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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om fusion av pensionskassan enligt lagen om pension 
för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare med 
arbetspensionsförsäkringsbolaget enligt lagen om om-
bildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt ar-
betspensionsförsäkringsbolag samt till lagar om ändring 
av ovan nämnda lagar 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att en särskild 
lag stiftas om fusion av pensionskassan enligt 
lagen om pension för konstnärer och särskil-
da grupper av arbetstagare (662/1985) med 
arbetspensionsförsäkringsbolaget enligt lagen 
om ombildning av en arbetspensionskassa till 
ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbo-
lag (255/2003). Fusionen har inte några 
verkningar på verkställigheten av den lag-
stadgade arbetspensionsförsäkring som 
nämnda pensionskassa sköter, utan dessa 
uppgifter överförs som sådana till det överta-

gande arbetspensionsförsäkringsbolaget.   
I propositionen ingår dessutom förslag till 

lagar om ändring av lagen om ombildning av 
en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt ar-
betspensionsförsäkringsbolag och lagen om 
pension för konstnärer och särskilda grupper 
av arbetstagare. 

 
De föreslagna lagarna avses träda i kraft så 

snart som möjligt efter det att de har antagits 
och blivit stadfästa. 

 
—————— 

 

ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Nuläge 

1.1. Lagstiftning och praxis 

Allmänt 

Lagen den 28 mars 2003 om ombildning av 
en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt ar-
betspensionsförsäkringsbolag (255/2003) 
gjorde det möjligt att ombilda den arbetspen-
sionskassa som svarar för verkställigheten av 
pensionsskyddet enligt lagen om pension för 
arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 
(134/1962, KAPL) (arbetspensionskassa) till 
ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbo-
lag (arbetspensionsförsäkringsbolag). Ar-
betspensionskassans delegation fattade beslut 
i saken den 9 april 2003. Arbetspensionsför-
säkringsbolaget inledde sin verksamhet den 1 

juli 2003 under namnet Ömsesidiga Pen-
sionsförsäkringsbolaget Etera efter det att det 
hade fått koncession och bolagsordningen in-
förts i handelsregistret.  

Syftet med detta förslag är att fusionera 
pensionskassan enligt lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbetsta-
gare (KoPL) (pensionskassa) med arbetspen-
sionsförsäkringsbolaget. 

KoPL trädde i kraft den 1 januari 1986. 
Genom den anordnades arbetspensionsskydd 
för de konstnärer som anges närmare i lagen 
och vilkas arbetsförhållande var avsett att 
fortgå en kortare tid än ett år. 

Anordnandet av pensionsskydd för arbets-
tagare som utför s.k. korttidsjobb och arbets-
tagare som utför arbete som hushåll beställt, 
med undantag av KAPL-branscher, infördes i 
lagen senare, den 1 januari 1998.  

Samtidigt ändrades lagens tidigare namn, 
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lagen om pension för vissa konstnärer och 
redaktörer i arbetsförhållande, och pensions-
kassans namn, pensionskassan för utövande 
konstnärer, till det nuvarande. 

Från det KoPL trädde i kraft har arbetspen-
sionskassan enligt KAPL skött pensionskas-
sans praktiska verksamhet på basis av ett 
ömsesidigt avtal därom. Arbetspensionskas-
sans verkställande direktör har samtidigt 
fungerat som verkställande direktör som pen-
sionskassans styrelse utsett. 

Det finns inte någon särskild bolagsrättslig 
lag om pensionskassan. Största delen av de 
bestämmelser som reglerar verksamheten in-
går i KoPL. Dessutom ingår bestämmelser i 
den förordning (762/1985) som utfärdats 
med stöd av KoPL och som innehåller pen-
sionskassans reglemente. Pensionskassan, 
liksom även de andra pensionsanstalterna, 
står under Försäkringsinspektionens tillsyn. 

De viktigaste skillnaderna mellan pen-
sionskassan och andra arbetspensionsanstal-
ter 

Pensionskassan är en pensionsanstalt som 
inrättats genom lag och som vid sidan av ar-
betspensionsförsäkringsbolagen, pensions-
stiftelserna, pensionskassorna och genom 
särskild lag inrättade pensionsanstalter sköter 
verkställigheten av den lagstadgade arbets-
pensionsförsäkringen. 

De bestämmelser som för närvarande regle-
rar pensionskassans verksamhet motsvarar 
till stor del bestämmelserna om ordnande av 
förvaltningen, placeringsverksamheten och 
solvensen i arbetspensionsförsäkringsbola-
gen. I bestämmelserna finns dock också be-
tydande skillnader. En skillnad i jämförelse 
med arbetspensionsförsäkringsbolagen är i 
synnerhet att pensionskassan inte har några 
beslutsfattare i samma ställning som försäk-
ringsbolagets delägare och inte några egent-
liga egna tillgångar. I praktiken utövar pen-
sionskassans delegation motsvarande beslu-
tanderätt som arbetspensionsförsäkringsbola-
gets bolagsstämma. Till skillnad från vad 
som gäller arbetspensionsförsäkringsbolag 
saknas det bestämmelser i lag om likvidation, 
upplösning och fusion av pensionskassan. 

När det gäller storleken är pensionskassan 
betydligt mindre än arbetspensionskassan. År 
2002 uppgick balansomslutningen till 196 
miljoner euro, medan den i arbetspensions-

kassan uppgick till ca 3 800 miljoner euro 
vid samma tidpunkt.  Innehållet i KoPL och 
pensionskassans verksamhet är närapå iden-
tiska med KAPL och den arbetspensionskas-
sa som tidigare skötte verksamheten enligt 
den. Pensionskassans verksamhetsområde 
har genom lag definierats så att det gäller en-
dast ett avgränsat område, konstnärer och s.k. 
korttidsjobb. På grund härav konkurrerar den 
inte om kunder med någon annan pensions-
anstalt. I och med att pensionskassan är lag-
stadgad och har ensamrätt att sköta endast 
ovan nämnda pensionsskydd samt att arbets-
förhållandena är kortvariga har det i motsats 
till vad som är fallet när det gäller arbetspen-
sionsförsäkringsbolag inte ingåtts några sär-
skilda försäkringsavtal om pensionsarrange-
mangen i pensionskassan. 

 
Pensionskassans förvaltning 

Pensionskassans beslutanderätt utövas av 
kassans delegation och styrelse. Delegatio-
nen har till uppgift att besluta om de allmän-
na riktlinjerna för pensionskassans verksam-
het och att övervaka styrelsens verksamhet. 
Delegationen tillsätts av pensionsskyddscen-
tralen som skall bereda de mest representati-
va centralorganisationerna inom de branscher 
som hör till kassans verksamhetssektor till-
fälle att lägga fram förslag till medlemmar i 
delegationen. Delegationen består av en ord-
förande, en vice ordförande, som är pen-
sionsskyddscentralens representant, och tjugo 
andra medlemmar som fördelar sig jämnt 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dele-
gationen skall bl.a. behandla pensionskassans 
bokslut och revisionsberättelse och fatta be-
slut om åtgärder som dessa föranleder. Pen-
sionskassans räkenskapsperiod är ett kalen-
derår och det ordinarie vårmötet skall hållas 
före den 30 april och höstmötet före den 15 
december. 

Pensionskassans styrelse består av en ord-
förande och en vice ordförande, som är pen-
sionsskyddscentralens representant, samt av 
tio medlemmar som valts på förslag av de 
mest representativa centralorganisationerna 
inom de till verksamhetssektorn hörande 
branscherna och som fördelar sig jämnt mel-
lan arbetsgivare och arbetstagare. Styrelsens 
ordförande och vice ordförande utses av pen-
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sionsskyddscentralen och de övriga med-
lemmarna av pensionskassans delegation. I 
ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse 
skall på motsvarande sätt finnas sådana re-
presentanter för försäkringstagarna och de 
försäkrade som väljs bland de personer som 
föreslås av arbetsgivarnas och löntagarnas 
viktigaste centralorganisationer. Dessa repre-
sentanter skall vara lika många och deras 
sammanlagda antal skall vara minst hälften 
av det totala antalet personer i styrelsen. Det-
ta gäller även bolagets förvaltningsråd.  

Pensionskassans styrelse har, på samma 
sätt som i arbetspensionsförsäkringsbolag, 
till uppgift att sköta pensionskassans förvalt-
ning och sörja för att verksamheten ordnas på 
behörigt sätt. 

