social- och hälsovårdsministeriet.

Pensionskassans tillgångar får inte använ-
das för ändamål som är främmande för dess
verksamhet. Pensionskassan får inte utan
tillstånd av Försäkringsinspektionen förvär-
va bestämmanderätt enligt 1 kap. 3 § lagen
om aktiebolag (734/1978) i en sammanslut-
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försäkringspremier som arbetsgivaren be-
talt beaktas. Pensionskassan får inte utan
Försäkringsinspektionens samtycke inneha
aktiemajoriteten i ett aktiebolag eller mot-
svarande bestämmanderätt i ett annat före-
tag, om inte företagets verksamhet kan an-
ses ha samband med försäkringsrörelsen
och vara ändamålsenlig för denna eller om
det inte är fråga om ett bostads- eller fastig-
hetsbolag.

Placeringar skall göras så att de tryggar
säkerhet, avkastning och likviditet samt är
lämpligt diversifierade och har lämplig
spridning. Härvid iakttas i tillämpliga delar
även 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag
(1062/1979) och 15 § 2 mom. lagen om ar-
betspensionsförsäkringsbolag. Pensionskas-
san skall göra upp en placeringsplan med
iakttagande i tillämpliga delar av 28 § 1
mom. lagen om arbetspensionsförsäkrings-
bolag.

Av placeringsplanen skall framgå i vilken
omfattning pensionskassan köper tjänster i
anslutning till medelsförvaltningen, sak-
kunnigtjänster för placeringsverksamheten,
hjälptjänster eller andra med dem jämför-
bara tjänster.

Vad som i 25 § lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag bestäms om beviljande av
lån eller ställande av säkerhet iakttas i till-
lämpliga delar när pensionskassan beviljar
lån eller ställer säkerhet.

Social- och hälsovårdsministeriet och
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter om tillämpningen av denna pa-
ragraf med iakttagande på motsvarande sätt
av 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag
samt 15 § 2 mom., 25 § 1 mom. samt 27
och 28 § lagen om arbetspensionsförsäk-
ringsbolag.

ning som bedriver annan rörelse än försäk-
ringsrörelse, om inte sammanslutningens
verksamhet kan anses ha samband med ar-
betspensionsförsäkringsrörelsen och vara
ändamålsenlig för denna eller om det inte är
fråga om ett bostads- eller fastighetsbolag.

Pensionskassan får inte ensam eller till-
sammans med sina dottersamfund utan till-
stånd av Försäkringsinspektionen äga mer
än tio procent av aktierna, medlemsande-
larna eller bolagsandelarna och inte mer
än tio procent av det röstetal som samtliga
aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar
medför i ett kreditinstitut eller finansiellt in-
stitut som står under offentlig övervakning,
med undantag av fondbolag.

Till innehav enligt 4 och 5 mom. hänförs
även sådana aktier och det röstetal de med-
för som pensionskassan kan teckna på
grundval av en optionsrätt eller ett konver-
tibelt skuldebrev.

Vad som i 25 § lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag bestäms om beviljande av
lån eller ställande av säkerhet iakttas i till-
lämpliga delar när pensionskassan beviljar
lån eller ställer säkerhet.

Försäkringsinspektionen meddelar vid
behov föreskrifter om den oavhängighet i
fråga om placeringsverksamheten som av-
ses i 1 mom., om den placeringsplan som
avses i 2 mom. samt om anlitandet av tjäns-
ter i anslutning till skötseln av tillgångar,
sakkunnigtjänster i anslutning till placer-
ingsverksamheten, hjälptjänster och med
dem jämförbara tjänster som kompletterar
placeringsverksamheten.

———
Denna lag träder i kraft den 200 .
Genom denna lag upphävs i förordningen

den 13 september 1985 om reglemente för
pensionskassan för utövande konstnärer
och särskilda grupper av arbetstagare
(762/1985) 17—20 §, dessa lagrum sådana
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de lyder, 17—19 § i förordning 948/1995
och 20 § i förordning 254/1999.

———
.

3.