Pensionskassans styrelse väljer en verkstäl-
lande direktör för pensionskassan som skall 
sköta kassans löpande förvaltning i enlighet 
med styrelsens anvisningar och föreskrifter.  

Behörighetsvillkoren för pensionskassans 
ledning omfattar krav på personens goda an-
seende, förtrogenhet med arbetspensionsför-
säkringsverksamhet samt kännedom om pla-
ceringsverksamhet och företagsledning och 
de motsvarar de krav som ställs på arbets-
pensionsförsäkringsbolagets ledning. 

I pensionskassans bokföring samt vid upp-
rättande av bokslut och koncernbokslut iakt-
tas bokföringslagen (1336/1997), bokförings-
förordningen (1339/1997), revisionslagen 
(936/1994) samt lagen om försäkringsbolag 
(1062/1979, FBL), om inte något annat följer 
av KoPL, förordningar av social- och hälso-
vårdsministeriet eller Försäkringsinspektio-
nens föreskrifter. Pensionskassans räken-
skapsperiod är ett kalenderår och bokslutet 
skall upprättas inom tre månader från räken-
skapsperiodens slut. Även till denna del mot-
svarar bestämmelserna i stor utsträckning de 
bestämmelser som gäller arbetspensionsför-
säkringsbolag. 

Solvenskrav, placeringsverksamhet och an-
svarsskuld 

Enligt 7 § 3 mom. KoPL skall pensionskas-
san enligt grunder som fastställs av social- 
och hälsovårdsministeriet bokföra de medel 
som behövs för täckande av de framtida ut-
gifter som anordnandet av pensionsskyddet 
medför som ansvarsskuld, vilken omfattar 
även de i 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om 

pension för arbetstagare nämnda utgifterna i 
den mån de inkomster som pensionskassan 
har och som inte skall användas för andra 
ändamål förslår till täckning av nämnda ut-
gifter. Ansvarsskulden definieras (retrospek-
tivt) som summan av den förmögenhet som 
erhållits genom försäkringspremierna och in-
täkterna av placeringar, minskad med pen-
sionsutgifter och andra utgifter. Ansvars-
skulden enligt APL definieras däremot som 
skillnaden mellan kapitalvärdena på de fram-
tida pensionsutgifter som föranleds av de 
pensionsförbindelser som ankommer på pen-
sionsanstalten och på de framtida inkomster-
na, utökad med ett belopp som reserverats för 
fluktuationer i placeringsavkastningen 
(tilläggsförsäkringsansvar) och ett belopp 
som reserverats för fluktuationer i försäk-
ringsrörelsens skadekostnader (utjämnings-
ansvar). Pensionskassan definierar dock ock-
så den ansvarsstorhet som föranleds av de 
pensionsförbindelser som ankommer på kas-
san enligt beräkningssättet i APL. Denna an-
svarsstorhet kallas nedan försäkringsteknisk 
ansvarsskuld. Det är nödvändigt att definiera 
den försäkringstekniska ansvarsskulden för 
utredande av arbetspensionsanstalternas öm-
sesidiga ansvar samt för fastställande av pen-
sionskassans solvensställning så att den kan 
jämföras med de andra pensionsanstalternas. 

Pensionskassans resultaträkning uppvisar 
alltid ett nollresultat, eftersom skillnaden 
mellan intäkterna och utgifterna efter skat-
terna bokförs som en förändring av ansvars-
skulden. I balansräkningen finns inte något 
eget kapital och balansräkningens ansvars-
skuld delas inte upp i försäkringspremiean-
svar och ersättningsansvar så som i arbets-
pensionsförsäkringsbolag.  

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer 
pensionskassans försäkringspremie så att den 
är lika stor för alla arbetsgivare som betalar 
lön inom branscher enligt KoPL. Arbetstaga-
rens andel fastställs på basis av bestämmel-
serna i APL. 

Pensionskassans solvensmekanism motsva-
rar till största delen solvensmekanismen i 
andra arbetspensionsanstalter. På motsvaran-
de sätt motsvarar regleringen av pensions-
kassans placeringsverksamhet och bokslut de 
bestämmelser som i andra arbetspensionsan-
stalter tillämpas på placeringsverksamhet och 
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bokslut. Utgångspunkten för dessa bestäm-
melser är de försäkringsdirektiv som gäller 
täckning av ansvarsskulden samt bokslut och 
revision och som tillämpas på försäkringsbo-
lag. 

 
1.2. Bedömning av nuläget 

Förändringar i pensionskassans omvärld 

Pensionskassan inrättades i mitten av 1980-
talet för att sköta en speciell uppgift, verk-
ställigheten av pensionsskyddet för i lagen 
nämnda konstnärer i arbetsförhållanden som 
fortgår en kortare tid än ett år. Antalet för-
säkrade höll sig mellan 11 000 och 14 000 
ända fram till slutet av 1997. Vid ingången 
av 1998 började lagen omfatta s.k. korttids-
jobb och arbete som hushållen beställer, med 
undantag av branscher enligt KAPL, varvid 
antalet försäkrade med en gång steg till    ca 
86 000, och nu är det ca 103 000. 

Med s.k. korttidsjobb avses arbetsförhål-
landen som fortgår en kortare tid än en må-
nad. Sådana kortvariga arbetsförhållanden 
förekommer numera nästan i alla branscher, 
varvid pensionskassan täcker nästan samma 
sektor som arbetspensionsförsäkringsbola-
gen. 

En betydande förändring i omvärlden är 
pensionsreformen inom den privata sektorn, 
som träder i kraft den 1 januari 2005. I re-
formen har bl.a. sättet att räkna ut pensionen 
i pensionsarrangemang enligt APL, KAPL 
och KoPL förenhetligats. I nästa fas är avsik-
ten att arbetspensionslagarna inom den priva-
ta sektorn, APL, KAPL och KoPL, skrivs in i 
en och samma lag, varvid arbetsgivaren kan 
ordna pensionsförsäkring för alla sina an-
ställda med en försäkring. I arbetsmarknads-
organisationernas avtal från den 5 september 
2002 konstateras att avsikten är att denna 
samordning skall ske så snart som möjligt. 
Någon exakt tidpunkt har således inte fast-
ställts, men detta är en logisk fortsättning på 
förenhetligandet av sättet att räkna ut pensio-
nen. Att tidtabellen har lämnats öppen beror 
också främst på att det måste finnas teknisk 
beredskap för detta. Det är således fråga om 
någonting som kommer att ske alldeles inom 
de närmaste åren. 

I anslutning härtill har arbetspensionskas-

sans och pensionskassans styrelser i januari 
2003 kommit överens om att strävan är att 
pensionskassan skall fusioneras med det öm-
sesidiga arbetspensionsförsäkringsbolag som 
bildas av arbetspensionskassan. 

 
2.  Proposit ionens mål och de vikt i-

gaste  förslagen 

Allmänt 

I denna proposition föreslås att det stiftas 
en lag med stöd av vilken pensionskassan 
kan fusioneras med arbetspensionsförsäk-
ringsbolaget med iakttagande av de föreslag-
na bestämmelserna. Avsikten är att arbets-
pensionsförsäkringsbolaget skall sköta pen-
sionsskyddet enligt KAPL och KoPL till dess 
lagarna APL, KAPL och KoPL har samman-
förts. Efter det skall arbetspensionsförsäk-
ringsbolaget verka enligt samma regler som 
de andra arbetspensionsförsäkringsbolagen. 
Detta innebär att också de andra arbetspen-
sionsförsäkringsbolagen kan försäkra sådana 
arbetstagare som fram till dess omfattats av 
KAPL och KoPL och att arbetspensionsför-
säkringsbolaget kan försäkra också sådana 
arbetstagare som tidigare omfattats av APL.  

Efter det att pensionslagarna har samman-
förts kommer arbetspensionsförsäkringsbola-
get att helt fungera som ett arbetspensions-
försäkringsbolag enligt lagen om arbetspen-
sionsförsäkringsbolag (354/1997, AFBL). 
För att verkställigheten enligt KoPL skall 
kunna ordnas på motsvarande sätt som verk-
ställigheten enligt KAPL föreslås att pen-
sionskassan fusioneras med arbetspensions-
försäkringsbolaget. När konkurrensen öppnas 
har arbetspensionsförsäkringsbolaget en bo-
lagsform och konkurrensberedskap som mot-
svarar de andra arbetspensionsförsäkringsbo-
lagens. 

I de bestämmelser i lagförslaget som gäller 
fusionen används delvis likadana uttryck som 
i de bestämmelser i lagen om försäkringsbo-
lag som gäller fusion. Förfarandet vid fusio-
nen skall dock helt ske i enlighet med be-
stämmelserna i den föreslagna lagen och be-
stämmelserna i lagen om försäkringsbolag 
skall inte tillämpas. 

Utvidgning av arbetspensionsförsäkrings-
bolagets koncession. 
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När det gäller pensionsskyddet skall be-
stämmelserna i KAPL och när det gäller 
verksamheten huvudsakligen bestämmelser-
na i AFBL och lagen om ombildning av en 
arbetspensionskassa till ett ömsesidigt ar-
betspensionsförsäkringsbolag tillämpas på 
det arbetspensionsförsäkringsbolag med vil-
ket pensionskassan fusioneras. Avsikten är 
att förfara på motsvarande sätt efter det att 
den föreslagna fusionen skett, dvs. att be-
stämmelserna i KoPL och i den nu föreslagna 
lagen skall tillämpas utöver ovan nämnda la-
gar. Därför måste arbetspensionsförsäkrings-
bolaget hos statsrådet ansöka om en utvidg-
ning av koncessionen. 

 
Delägarskap i arbetspensionsförsäkringsbo-
laget 

I propositionen föreslås att de arbetsgivare 
som har ett gällande pensionsarrangemang 
enligt KoPL blir delägare i bolaget efter fu-
sionen i överensstämmelse med vad som be-
stäms i 3 kap. 1 § FBL. I bolagsordningen 
fastställs närmare för vilken tid försäkrings-
premierna skall vara betalda och hur stora de 
skall vara för att berättiga till delägarskap. 

I linje med andra arbetspensionsförsäk-
ringsbolag kan det även finnas garantikapi-
talägare i det bolag som bildas i enlighet med 
vad som bestäms i bolagsordningen.  

För närvarande har arbetspensionsförsäk-
ringsbolagen genom bestämmelser i bolags-
ordningen givit även de försäkrade en viss 
delägarställning i och med att de har fått rätt 
att delta i bolagets beslutsfattande. Avsikten 
är att en dylik möjlighet även skall ges de ar-
betstagare som omfattas av KoPL. 

Pensionskassans tillgångar och skulder vid 
fusionen 

Eftersom det är fråga om en fusion utan 
likvidationsförfarande föreslås i propositio-
nen att pensionskassans tillgångar och skul-
der skall anses ha blivit arbetspensionsför-
säkringsbolagets tillgångar och skulder när 
fusionen har skett. 

Pensionskassan skall upprätta bokslut för 
den tid före fusionen för vilken revision inte 
har förrättats och pensionskassans ledning 
skall svara för bokslutet. Arbetspensionsför-
säkringsbolagets bolagsstämma skall faststäl-
la pensionskassans bokslut och besluta om 

beviljande av ansvarsfrihet för pensionskas-
sans styrelsemedlemmar och verkställande 
direktör vid den ordinarie eller extraordinarie 
bolagsstämma där bokslutet för den räken-
skapsperiod då fusionen skedde behandlas.   

   
3.  Proposit ionens verkningar 

Propositionen har inte några verkningar för 
statsekonomin eftersom pensionskassan inte 
får statsstöd för sin verksamhet. Propositio-
nen har inte heller några verkningar för kon-
kurrensen mellan pensionsanstalterna under 
den tid lagen tillämpas eftersom arbetspen-
sionsförsäkringsbolaget under denna tid inte 
får bedriva annan verksamhet än verksamhet 
enligt KAPL och KoPL. Först efter lagens 
tillämpningstid öppnas konkurrensen både 
för arbetspensionsförsäkringsbolaget och 
andra arbetspensionsförsäkringsbolag. Detta 
sker i sinom tid genom särskilda lagstift-
ningsåtgärder. 

Propositionen inverkar däremot på de för-
säkrades ställning eftersom det övertagande 
arbetspensionsförsäkringsbolagets bolags-
ordning innehåller bestämmelser om de för-
säkrades beslutanderätt. Då kan de försäkra-
des ställning anses vara jämförbar med del-
ägarnas ställning. Eventuellt får också pen-
sionskassans samarbetsparter möjlighet att 
delta i bolagets beslutsfattande och i resulta-
ten av verksamheten genom teckning av ga-
rantikapital. 

De största kostnadsverkningarna uppstår i 
samband med själva fusionsprocessen. Dessa 
kostnader beräknas dock uppgå till mindre än 
200 000 euro, dvs. mindre än 3 % av skötsel-
kostnaderna, som 2002 uppgick till ca 7,5 
miljoner euro. 

När arbetspensionsförsäkringsbolaget be-
reder sig för den kommande konkurrensen 
med andra arbetspensionsförsäkringsbolag 
uppstår även kostnader för behövliga förny-
elser av datasystemen och skapandet av ett 
marknadsföringsnät. Dessa kostnader upp-
skattas till ca 1—2 miljoner euro per år, dvs. 
ca 5—10 % av de gemensamma skötselkost-
naderna. 

 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
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drag vid social- och hälsovårdsministeriet. 
Utlåtanden om propositionen har begärts av 
justitieministeriet, finansministeriet, Försäk-
ringsinspektionen, konkurrensverket, Patent- 
och registerstyrelsen, Arbetspensionsförsäk-
rarna TELA, Pensionsskyddscentralen, Indu-
strins och Arbetsgivarnas Centralförbund TT, 
AKAVA, Tjänstemannacentralorganisatio-

nen FTFC, Finlands Fackförbunds Central-
organisation FFC, Servicearbetsgivarna, Fö-
retagarna i Finland, Byggnadsindustrin rf, 
Byggnadsarbetareförbundet och YIT. 

Vid den fortsatta beredningen har de syn-
punkter som framförts i utlåtandena beaktats 
i mån av möjlighet. 

 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

1.1. 1.1 Lag om fusion av pensionskassan 
enligt lagen om pension för konstnä-
rer och särskilda grupper av arbets-
tagare med arbetspensionsförsäk-
ringsbolaget enligt lagen om ombild-
ning av en arbetspensionskassa till ett 
ömsesidigt arbetspensionsförsäk-
ringsbolag 

1 §. Lagens syfte. Pensionskassan är en 
pensionsanstalt som har inrättats genom lag. 
Det saknas dock bestämmelser om likvida-
tion, upplösning och fusion av pensionskas-
san. Det föreslås därför att det stiftas en lag 
med stöd av vilken pensionskassan kan fu-
sioneras med ett arbetspensionsförsäkrings-
bolag.  

Arbetspensionsförsäkringsbolaget skall 
fortsätta verkställigheten av pensionsskyddet 
enligt KoPL. 

2 §. Lagens tillämpningsområde. Enligt 1 
mom. skall KoPL tillämpas på arbetspen-
sionsförsäkringsbolaget. Detta begränsar inte 
tillämpligheten av de lagar som i övrigt gäll-
er arbetspensionsförsäkringsbolaget. Arbets-
pensionsförsäkringsbolagets verksamhetsom-
råde skall begränsas till verkställighet av 
pensionsskyddet enligt KAPL och KoPL. 
Andra arbetspensionsförsäkringsbolags verk-
samhet begränsas för närvarande med stöd av 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag till 
verkställigheten av pensionsskyddet enligt 
lagen om pension för arbetstagare och lagen 
om pension för företagare. Alla arbetspen-
sionsförsäkringsbolags verksamhetsområde 
utvidgas i det skede då de lagar som nu gäller 
arbetstagare inom den privata sektorn, dvs. 
APL, KAPL och KoPL, sammanförs och de 

verksamhetssektorer som lagarna omfattar 
slås samman. Då kan den föreslagna lagen 
upphävas såsom obehövlig. 

Eftersom avsikten är att arbetspensionsför-
säkringsbolaget skall sköta alla de uppgifter 
som tidigare ankommit på pensionskassan 
har i 2 mom. intagits en bestämmelse enligt 
vilken det som någon annanstans i lag be-
stäms om pensionskassan vid tillämpningen 
av föreliggande lag gäller arbetspensionsför-
säkringsbolaget. 