Lag

om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 16 c § 2

mom. och 17 §, sådana de lyder i lag 1045/1999, samt
fogas till 16 c §, sådan den lyder i nämnda lag 1045/1999, nya 2 och 6 mom., varvid det

ändrade 2 mom. och det nuvarande 3 och 4 mom. blir 3-5 mom., samt till lagen nya 17 b—17
g § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

16 c §
— — — — — — — — — — — — — —

Styrelsen sköter pensionsanstaltens för-
valtning och ser till att verksamheten ordnas
på behörigt sätt. För ärenden som gäller
verkställandet av de lagar som nämns i 16 §
1 och 2 mom. samt för behandlingen av
placeringsärenden kan styrelsen tillsätta
sektioner. Styrelsen har rätt att överföra så-
dana ärenden som avses ovan eller någon
del av dem att avgöras i en sektion, av verk-
ställande direktören eller av någon annan
tjänsteman.

— — — — — — — — — — — — — —
Styrelsen sköter pensionsanstaltens för-

valtning och ser till att verksamheten ordnas
på behörigt sätt samt att pensionsanstalten
har tillräcklig intern kontroll och tillräckli-
ga riskkontrollsystem med beaktande av
verksamhetens art och omfattning.

För ärenden som gäller verkställandet av
de lagar som nämns i 16 § 1 och 2 mom.
samt för behandlingen av placeringsären-
den kan styrelsen tillsätta sektioner. Styrel-
sen har rätt att överföra sådana ärenden
som avses ovan eller någon del av dem att
avgöras i en sektion, av verkställande di-
rektören eller av någon annan tjänsteman.
— — — — — — — — — — — — — —

Försäkringsinspektionen utfärdar närma-
re föreskrifter om hur den interna kontrol-
len och riskkontrollen skall ordnas.
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17 §
Pensionsanstaltens placeringsverksamhet

skall vara oavhängig och personalen för
placeringsverksamheten tillräcklig med be-
aktande av verksamhetens art och omfatt-
ning.

Pensionsanstaltens tillgångar får inte an-
vändas för ändamål som är främmande för
dess verksamhet. Tillgångarna skall i första
hand placeras för produktiva ändamål inom
branscher som hör till pensionsanstaltens
verksamhetsområde eller för ändamål som
främjar dessa. Pensionsanstalten får inte
utan Försäkringsinspektionens samtycke
inneha aktiemajoriteten i ett aktiebolag eller
motsvarande bestämmanderätt i ett annat
företag, om inte företagets verksamhet kan
anses ha samband med pensionsanstaltens
verksamhet och vara ändamålsenlig för
denna eller om det inte är fråga om ett bo-
stads- eller fastighetsbolag.

Placeringar skall göras så att de tryggar
säkerhet, avkastning och likviditet samt är
lämpligt diversifierade och har lämplig
spridning. Härvid iakttas i tillämpliga delar
även 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag
(1062/1979) och 15 § 2 mom. lagen om ar-
betspensionsförsäkringsbolag (354/1997).
Pensionsanstaltens styrelse skall göra upp

17 §
Pensionsanstaltens placeringsverksamhet

skall vara oavhängig och personalen för
placeringsverksamheten tillräcklig med be-
aktande av verksamhetens art och omfatt-
ning. Placeringar skall göras så att de tryg-
gar säkerhet, avkastning och likviditet samt
är lämpligt diversifierade och har lämplig
spridning. Pensionsanstaltens styrelse skall
göra upp en placeringsplan med iakttagande
i tillämpliga delar av 28 § 1 mom. lagen om
arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).

Av placeringsplanen skall framgå i vilken
omfattning pensionsanstalten köper tjänster
i anslutning till medelsförvaltningen, sak-
kunnigtjänster för placeringsverksamheten,
hjälptjänster eller andra med dem jämförba-
ra tjänster.

Pensionsanstalten skall täcka ansvars-
skulden enligt 10 § 4 mom. samt andra med
ansvarsskuld jämställbara poster och där-
vid i tillämpliga delar iaktta 10 kap. 3 § 2
mom., 3 mom. 2, 3 och 7 punkten, 4-7 mom.
samt 9 mom. lagen om försäkringsbolag
(1062/1979). Närmare bestämmelser om
med ansvarsskuld jämställbara poster ut-
färdas genom förordning av social- och
hälsovårdsministeriet.

Pensionsanstaltens tillgångar får inte an-
vändas för ändamål som är främmande för
dess verksamhet. Pensionsanstalten får inte
utan tillstånd av Försäkringsinspektionen
förvärva bestämmanderätt enligt 1 kap. 3 §
lagen om aktiebolag (734/1978) i en sam-
manslutning som bedriver annan rörelse än
försäkringsrörelse, om inte sammanslut-
ningens verksamhet kan anses ha samband
med pensionsanstaltens verksamhet och
vara ändamålsenlig för denna eller om det
inte är fråga om ett bostads- eller fastig-
hetsbolag.