I 3 mom. bestäms vilka bestämmelser i 
KoPL som inte skall tillämpas på arbetspen-
sionsförsäkringsbolaget. Dessa är 2 § 2 mom. 
(anstalt som sköter pensionsskyddet), 2 a § 1 
mom. och 3-5 mom. (delegation och styrelse 
samt hur de utses), 2 b § (delegationens, sty-
relsens och verkställande direktörens uppgif-
ter), 9 § (ordnande av placeringsverksamhe-
ten), 9 a § (försäkringsmatematiker), 9 b § 1 
och 2 mom. (verksamhetskapital och sol-
vensgräns), 9 c § (omhändertagande av me-
del), 9 d § (användning av medel för allmän-
nyttigt ändamål) samt 9 e § - 9 j § (bestäm-
melser om bokföring och bokslut). 

Att nämnda bestämmelser inte skall tilläm-
pas beror på att en motsvarande bestämmelse 
ingår i de bestämmelser som gäller arbets-
pensionsförsäkringsbolag. 

3 §. Fusionsplan. Enligt 1 mom. skall pen-
sionskassans och arbetspensionsförsäkrings-
bolagets styrelser göra upp en skriftlig fu-
sionsplan som skall dateras och underteck-
nas. Fusionsplanen skall innehålla de uppgif-
ter om fusionen och parterna i den som 
nämns i detta moment. T.ex. de överföringar 
som görs för att jämna ut skillnaderna i verk-
samhetskapitalen skall fastställas i fusions-
planen med tillräckligt stor noggrannhet för 
säkerställande av jämlikheten. I fusionspla-



 RP 131/2003 rd  
  
    

 

7

nen skall likaså ingå en utredning om an-
vändningen av verksamhetskapitalet efter fu-
sionen då försäkringspremierna för pensions-
arrangemangen enligt KAPL och KoPL fast-
ställs. 

Enligt 2 mom. skall till fusionsplanen fogas 
pensionskassans och arbetspensionsförsäk-
ringsbolagets mellanbokslut som upprättats 
med iakttagande av de bestämmelser och fö-
reskrifter som gäller pensionskassans och ar-
betspensionsförsäkringsbolagets bokslut. 
Mellanboksluten görs upp för den tid för vil-
ken bokslut ännu inte upprättats och som ut-
går högst sex månader före den planerade fu-
sionstidpunkten. Till mellanboksluten skall 
fogas en uppskattning av pensionskassans 
och arbetspensionsförsäkringsbolagets verk-
samhetskapital vid fusionstidpunkten. 

4 §. Beslut om fusion. Enligt 1 mom. skall 
beslutet om fusion av pensionskassan fattas 
av delegationen med två tredjedels majoritet 
av de avgivna rösterna. Enligt 2 mom. skall 
beslutet om fusion på motsvarande sätt i ar-
betspensionsförsäkringsbolaget fattas av bo-
lagsstämman med två tredjedels majoritet av 
de avgivna rösterna. 

5 §. Försäkringsinspektionens samtycke. 
Enligt 1 mom. skall pensionskassan och ar-
betspensionsförsäkringsbolaget inom två 
månader efter att de har fattat beslut om fu-
sionen ansöka om Försäkringsinspektionens 
samtycke till fusionsplanen och om faststäl-
lelse av den ändring av arbetspensionsförsäk-
ringsbolagets bolagsordning som fusionen 
kräver. 

Enligt 2 mom. skall Försäkringsinspektio-
nen på arbetspensionsförsäkringsbolagets 
bekostnad kungöra ansökan om fusion i den 
officiella tidningen. I kungörelsen skall de 
försäkringsborgenärer och andra borgenärer i 
pensionskassan och arbetspensionsförsäk-
ringsbolaget som önskar framställa anmärk-
ningar mot ansökan uppmanas framställa 
dem till Försäkringsinspektionen inom en av 
den utsatt tid som inte får vara längre än två 
månader. Pensionskassan och arbetspen-
sionsförsäkringsbolaget skall informera om 
kungörelsen i åtminstone en tidning som ut-
kommer på pensionskassans hemort samt 
dessutom på det sätt som Försäkringsinspek-
tionen bestämmer närmare.   

Enligt 3 mom. skall Försäkringsinspektio-

nen ge sitt samtycke till fusionen, om de krav 
som anges i momentet uppfylls. Ansökan om 
Försäkringsinspektionens samtycke skall av-
göras inom sex månader. 

Enligt 4 mom. skall pensionskassan och 
arbetspensionsförsäkringsbolaget samt den 
som framställt en anmärkning och som anser 
att Försäkringsinspektionens beslut kränker 
hans eller hennes rätt, ha rätt att anföra be-
svär över Försäkringsinspektionens beslut 
hos högsta förvaltningsdomstolen så som be-
stäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Sådana besvär som avses i detta moment 
skall behandlas i brådskande ordning. 

6 §. Registrering av fusionen. Enligt det fö-
reslagna lagrummet skall pensionskassan och 
arbetspensionsförsäkringsbolaget anmäla fu-
sionen till registermyndigheten för registre-
ring inom fyra månader från Försäkringsin-
spektionens samtycke. I annat fall förfaller 
fusionen. Till anmälan skall fusionsplanen 
med bilagor samt fusionsbesluten fogas. I 
anmälan skall företes en utredning om att 
Försäkringsinspektionens samtycke har vun-
nit laga kraft. Om samtycket inte har vunnit 
laga kraft senast vid ovan avsedda tidpunkt, 
skall registermyndigheten skjuta upp behand-
lingen av anmälan till dess samtycket har 
vunnit laga kraft. 

Vid registreringen skall den planerade regi-
streringstidpunkten för fusionen beaktas, om 
det inte föreligger något hinder för detta och 
tidpunkten inte infaller senare än fyra måna-
der från anmälan. 

7 §. Fusion. Enligt 1 mom. skall pensions-
kassans tillgångar och skulder utan likvida-
tionsförfarande övergå till arbetspensionsför-
säkringsbolaget när fusionen har registrerats. 
Samtidigt upplöses pensionskassan. Vid be-
skattningen skall 52 a och 52 b § lagen om 
beskattning av inkomst av näringsverksamhet 
(360/1968) tillämpas på fusionen. 

I 2 mom. bestäms dessutom att om det efter 
fusionen framkommer tillgångar som baserar 
sig på pensionskassans verksamhet före fu-
sionen, skall även dessa tillgångar anses ha 
blivit en del av arbetspensionsförsäkringsbo-
lagets tillgångar.  

Om skulderna bestäms på motsvarande sätt 
i 3 mom. att arbetspensionsförsäkringsbola-
get skall ansvara för de skulder och andra 
förbindelser som framkommer efter fusionen 
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och som baserar sig på pensionskassans 
verksamhet och som pensionskassan skulle 
ha varit ansvarig för. 

8 §. Särskilda bestämmelser om tillgångar 
och skulder. Enligt det föreslagna lagrummet 
skall pensionskassans tillgångar och skulder 
överföras till arbetspensionsförsäkringsbola-
get till värden som överensstämmer med det 
bokslut som upprättats och fastställts vid fu-
sionstidpunkten. 

9 §. Pensionskassans bokslut och revision. 
Enligt 1 mom. skall pensionskassans styrelse 
och verkställande direktör upprätta bokslut 
och koncernbokslut för den tid för vilken 
bokslut ännu inte har lagts fram och som ut-
går vid fusionstidpunkten. 

Enligt det föreslagna 2 mom. skall be-
stämmelserna i lagen om pension för konst-
närer och särskilda grupper av arbetstagare 
iakttas vid revisionen. Revisorerna skall dock 
avge sin berättelse till arbetspensionsförsäk-
ringsbolagets bolagsstämma, som skall fast-
ställa bokslutet och besluta om beviljande av 
ansvarsfrihet för medlemmarna i pensions-
kassans styrelse och för pensionskassans 
verkställande direktör. Detta skall ske inom 
sex månader från fusionen vid arbetspen-
sionsförsäkringsbolagets ordinarie eller ex-
traordinarie bolagsstämma. 

10 §. Ikraftträdande. I lagförslaget ingår en 
sedvanlig ikraftträdelsebestämmelse. Efter-
som en fusion av pensionskassan med ar-
betspensionsförsäkringsbolaget förutsätter 
olika förberedande beslut av arbetspensions-
försäkringsbolaget, pensionskassan och 
myndigheterna föreslås i 2 mom. att åtgärder 
som verkställigheten av lagen förutsätter får 
vidtas innan lagen träder i kraft. 