Pensionsanstalten får inte ensam eller
tillsammans med sina dottersamfund utan
tillstånd av Försäkringsinspektionen äga
mer än tio procent av aktierna, medlemsan-
delarna eller bolagsandelarna och inte mer
än tio procent av det röstetal som samtliga
aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar
medför i ett kreditinstitut eller finansiellt in-
stitut som står under offentlig övervakning,
med undantag av fondbolag.
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en placeringsplan med iakttagande i till-
lämpliga delar av 28 § 1 mom. lagen om ar-
betspensionsförsäkringsbolag.

Av placeringsplanen skall framgå i vilken
omfattning pensionsanstalten köper tjänster
i anslutning till medelsförvaltningen, sak-
kunnigtjänster för placeringsverksamheten,
hjälptjänster eller andra med dem jämförba-
ra tjänster.

Social- och hälsovårdsministeriet och
Försäkringsinspektionen meddelar före-
skrifter om tillämpningen av denna paragraf
med iakttagande på motsvarande sätt av 10
kap. 3 § lagen om försäkringsbolag samt
15 § 2 mom., 27 och 28 § lagen om arbets-
pensionsförsäkringsbolag.

Till innehav enligt 4 och 5 mom. hänförs
även sådana aktier och det röstetal de med-
för som pensionsanstalten kan teckna på
grundval av en optionsrätt eller ett konver-
tibelt skuldebrev.

Försäkringsinspektionen meddelar vid
behov föreskrifter om den oavhängighet i
fråga om placeringsverksamheten som av-
ses i 1 mom., om den placeringsplan som
avses i 2 mom. samt om anlitandet av tjäns-
ter i anslutning till skötseln av tillgångar,
sakkunnigtjänster i anslutning till placer-
ingsverksamheten, hjälptjänster och med
dem jämförbara tjänster som kompletterar
placeringsverksamheten.

———
Denna lag träder i kraft den 200 .

Genom denna lag upphävs i förordningen
den 25 juli 1969 innefattande reglemente
för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
(501/1969) 17—20 §, dessa lagrum sådana
de lyder, 17—19 § i förordning 949/1995
och 20 § i förordning 1120/1999.

———
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4.

Lag

om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 3 a § 5 mom. och 55 §,
dessa lagrum sådana de lyder, 3 a § 5 mom. i lag 1346/1990 och 55 § sådan den lyder delvis

ändrad i lag 100/1999,
ändras 3 a § 4 mom., 37, 51, 54 och 56 § samt 57 § 1 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 3 a § 4 mom. i nämnda lag 1346/1990, 37 och 56 § samt 57 §

1 mom. i lag 1046/1999, 51 § i lag 1253/1995 och 54 § i nämnda lag 100/1999, samt
fogas till lagen nya 51 a, 51 b och 54 a § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

3 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Den i 1 och 2 mom. angivna del av pen-
sionen enligt denna lag som motsvarar mi-
nimipensionsskyddet enligt lagen om pen-
sion för arbetstagare beräknas enligt social-
och hälsovårdsministeriets anvisningar.

Social- och hälsovårdsministeriet kan
meddela närmare föreskrifter om tillämp-
ningen av 2 och 3 mom.

— — — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av social- och hälso-

vårdsministeriet anges grunderna för beräk-
ningen av den i 1 och 2 mom. angivna del
av pensionen enligt denna lag som motsva-
rar minimipensionsskyddet enligt lagen om
pension för arbetstagare samt grunderna för
kostnadsfördelningen enligt 2 och 3 mom.
mellan pensionskassan och övriga pen-
sionsanstalter som bedriver verksamhet en-
ligt de pensionslagar som avses i lagrum-
met.
(upphävs)

37 §
Styrelsen skall
1) sköta pensionskassans förvaltning och

sörja för att verksamheten ordnas på behö-
rigt sätt,

2) avgöra pensionsärenden,
3) avge utlåtanden och framställa förslag i

ärenden som gäller pensionsskyddet för sjö-
folket och utvecklandet av det,

4) sörja för att tillsynen över pensionskas-
sans bokföring och medelsförvaltning ord-
nas på behörigt sätt,