 
1.2. Lag om ombildning av en arbetspen-

sionskassa till ett ömsesidigt arbets-
pensionsförsäkringsbolag 

2 §. Lagens tillämpningsområde. Det före-
slås att till 3 mom. fogas ett omnämnande av 
att det som i KAPL bestäms om en arbets-
pensionskassas bokföring, bokslut och revi-
sion inte skall gälla arbetspensionsförsäk-
ringsbolaget. 

3 § Arbetspensionsförsäkringsbolagets 
verksamhet. I 1 mom. anges vilket slag av 
försäkringsrörelse arbetspensionsförsäk-

ringsbolaget får bedriva. Eftersom pensions-
kassan fusioneras med arbetspensionsförsäk-
ringsbolaget föreslås att försäkringsrörelse 
enligt KoPL fogas till momentet.  

6 §. Delägarskap i arbetspensionsförsäk-
ringsbolaget.  I paragrafen föreskrivs om 
delägarskap i arbetspensionsförsäkringsbola-
get. Det föreslås att till den fogas ett omnäm-
nande av att delägare också är de arbetsgiva-
re som har ett gällande pensionsarrangemang 
enligt 1 § KoPL, i enlighet med vad som 
närmare bestäms i bolagsordningen. 

12 §. Särskilda bestämmelser om ansvars-
skulden och verksamhetskapitalet. Det före-
slås att de bestämmelser som gäller ansvars-
skulden och verksamhetskapitalet anges på 
samma sätt för KoPL som de som i den gäl-
lande lagen gäller för KAPL. I paragrafen 
hänvisas således till 7 § 3 mom. när det gäller 
KoPL. Arbetspensionsförsäkringsbolagets 
ansvarsskuld räknas således ut separat för de 
olika försäkringsgrenarna. 

Arbetspensionsförsäkringsbolagets verk-
samhetskapital, solvenskravet och minimibe-
loppet för verksamhetskapitalet fastställs en-
ligt 16 och 17 § AFBL. Vid tillämpningen av 
lagrummen skall arbetspensionsförsäkrings-
bolagets ansvarsskuld och ofördelade 
tilläggsförsäkringsansvar fastställas utgående 
från de sammanlagda beloppen av posterna 
enligt KAPL och KoPL. 

Försäkringsbestånden enligt KAPL och 
KoPL, med undantag av investeringstill-
gångarna, kvarstår som separata försäkrings-
bestånd vid fusionen av pensionskassan och 
arbetspensionsförsäkringsbolaget, och intäk-
terna av försäkringsverksamheten och de 
premier som påförs försäkringstagarna hålls 
således också skilt från varandra. De kalkyle-
rade belopp som skall reserveras för fluktua-
tioner i skadekostnaderna skall också räknas 
ut separat. Försäkringsverksamhetens resultat 
kan således inte jämnas ut mellan försäk-
ringsbestånden. 

12 a §. Särskilda bestämmelser om försäk-
ringspremier och investeringstillgångar. Ef-
tersom försäkringspremierna skall fastställas 
särskilt för försäkringsrörelsen enligt KAPL 
och försäkringsrörelsen enligt KoPL och ba-
sera sig på de förväntade skadekostnaderna 
för respektive försäkringsrörelse, kommer de 
faktiska skadekostnaderna att variera obero-
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ende av varandra i förhållande till de förvän-
tade skadekostnaderna. Det kalkylerade be-
lopp som skall reserveras för fluktuationer i 
skadekostnaderna som en buffert för dem kan 
således utvecklas i olika riktningar för de 
olika försäkringsrörelserna. Att det kalkyle-
rade beloppet är tillräckligt stort skall grans-
kas särskilt för vardera försäkringsrörelsen. 
När nivån på försäkringspremien fastställs 
bör det säkerställas att det kalkylerade belop-
pet inflyter så att nivån kan anses tillräcklig 
med tanke på fluktuationen i skadekostna-
derna. När premien fastställs får en större del 
av det kalkylerade beloppet inte upplösas för 
sänkning av försäkringspremierna än vad 
som behövs för skäliga gottgörelser. Om ni-
vån på det kalkylerade beloppet dock stiger 
så att den blir betydligt högre än vad som an-
ses tillräckligt för fluktuationen i skadekost-
naderna, kan det kalkylerade beloppet mins-
kas genom att nivån på försäkringspremien 
sänks. 

Eftersom de investeringstillgångar som 
skall täcka arbetspensionsförsäkringsbolagets 
ansvarsskuld skall förvaltas gemensamt för 
vartdera försäkringsbeståndet, anses intäkten 
av placeringsverksamheten uppkomma i för-
hållande till det sammanlagda beloppet av de 
olika försäkringsrörelsernas försäkringstek-
niska ansvarsskulder och det kalkylerade be-
lopp som skall reserveras för fluktuationer i 
skadekostnaderna. De överföringar till ar-
betspensionsförsäkringsbolagets ansvars-
skuld som intäkterna av placeringsverksam-
heten föranleder skall således fördelas på de 
båda försäkringsbeståndens ansvarsskuld i 
ovan nämnda förhållande. Avsikten med be-
stämmelsen är att säkerställa en jämlik be-
handling av försäkringsbestånden och skydd 
för de arbetstagare som omfattas av olika 
försäkringsgrenar.  

Överföringar från arbetspensionsförsäk-
ringsbolagets verksamhetskapital till det kal-
kylerade beloppet enligt 1 mom. kan göras 
för att öka det kalkylerade beloppet eller för 

premiegottgörelser till försäkringstagarna. 
Eftersom arbetspensionsförsäkringsbolagets 
verksamhetskapital är gemensamt och de 
kalkylerade beloppen enligt 1 mom. separata 
för båda försäkringsbestånden, skall överfö-
ringarna från verksamhetskapitalet göras i 
samma förhållande till vartdera försäkrings-
beståndet. Avsikten med bestämmelsen är att 
säkerställa att överföringarna till vartdera 
försäkringsbeståndets egna kalkylerade be-
lopp enligt 1 mom. då arbetspensionsförsäk-
ringsbolagets solvens tillåter detta görs på ett 
jämlikt sätt. 

 
Ikraftträdande.  

I lagförslaget ingår en sedvanlig ikraftträ-
delsebestämmelse. 

 
1.3. Lag om pension för konstnärer och 

särskilda grupper av arbetstagare 

2 §. I 2 mom. föreskrivs om anordnandet 
av pensionsskydd enligt KoPL i en pensions-
kassa. Denna möjlighet kvarstår i lagen och 
därmed blir det möjligt att sköta verksamhe-
ten enligt KoPL utan avbrott i pensionskas-
san till dess arbetspensionsförsäkringsbolaget 
börjar sköta den nämnda verksamheten efter 
fusionen. För tydlighetens skull föreslås att 
till paragrafen fogas ett nytt 3 mom., i vilket 
det hänvisas till möjligheten enligt den nu fö-
reslagna lagen att sköta nämnda pensions-
skydd även i ett arbetspensionsförsäkringsbo-
lag. 

 
Ikraftträdande 

I lagförslaget ingår en sedvanlig ikraftträ-
delsebestämmelse. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 

1. 
 
 

Lag 

om fusion av pensionskassan enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper 
av arbetstagare med arbetspensionsförsäkringsbolaget enligt lagen om ombildning av en ar-

betspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Lagens syfte 

Genom denna lag fusioneras den pensions-
kassa som avses i 2 § 2 mom. lagen om pen-
sion för konstnärer och särskilda grupper av 
arbetstagare (662/1985) (pensionskassa) med 
det i lagen om ombildning av en arbetspen-
sionskassa till ett ömsesidigt arbetspensions-
försäkringsbolag (255/2003) avsedda ömse-
sidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget (ar-
betspensionsförsäkringsbolag) som fortsätter 
verkställigheten av pensionsskyddet enligt 
den förstnämnda lagen.  

 
2 § 

Lagens tillämpningsområde 

Efter fusionen tillämpas lagen om pension 
för konstnärer och särskilda grupper av ar-
betstagare på arbetspensionsförsäkringsbola-
get, om inte något annat bestäms i denna lag. 

Vad som i övrigt någon annanstans i lag 
bestäms eller med stöd av lag föreskrivs om 
en pensionskassa gäller vid tillämpningen av 
denna lag även arbetspensionsförsäkringsbo-
laget. 