37 §
Styrelsen skall
1) sköta pensionskassans förvaltning och

sörja för att verksamheten ordnas på behö-
rigt sätt,

2) avgöra pensionsärenden,
3) avge utlåtanden och framställa förslag i

ärenden som gäller pensionsskyddet för sjö-
folket och utvecklandet av det,

4) sörja för att tillsynen över pensionskas-
sans bokföring och medelsförvaltning ord-
nas på behörigt sätt samt att pensionskassan
har tillräcklig intern kontroll och tillräckli-
ga riskkontrollsystem med beaktande av
verksamhetens art och omfattning,
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5) godkänna pensionskassans placerings-
plan,

6) besluta om placeringen av pensions-
kassans medel,

7) utse pensionskassans verkställande di-
rektör och övriga ledande tjänstemän samt
besluta om deras avlöning och andra frågor
som har samband med tjänsterna,

8) årligen för pensionskassan uppgöra ett
bokslut som även omfattar en verksamhets-
berättelse,

9) kära och svara för pensionskassan,
samt

10) sköta de ärenden vid pensionskassan
som inte hör till fullmäktige.

Avgörandet av de ärenden som anges i 1
mom. 2, 6, 9 och 10 punkten eller en del av
dem får styrelsen anförtro någon sektion el-
ler medlem eller någon tjänsteman vid pen-
sionskassan.

5) godkänna pensionskassans placerings-
plan,

6) besluta om placeringen av pensions-
kassans medel,

7) utse pensionskassans verkställande di-
rektör och övriga ledande tjänstemän samt
besluta om deras avlöning och andra frågor
som har samband med tjänsterna,

8) årligen för pensionskassan uppgöra ett
bokslut som även omfattar en verksamhets-
berättelse,

9) kära och svara för pensionskassan,
samt

10) sköta de ärenden vid pensionskassan
som inte hör till fullmäktige.

Avgörandet av de ärenden som anges i 1
mom. 2, 6, 9 och 10 punkten eller en del av
dem får styrelsen anförtro någon sektion el-
ler medlem eller någon tjänsteman vid pen-
sionskassan.

Försäkringsinspektionen utfärdar närma-
re föreskrifter om hur den interna kontrol-
len och riskkontrollen skall ordnas.

51 §
Om revision av pensionskassan gäller det-

ta kapitel och revisionslagen (936/94).

Pensionskassan skall ha minst två sådana
godkända revisorer som avses i revisionsla-
gen samt sådana suppleanter för dem som
uppfyller behörighetsvillkoren för reviso-
rerna.

Åtminstone en revisor, som samtidigt är
övervakningsrevisor för pensionskassan,
och hans suppleant skall vara en av Cen-
tralhandelskammaren godkänd revisor.

Revisor eller suppleant för en revisor kan
även vara en revisionssammanslutning.

Om behörighetsvillkor för revisionssam-
manslutningar gäller i tillämpliga delar vad
som stadgas om revisorer i 2 och 3 mom.

51 §
Om revision av pensionskassan gäller det-

ta kapitel och revisionslagen (936/1994).
Med godkänd revisor avses i denna lag en
person eller sammanslutning enligt 2 § 2
punkten revisionslagen.

För revision av pensionskassans bokfö-
ring och bokslut samt förvaltning skall för
en räkenskapsperiod i sänder utses minst
två godkända revisorer och revisorssupple-
anter för dem vilka uppfyller motsvarande
behörighetsvillkor. Minst en revisor och re-
visorssuppleant skall vara en av Central-
handelskammaren godkänd revisor. Revi-
sorns uppdrag upphör vid det ordinarie
möte som pensionskassans fullmäktige hål-
ler efter räkenskapsperiodens utgång eller
när en ny revisor har valts i hans eller hen-
nes ställe.

En revisor skall utses att såsom övervak-
ningsrevisor sörja för att pensionskassans
bokföring och förvaltning övervakas effek-
tivt under räkenskapsperioden. Dessutom
skall en revisor eller revisorssuppleant ut-
ses till suppleant för övervakningsrevisorn.
Övervakningsrevisorn och hans eller hen-
nes suppleant skall vara av Centralhan-
delskammaren godkända revisorer.
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Revisorerna och revisorssuppleanterna
samt övervakningsrevisorn och hans eller
hennes suppleant skall innan de blir valda
ge sitt daterade och undertecknade sam-
tycke till uppdraget.

Försäkringsinspektionen meddelar vid
behov anvisningar om revision av pen-
sionskassan.

51 a §
Försäkringsinspektionen skall på anmä-

lan förordna en behörig revisor för pen-
sionskassan, om en godkänd revisor inte
har valts enligt detta kapitel eller revisions-
lagen eller om en revisor inte har behörig-
het enligt 10 § revisionslagen eller inte är
oberoende enligt 23 och 24 § revisionsla-
gen.

Anmälan får i ovan nämnda fall göras av
vem som helst. Pensionskassans styrelse är
skyldig att göra anmälan, om inte fullmäk-
tige utan dröjsmål utser en revisor som
uppfyller behörighetsvillkoren.

Innan ett i denna paragraf nämnt förord-
nande meddelas skall pensionskassans sty-
relse höras. Förordnandet gäller till dess
att för pensionskassan i föreskriven ordning
utsetts en revisor i stället för den revisor
som Försäkringsinspektionen förordnat.

51 b §
Pensionskassans revisor skall utan

dröjsmål till Försäkringsinspektionen an-
mäla sådana omständigheter och beslut
som gäller pensionskassan och som han el-
ler hon i sitt uppdrag fått kännedom om och
som kan anses

1) väsentligt bryta mot lagstiftningen om
bedrivande av pensionskassaverksamhet,

2) äventyra pensionskassans fortsatta
verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsbe-
rättelsen eller ett nekande utlåtande angå-
ende fastställandet av bokslutet.

Pensionskassans revisor är även skyldig
att till Försäkringsinspektionen anmäla så-
dana i 1 mom. avsedda omständigheter och
beslut som han eller hon får kännedom om
vid utförandet av sitt uppdrag i en samman-
slutning där pensionskassan har i 1 kap. 5 §
bokföringslagen (1336/1997) avsett be-
stämmande inflytande.
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En revisor som handlat i god tro blir inte
ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder
enligt denna paragraf eventuellt orsakar.

54 §
Vederbörande ministerium meddelar fö-

reskrifter som beror på försäkringsverk-
samhetens speciella karaktär om de sche-
man som skall iakttas vid upprättandet av
pensionskassans resultaträkning och balans-
räkning samt om noterna till resultaträk-
ningen och balansräkningen och om uppgif-
terna i verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närma-
re föreskrifter som beror på försäkrings-
verksamhetens speciella karaktär om hur
bokslut för pensionskassan skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvis-
ningar och utlåtanden om hur detta kapitel,
vederbörande ministeriums föreskrifter en-
ligt 1 mom., bestämmelserna om bokslut för
pensionskassa samt bokföringslagen
(1336/1997) och bokföringsförordningen
(1339/1997) skall tillämpas på pensionskas-
san.

Försäkringsinspektionen kan på ansökan
av pensionskassan av särskilda skäl för viss
tid bevilja tillstånd att avvika från de i 3
mom. angivna bestämmelserna och före-
skrifterna, om undantaget behövs för att ge
en rättvisande bild av resultatet av pen-
sionskassans verksamhet och av dess eko-
nomiska ställning.

Om en bestämmelse, en föreskrift, en an-
visning, ett utlåtande eller ett tillstånd som
avses i denna paragraf är av vikt med tanke
på den allmänna tillämpningen av bokfö-
ringslagen eller bokföringsförordningen,
skall vederbörande ministerium eller För-
säkringsinspektionen begära bokförings-
nämndens utlåtande innan bestämmelsen,
föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller
tillståndet utfärdas.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda
skäl för viss tid i enskilda fall bevilja un-
dantag från tiden för upprättande av bok-
slut, de scheman som skall användas för re-
sultaträkningen och balansräkningen, noter-
na, verksamhetsberättelsens närmare inne-
håll, balansspecifikationerna och specifika-
tionerna av noterna.

54 §
I pensionskassans bokföring och vid upp-

rättandet av bokslut samt koncernbokslut
iakttas bokföringslagen, om inte något an-
nat följer av bestämmelserna i detta kapitel,
samt bokföringsförordningen (1339/1997),
om inte något annat följer av bestämmel-
serna i detta kapitel eller av den förordning
av social- och hälsovårdsministeriet som
avses i 54 a § eller av Försäkringsinspek-
tionens föreskrifter.

Utöver vad som bestäms i detta kapitel
tillämpas på pensionskassans bokslut i till-
lämpliga delar även 10 kap. 1 c, 4 och 4 a
§, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2
mom., 4 c §, 4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 10
§ 1 mom. lagen om försäkringsbolag
(1062/1979).