På arbetspensionsförsäkringsbolaget till-
lämpas dock inte 2 § 2 mom., 2 a § 1 mom. 
och 3 - 5 mom., 2 b, 9 och 9 a §, 9 b § 1 och 
2 mom. samt 9 c - 9 j § lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbetsta-
gare. 

 
 
 

3 § 

Fusionsplan 

Pensionskassans och arbetspensionsförsäk-
ringsbolagets styrelser skall göra upp en 
skriftlig fusionsplan som skall dateras och 
undertecknas. I fusionsplanen skall ingå 

1) firma, registeruppgifter, adress och 
hemort för parterna i fusionen, 

2) ett förslag till ändring av arbetspensions-
försäkringsbolagets bolagsordning, 

3) en utredning om de arbetsgivares och 
arbetstagares delägarskap i arbetspensions-
försäkringsbolaget vilka omfattas av pen-
sionskassans pensionsarrangemang, 

4) ett förslag till registreringstidpunkt för 
verkställande av fusionen, 

5) en utredning om hur verksamhetskapita-
let efter fusionen bildas av pensionskassans 
och arbetspensionsförsäkringsbolagets verk-
samhetskapital före fusionen, den planerade 
nivån på verksamhetskapitalet och hur verk-
samhetskapitalet är avsett att användas vid 
fastställandet av försäkringspremierna, samt 

6) en utredning om till vilka delar försäk-
ringsbeståndet enligt lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbetsta-
gare sköts och avskiljs från försäkringsbe-
ståndet enligt lagen om pension för arbetsta-
gare i kortvariga arbetsförhållanden 
(134/1962). 

Till fusionsplanen skall fogas pensionskas-
sans och arbetspensionsförsäkringsbolagets 
mellanbokslut som upprättats med iakttagan-
de av de bestämmelser och föreskrifter som 
gäller pensionskassans och arbetspensions-
försäkringsbolagets bokslut. Mellanboksluten 
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görs upp för den tid för vilken bokslut ännu 
inte upprättats och som utgår högst sex må-
nader före den planerade fusionstidpunkten. 
Till mellanboksluten skall fogas en uppskatt-
ning av pensionskassans och arbetspensions-
försäkringsbolagets verksamhetskapital vid 
fusionstidpunkten. 

 
4 § 

Beslut om fusion 

I pensionskassan fattas beslutet om fusion 
av delegationen med två tredjedels majoritet 
av de avgivna rösterna.  

I arbetspensionsförsäkringsbolaget fattas 
beslutet om fusion av bolagsstämman med 
två tredjedels majoritet av de avgivna röster-
na. 

 
5 § 

Försäkringsinspektionens samtycke 

Inom två månader efter det att pensions-
kassan och arbetspensionsförsäkringsbolaget 
har fattat beslut om fusionen skall de ansöka 
om Försäkringsinspektionens samtycke till 
fusionsplanen och om fastställelse av den 
ändring av arbetspensionsförsäkringsbolagets 
bolagsordning som fusionen kräver. 

Försäkringsinspektionen skall på arbets-
pensionsförsäkringsbolagets bekostnad kun-
göra ansökan om fusion i den officiella tid-
ningen. I kungörelsen skall de försäkrings-
borgenärer och andra borgenärer i pensions-
kassan och arbetspensionsförsäkringsbolaget 
som önskar framställa anmärkningar mot an-
sökan uppmanas framställa dem till Försäk-
ringsinspektionen inom en av den utsatt tid 
som inte får vara längre än två månader. Pen-
sionskassan och arbetspensionsförsäkrings-
bolaget skall informera om kungörelsen i åt-
minstone en tidning som utkommer på pen-
sionskassans hemort samt dessutom på det 
sätt som Försäkringsinspektionen bestämmer 
närmare.   

Försäkringsinspektionen skall inom sex 
månader från det att ansökan enligt 1 mom. 
gjorts ge sitt samtycke till fusionen, om 

1) fusionen inte inkräktar på de förmåner 
som försäkringarna omfattar, 

2) fusionen inte anses äventyra en sund ut-
veckling av försäkringsverksamheten, 

3) fusionen anses motiverad med tanke på 
verkställigheten av arbetspensionssystemet, 
samt 

4) arbetspensionsförsäkringsbolagets kon-
cession har utvidgats så att bolaget kan sköta 
verkställigheten av pensionsskyddet enligt 
lagen om pension för konstnärer och särskil-
da grupper av arbetstagare. 

Pensionskassan och arbetspensionsförsäk-
ringsbolaget samt den som framställt en an-
märkning och som anser att Försäkringsin-
spektionens beslut kränker hans eller hennes 
rätt, har rätt att anföra besvär över Försäk-
ringsinspektionens beslut hos högsta förvalt-
ningsdomstolen så som bestäms i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). Sådana besvär 
som avses i detta moment skall behandlas i 
brådskande ordning. 

 
6 § 

Registrering av fusionen 

Pensionskassan och arbetspensionsförsäk-
ringsbolaget skall anmäla fusionen till regis-
termyndigheten för registrering inom fyra 
månader från Försäkringsinspektionens sam-
tycke. I annat fall förfaller fusionen. Till an-
mälan skall fusionsplanen med bilagor samt 
fusionsbesluten fogas. I anmälan skall företes 
en utredning om att Försäkringsinspektionens 
samtycke har vunnit laga kraft. Om samtyck-
et inte har vunnit laga kraft senast vid ovan 
avsedda tidpunkt, skall registermyndigheten 
skjuta upp behandlingen av anmälan till dess 
samtycket har vunnit laga kraft. 

Vid registreringen skall den planerade regi-
streringstidpunkten för fusionen beaktas, om 
det inte föreligger något hinder för detta och 
tidpunkten inte infaller senare än fyra måna-
der från anmälan. 

 
7 § 

Fusion 

Pensionskassans tillgångar och skulder 
övergår utan likvidationsförfarande till ar-
betspensionsförsäkringsbolaget när fusionen 
har registrerats. Samtidigt upplöses pen-
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sionskassan. Vid beskattningen skall 52 a 
och 52 b § lagen om beskattning av inkomst 
av näringsverksamhet (360/1068) tillämpas 
på fusionen. 

Om det efter fusionen framkommer till-
gångar som baserar sig på pensionskassans 
verksamhet före fusionen, anses även dessa 
tillgångar ha blivit en del av arbetspensions-
försäkringsbolagets tillgångar.  

Arbetspensionsförsäkringsbolaget ansvarar 
för de skulder och andra förbindelser som 
framkommer efter fusionen och som baserar 
sig på pensionskassans verksamhet och som 
pensionskassan skulle ha varit ansvarig för. 

 
8 § 

Särskilda bestämmelser om tillgångar och 
skulder 

Pensionskassans tillgångar och skulder 
överförs till arbetspensionsförsäkringsbolaget 
till värden som överensstämmer med det 
bokslut som upprättats och fastställts vid fu-
sionstidpunkten. 

 
 
 
 
 
 

9 § 

Pensionskassans bokslut och revision 

Pensionskassans styrelse och verkställande 
direktör skall upprätta bokslut och koncern-
bokslut för den tid för vilken bokslut ännu 
inte har lagts fram och som utgår vid fusions-
tidpunkten. 

Vid revisionen iakttas bestämmelserna i la-
gen om pension för konstnärer och särskilda 
grupper av arbetstagare. Revisorerna avger 
dock sin berättelse till arbetspensionsförsäk-
ringsbolagets bolagsstämma, som beslutar 
om fastställande av bokslutet och om bevil-
jande av ansvarsfrihet för medlemmarna i 
pensionskassans styrelse och för pensions-
kassans verkställande direktör. Detta skall 
ske inom sex månader från fusionen vid ar-
betspensionsförsäkringsbolagets ordinarie el-
ler extraordinarie bolagsstämma. 

 
 

10 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den      2003. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
 
 

 

2. 
 

Lag 

om ändring av lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspen-
sionsförsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 mars 2003 om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesi-

digt arbetspensionsförsäkringsbolag (255/2003) 2 § 3 mom., 3 § 1 mom., 6 § och 12 § samt 
fogas till lagen en ny 12 a § som följer: 
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

På det arbetspensionsförsäkringsbolag som 
avses i denna lag tillämpas dock inte 1 § 1 

mom., 2 och 3 §, 6 § 1 mom., 14, 15 och 18 § 
samt 20 § 1 mom. lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag och inte heller 2 §, 2 b § 1 
och 3-5 mom., 2 c, 11 och 11 a §, 11 b § 1 
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och 2 mom. samt 11 c -11 j § lagen om pen-
sion för arbetstagare i kortvariga arbetsför-
hållanden. 