På upprättande av en pensionskassans
bokslut tillämpas inte 1 kap. 4 § 1 mom., 3
kap. 1 § 3—5 mom., 2 § 2 mom. samt 6, 9,
11 och 13 §, 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 3—5
mom. och 7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §,
12 § 2 mom. samt 13, 16, 17 och 20 § samt
7 kap. bokföringslagen.

Pensionskassan skall upprätta och i sitt
bokslut ta in ett koncernbokslut och därvid i
tillämpliga delar iaktta 10 kap. 1 c, 4 och 4
a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2
mom., 4 c §, 4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 11
a och 11 b § lagen om försäkringsbolag.

På upprättande av pensionskassans kon-
cernbokslut tillämpas inte 6 kap. 1 §, 2 § 2
mom., 5 § 1 mom. och 7 § 6 mom. bokfö-
ringslagen.

Pensionskassans räkenskapsperiod är ka-
lenderåret. Bokslutet skall upprättas inom
tre månader från räkenskapsperiodens ut-
gång.

Bokslutet skall lämnas till revisorerna se-
nast en månad innan pensionskassans full-
mäktige håller möte.

Bokslutet skall bekräftas med specifika-
tioner till balansräkningen och specifika-
tioner till noterna.
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54 a §
Genom förordning av social- och hälso-

vårdsministeriet utfärdas bestämmelser som
beror på försäkringsverksamhetens speciel-
la karaktär om de scheman som skall iakt-
tas vid upprättandet av pensionskassans
och dess koncerns resultaträkning och ba-
lansräkning samt om noterna till resultat-
räkningen och balansräkningen, om speci-
fikationer till balansräkningen och specifi-
kationer till noterna samt om uppgifterna i
verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar när-
mare föreskrifter som beror på försäkrings-
verksamhetens speciella karaktär om hur
bokslut för pensionskassan och dess kon-
cern skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvis-
ningar och utlåtanden om hur bestämmel-
serna om bokföring och bokslut i denna lag,
den förordning av social- och hälsovårds-
ministeriet som avses i 1 mom. samt bokfö-
ringslagen och bokföringsförordningen
skall tillämpas på pensionskassan.

Resultaträkningen och balansräkningen
för pensionskassan skall upprättas mer de-
taljerat än vad schemat enligt 1 mom. utvi-
sar, om detta är nödvändigt för att de fakto-
rer som inverkat på räkenskapsperiodens
resultatbildning eller balansräkningspos-
terna skall kunna klargöras eller om det är
nödvändigt för att ge en rättvisande och
tillräcklig bild av resultatet av pensionskas-
sans verksamhet och av dess ekonomiska
ställning.

Om en förordning, en föreskrift, en anvis-
ning, ett tillstånd eller ett utlåtande som av-
ses i denna paragraf är av vikt med tanke
på den allmänna tillämpningen av bokfö-
ringslagen eller bokföringsförordningen,
skall ministeriet eller Försäkringsinspek-
tionen, innan förordningen, föreskriften,
anvisningen, tillståndet eller utlåtandet ut-
färdas, begära bokföringsnämndens utlå-
tande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda
skäl för viss tid i enskilda fall bevilja un-
dantag från 54 § 4 och 6 mom. i denna lag
och från 10 kap. 11 a § 2 mom. lagen om
försäkringsbolag, de scheman som skall an-
vändas för resultaträkningen och balans-
räkningen, noterna, det närmare innehållet
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i verksamhetsberättelsen, specifikationerna
till balansräkningen och specifikationerna
till noterna samt de scheman och noter som
skall användas för koncernresultaträkning-
en och koncernbalansräkningen

55 §
Pensionskassans tillgångar må icke an-

vändas för ändamål, vilka äro uppenbart
främmande för kassans verksamhet, ej hel-
ler må kassan driva annan än i denna lag
avsedd verksamhet.

I ett aktiebolag som bedriver annan rörel-
se än försäkringsrörelse får kassan inte
utan Försäkringsinspektionens tillstånd äga
en större del av aktiekapitalet än ett belopp
som motsvarar 20 procent av bolagets ak-
tiekapital och röstetalet för alla aktier, om
inte bolagets verksamhet kan anses ha sam-
band med försäkringsrörelsen och vara än-
damålsenlig för denna eller bolaget utgör
ett bostads- eller fastighetsföretag.