 
3 § 

Arbetspensionsförsäkringsbolagets verksam-
het 

Det arbetspensionsförsäkringsbolag som 
avses i denna lag får inte bedriva annan för-
säkringsrörelse än sådan verksamhet som av-
ses i lagen om pension för arbetstagare i 
kortvariga arbetsförhållanden och lagen om 
pension för konstnärer och särskilda grupper 
av arbetstagare (662/1985) och sådan återför-
säkring som direkt hänför sig till denna verk-
samhet, om inte något annat bestäms i denna 
lag, i lagen om pension för arbetstagare i 
kortvariga arbetsförhållanden eller i lagen 
om pension för konstnärer och särskilda 
grupper av arbetstagare eller med stöd av 
dem. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Delägarskap i arbetspensionsförsäkringsbo-
laget 

Delägare i arbetspensionsförsäkringsbola-
get är de arbetsgivare som har ett gällande 
pensionsarrangemang enligt 1 § lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden eller 1 § lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbetsta-
gare, ägarna till arbetspensionsförsäkringsbo-
lagets garantikapital samt de försäkrade som 
omfattas av vart och ett av pensionsarrange-
mangen, i enlighet med vad som närmare be-
stäms i bolagsordningen. 

 
12 § 

Särskilda bestämmelser om ansvarsskulden 
och verksamhetskapitalet 

Arbetspensionsförsäkringsbolagets an-
svarsskuld fastställs i enlighet med 10 § 3 
mom. lagen om pension för arbetstagare i 
kortvariga arbetsförhållanden när det gäller 
pensionsskyddet enligt nämnda lag och i en-

lighet med 7 § 3 mom. lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbetsta-
gare när det gäller pensionsskyddet enligt 
sistnämnda lag. 

Arbetspensionsförsäkringsbolagets verk-
samhetskapital, solvensgräns och minimibe-
lopp för verksamhetskapitalet beräknas enligt 
16 och 17 § lagen om arbetspensionsförsäk-
ringsbolag.  

Vid tillämpning av 16 och 17 § lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag skall vid 
fastställandet av arbetspensionsförsäkrings-
bolagets verksamhetskapital samt minimibe-
loppet för verksamhetskapitalet och solvens-
gränsen, som arbetspensionsförsäkringsbola-
gets ansvarsskuld anses det sammanlagda be-
loppet av de ansvarsskulder som nämns i 1 
mom. 

Vid tillämpning av 16 och 17 § lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag skall vid 
fastställandet av arbetspensionsförsäkrings-
bolagets verksamhetskapital samt minimibe-
loppet för verksamhetskapitalet och solvens-
gränsen, som arbetspensionsförsäkringsbola-
gets ofördelade tilläggsförsäkringsansvar an-
ses det sammanlagda beloppet av följande 
poster: 

1) Det belopp som uppkommer då från an-
svarsskulden enligt 10 § 3 mom. lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden avdras den försäkringstekniska 
ansvarsskuld som anges i de grunder som av-
ses i nämnda moment och det kalkylerade 
belopp som skall reserveras för fluktuationer 
i skadekostnaderna och som likaså anges i 
nämnda grunder. 

2) Det belopp som uppkommer då från an-
svarsskulden enligt 7 § 3 mom. lagen om 
pension för konstnärer och särskilda grupper 
av arbetstagare avdras den försäkringsteknis-
ka ansvarsskuld som anges i de grunder som 
avses i nämnda moment och det kalkylerade 
belopp som skall reserveras för fluktuationer 
i skadekostnaderna och som likaså anges i 
nämnda grunder. 

 
12 a § 

Särskilda bestämmelser om försäkrings-
premier och investeringstillgångar 

När försäkringspremienivån fastställs med 
stöd av 10 § 1 mom. lagen om pension för 
arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 
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och 7 § 1 mom. lagen om pension för konst-
närer och särskilda grupper av arbetstagare 
skall för vartdera försäkringsbeståndet sär-
skilt beaktas att det kalkylerade belopp som 
skall reserveras för fluktuationer i skadekost-
naderna räcker till för utjämning av skade-
kostnaderna. 

Det överskott eller underskott som upp-
kommer till följd av försäkringspremierna 
överförs separat för vartdera försäkringsbe-
ståndet till det kalkylerade belopp som skall 
reserveras för fluktuationer i skadekostna-
derna i enlighet med de grunder som social- 
och hälsovårdsministeriet fastställer med stöd 
av 10 § 3 mom. lagen om pension för arbets-
tagare i kortvariga arbetsförhållanden och 7 § 
3 mom. lagen om pension för konstnärer och 
särskilda grupper av arbetstagare. 

Intäkten av investeringstillgångarna förde-
las på försäkringsbestånden i förhållande till 
de sammanlagda beloppen av dessas försäk-
ringstekniska ansvarsskuld och det kalkyle-
rade belopp som skall reserveras för fluktua-
tioner i skadekostnaderna. 

Överföringarna från verksamhetskapitalet 

till det kalkylerade belopp som för vartdera 
försäkringsbeståndet skall reserveras för 
fluktuationer i skadekostnaderna görs i för-
hållande till de sammanlagda belopp som av-
ses i 3 mom. i enlighet med de grunder som 
social- och hälsovårdsministeriet fastställer 
med stöd av 10 § 3 mom. lagen om pension 
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållan-
den och 7 § 3 mom. lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbetsta-
gare. 

 
Ikraftträdande 

——— 
Denna lag träder i kraft den      2003. 
Bestämmelserna i denna lag tillämpas efter 

det att den fusion som avses i lagen om fu-
sion av pensionskassan enligt lagen om pen-
sion för konstnärer och särskilda grupper av 
arbetstagare med arbetspensionsförsäkrings-
bolaget enligt lagen om ombildning av en ar-
betspensionskassa till ett ömsesidigt arbets-
pensionsförsäkringsbolag (   /    ) har skett. 

 
————— 
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3. 
Lag 

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

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 2 § lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av ar-

betstagare (662/1985) ett nytt 3 mom., i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag 
1044/1999, som följer: 

 
2 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om skötseln av pensions-

skyddet enligt denna lag i ett ömsesidigt ar-
betspensionsförsäkringsbolag finns i lagen 
om fusion av pensionskassan enligt lagen om 
pension för konstnärer och särskilda grupper 
av arbetstagare med arbetspensionsförsäk-

ringsbolaget enligt lagen om ombildning av 
en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt ar-
betspensionsförsäkringsbolag (   /    ). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den      2003. 
 

————— 

Helsingfors den 24 oktober 2003 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 

2. 
 

Lag 

om ändring av lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspen-
sionsförsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 mars 2003 om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesi-

digt arbetspensionsförsäkringsbolag (255/2003) 2 § 3 mom., 3 § 1 mom., 6 § och 12 § samt 
fogas till lagen en ny 12 a § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

På det arbetspensionsförsäkringsbolag 
som avses i denna lag tillämpas dock inte 1 
§ 1 mom., 2 och 3 §, 6 § 1 mom., 14, 15 och 
18 § samt 20 § 1 mom. lagen om arbetspen-
sionsförsäkringsbolag och inte heller 2 §, 2 
b § 1 och 3—5 mom., 2 c, 11 och 11 a §, 11 
b § 1 och 2 mom. samt 11 c och 11 d § la-
gen om pension för arbetstagare i kortvari-
ga arbetsförhållanden.  

Vad som i övrigt någon annanstans i lag 
bestäms eller med stöd av lag föreskrivs om 
en arbetspensionskassa gäller vid tillämp-
ningen av denna lag det arbetspensionsför-
säkringsbolag som avses i denna lag.  
 

2 § 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

På det arbetspensionsförsäkringsbolag 
som avses i denna lag tillämpas dock inte 1 
§ 1 mom., 2 och 3 §, 6 § 1 mom., 14, 15 och 
18 § samt 20 § 1 mom. lagen om arbetspen-
sionsförsäkringsbolag och inte heller 2 §, 2 
b § 1 och 3—5 mom., 2 c, 11 och 11 a §, 11 
b § 1 och 2 mom. samt 11 c—-11 j § lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga 
arbetsförhållanden. 
 