55 §
(upphävs)

56 §
Pensionskassans placeringsverksamhet

skall vara oavhängig och personalen för
placeringsverksamheten tillräcklig med be-
aktande av verksamhetens art och omfatt-
ning.

Pensionskassans tillgångar skall i första
hand placeras för ändamål som främjar ut-
vecklingen av handelsflottan och handels-
sjöfarten i Finland. Placeringar skall göras
så att de tryggar säkerhet, avkastning och
likviditet samt är lämpligt diversifierade
och har lämplig spridning. Härvid iakttas i
tillämpliga delar även 10 kap. 3 § lagen om
försäkringsbolag (1062/1979) och 15 § 2
mom. lagen om arbetspensionsförsäkrings-

56 §
Pensionskassans placeringsverksamhet

skall vara oavhängig och personalen för
placeringsverksamheten tillräcklig med be-
aktande av verksamhetens art och omfatt-
ning. Placeringar skall göras så att de tryg-
gar säkerhet, avkastning och likviditet samt
är lämpligt diversifierade och har lämplig
spridning.

Pensionskassan skall täcka ansvarsskul-
den enligt 3 § 3 mom. samt andra med an-
svarsskuld jämställbara poster och därvid i
tillämpliga delar iaktta 10 kap. 3 § 2 mom.,
3 mom. 3 och 7 punkten, 4—7 mom. samt 9
mom. lagen om försäkringsbolag. Närmare
bestämmelser om med ansvarsskuld jäm-
ställbara poster utfärdas genom förordning
av social- och hälsovårdsministeriet.

Pensionskassans tillgångar får inte använ-
das för ändamål som är främmande för dess
verksamhet. Pensionskassan får inte utan
tillstånd av Försäkringsinspektionen förvär-
va bestämmanderätt enligt 1 kap. 3 § lagen
om aktiebolag (734/1978) i en sammanslut-
ning som bedriver annan rörelse än försäk-
ringsrörelse, om inte sammanslutningens
verksamhet kan anses ha samband med ar-
betspensionsförsäkringsrörelsen och vara
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bolag.

Social- och hälsovårdsministeriet och
Försäkringsinspektionen meddelar före-
skrifter om tillämpningen av de bestämmel-
ser som avses i denna paragraf med avseen-
de på pensionskassan, med iakttagande på
motsvarande sätt av 10 kap. 3 § lagen om
försäkringsbolag och 15 § 2 mom. lagen om
arbetspensionsförsäkringsbolag.

ändamålsenlig för denna eller om det inte är
fråga om ett bostads- eller fastighetsbolag.

Pensionskassan får inte ensam eller till-
sammans med sina dottersamfund utan till-
stånd av Försäkringsinspektionen äga mer
än tio procent av aktierna, medlemsande-
larna eller bolagsandelarna och inte mer
än tio procent av det röstetal som samtliga
aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar
medför i ett kreditinstitut eller finansiellt in-
stitut som står under offentlig övervakning,
med undantag av fondbolag.

Till innehav enligt 3 och 4 mom. hänförs
även sådana aktier och det röstetal de med-
för som pensionskassan kan teckna på
grundval av en optionsrätt eller ett konver-
tibelt skuldebrev.

Försäkringsinspektionen meddelar vid
behov föreskrifter om den oavhängighet i
fråga om placeringsverksamheten som av-
ses i 1 mom., om anlitandet av sådana
tjänster i anslutning till medelsförvaltning-
en, sakkunnigtjänster i anslutning till pla-
ceringsverksamheten, hjälptjänster och med
dem jämförbara tjänster som kompletterar
placeringsverksamheten och som avses i 1
mom.

57 §
Sjömanspensionskassan står under För-

säkringsinspektionens tillsyn. Pensionskas-
san skall årligen inom två månader från det
bokslutet fastställts till Försäkringsinspek-
tionen avge en berättelse över sin verksam-
het och sin ställning enligt formulär som
fastställts av Försäkringsinspektionen.

— — — — — — — — — — — — — —

57 §
Sjömanspensionskassan står under För-

säkringsinspektionens tillsyn. Pensionskas-
san skall årligen inom två veckor från det
bokslutet fastställts till Försäkringsinspek-
tionen lämna en kopia av bokslutet och re-
visorernas utlåtande samt en berättelse över
sin verksamhet och sin ställning. Berättel-
sen skall tillställas Försäkringsinspektionen
på en blankett som inspektionen fastställt.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den 200 .

———