 
3 §  

Arbetspensionsförsäkringsbolagets verk-
samhet  

Det arbetspensionsförsäkringsbolag som 
avses i denna lag får inte bedriva annan för-
säkringsrörelse än sådan verksamhet som 
avses i lagen om pension för arbetstagare i 
kortvariga arbetsförhållanden och sådan 
återförsäkring som direkt hänför sig till 
denna verksamhet, om inte något annat be-

3 § 

Arbetspensionsförsäkringsbolagets verk-
samhet 

Det arbetspensionsförsäkringsbolag som 
avses i denna lag får inte bedriva annan 
försäkringsrörelse än sådan verksamhet 
som avses i lagen om pension för arbetsta-
gare i kortvariga arbetsförhållanden och 
lagen om pension för konstnärer och sär-
skilda grupper av arbetstagare (662/1985) 
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stäms i denna lag eller i lagen om pension 
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhål-
landen eller med stöd av den.  

I arbetspensionsförsäkringsbolagets bo-
lagsordning skall nämnas vilket slag av för-
säkringsrörelse bolaget har rätt att bedriva.  
 

och sådan återförsäkring som direkt hänför 
sig till denna verksamhet, om inte något 
annat bestäms i denna lag, i lagen om pen-
sion för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden eller i lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbets-
tagare eller med stöd av dem. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 §  

Delägarskap i arbetspensionsförsäkrings-
bolaget  

Delägare i arbetspensionsförsäkringsbo-
laget är de arbetsgivare som har ett gällan-
de pensionsarrangemang enligt 1 § lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga 
arbetsförhållanden, ägarna till bolagets ga-
rantikapital samt de försäkrade som omfat-
tas av vart och ett av pensionsarrange-
mangen, i enlighet med vad som närmare 
bestäms om dessa i bolagsordningen.  
 

6 § 

Delägarskap i arbetspensionsförsäkrings-
bolaget 

Delägare i arbetspensionsförsäkringsbo-
laget är de arbetsgivare som har ett gällan-
de pensionsarrangemang enligt 1 § lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga 
arbetsförhållanden eller 1 § lagen om pen-
sion för konstnärer och särskilda grupper 
av arbetstagare, ägarna till arbetspensions-
försäkringsbolagets garantikapital samt de 
försäkrade som omfattas av vart och ett av 
pensionsarrangemangen, i enlighet med 
vad som närmare bestäms i bolagsordning-
en. 
 

 
12 §  

Särskilda bestämmelser om ansvarsskulden 
och verksamhetskapitalet  

Det i denna lag avsedda arbetspensions-
försäkringsbolagets ansvarsskuld fastställs 
i enlighet med 10 § 3 mom. lagen om pen-
sion för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden.  

Vid tillämpning av 16 och 17 § lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag skall vid 
fastställandet av arbetspensionsförsäk-
ringsbolagets verksamhetskapital och vid 
fastställandet av minimibeloppet för verk-
samhetskapitalet samt solvensgränsen, som 
bolagets ansvarsskuld enligt nämnda be-
stämmelser anses ansvarsskulden enligt 1 
mom., och som ofördelat tilläggsförsäk-
ringsansvar anses beloppet av ansvarsskul-
den enligt 1 mom. minskat med den försäk-
ringstekniska ansvarsskuld som anges i de 
grunder som avses i 9 § 1 mom. lagen om 

12 § 

Särskilda bestämmelser om ansvarsskulden 
och verksamhetskapitalet 

Arbetspensionsförsäkringsbolagets an-
svarsskuld fastställs i enlighet med 10 § 3 
mom. lagen om pension för arbetstagare i 
kortvariga arbetsförhållanden när det gäll-
er pensionsskyddet enligt nämnda lag och i 
enlighet med 7 § 3 mom. lagen om pension 
för konstnärer och särskilda grupper av ar-
betstagare när det gäller pensionsskyddet 
enligt sistnämnda lag. 

Arbetspensionsförsäkringsbolagets verk-
samhetskapital, solvensgräns och minimibe-
lopp för verksamhetskapitalet beräknas en-
ligt 16 och 17 § lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag.  

Vid tillämpning av 16 och 17 § lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag skall vid 
fastställandet av arbetspensionsförsäk-
ringsbolagets verksamhetskapital samt mi-
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pension för arbetstagare i kortvariga ar-
betsförhållanden samt minskat med det kal-
kylerade belopp som skall reserveras för 
svängningar i skadekostnaderna och som 
anges i de grunder som avses i 10 § 3 mom. 
i nämnda lag.  
 

nimibeloppet för verksamhetskapitalet och 
solvensgränsen, som arbetspensionsförsäk-
ringsbolagets ansvarsskuld anses det sam-
manlagda beloppet av de ansvarsskulder 
som nämns i 1 mom. 

Vid tillämpning av 16 och 17 § lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag skall vid 
fastställandet av arbetspensionsförsäk-
ringsbolagets verksamhetskapital samt mi-
nimibeloppet för verksamhetskapitalet och 
solvensgränsen, som arbetspensionsförsäk-
ringsbolagets ofördelade tilläggsförsäk-
ringsansvar anses det sammanlagda belop-
pet av följande poster: 

1) Det belopp som uppkommer då från 
ansvarsskulden enligt 10 § 3 mom. lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga 
arbetsförhållanden avdras den försäkrings-
tekniska ansvarsskuld som anges i de grun-
der som avses i nämnda moment och det 
kalkylerade belopp som skall reserveras för 
fluktuationer i skadekostnaderna och som 
likaså anges i nämnda grunder. 
2) Det belopp som uppkommer då från an-
svarsskulden enligt 7 § 3 mom. lagen om 
pension för konstnärer och särskilda grup-
per av arbetstagare avdras den försäkrings-
tekniska ansvarsskuld som anges i de grun-
der som avses i nämnda moment och det 
kalkylerade belopp som skall reserveras för 
fluktuationer i skadekostnaderna och som 
likaså anges i nämnda grunder. 

 
 12 a § 

Särskilda bestämmelser om försäkrings-
premier och investeringstillgångar 

När försäkringspremienivån fastställs 
med stöd av 10 § 1 mom. lagen om pension 
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhål-
landen och 7 § 1 mom. lagen om pension 
för konstnärer och särskilda grupper av ar-
betstagare skall för vartdera försäkringsbe-
ståndet särskilt beaktas att det kalkylerade 
belopp som skall reserveras för fluktuatio-
ner i skadekostnaderna räcker till för ut-
jämning av skadekostnaderna. 

Det överskott eller underskott som upp-
kommer till följd av försäkringspremierna 
överförs separat för vartdera försäkrings-
beståndet till det kalkylerade belopp som 
skall reserveras för fluktuationer i skade-
kostnaderna i enlighet med de grunder som 
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social- och hälsovårdsministeriet fastställer 
med stöd av 10 § 3 mom. lagen om pension 
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhål-
landen och 7 § 3 mom. lagen om pension 
för konstnärer och särskilda grupper av ar-
betstagare. 

Intäkten av investeringstillgångarna för-
delas på försäkringsbestånden i förhållande 
till de sammanlagda beloppen av dessas 
försäkringstekniska ansvarsskuld och det 
kalkylerade belopp som skall reserveras för 
fluktuationer i skadekostnaderna. 

Överföringarna från verksamhetskapitalet 
till det kalkylerade belopp som för vartdera 
försäkringsbeståndet skall reserveras för 
fluktuationer i skadekostnaderna görs i för-
hållande till de sammanlagda belopp som 
avses i 3 mom. i enlighet med de grunder 
som social- och hälsovårdsministeriet fast-
ställer med stöd av 10 § 3 mom. lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga ar-
betsförhållanden och 7 § 3 mom. lagen om 
pension för konstnärer och särskilda grup-
per av arbetstagare. 

 
Ikraftträdande 

——— 
Denna lag träder i kraft den      2003. 
Bestämmelserna i denna lag tillämpas ef-

ter det att den fusion som avses i lagen om 
fusion av pensionskassan enligt lagen om 
pension för konstnärer och särskilda grup-
per av arbetstagare med arbetspensionsför-
säkringsbolaget enligt lagen om ombildning 
av en arbetspensionskassa till ett ömsesi-
digt arbetspensionsförsäkringsbolag (   /    ) 
har skett. 

——— 
 

 
 
 


