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L a g

445/2012

om ändring av lagen om sjömanspensioner
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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 193 a § 1 mom., mellanrubriken före

206 §, 207—209 § och rubriken för 210 §, av dem 193 a § 1 mom., 208 § och rubriken för
210 § sådana de lyder i lag 1233/2009, som följer:

193 a §

Särskilda bestämmelser om revision
i pensionskassan

Den fortlöpande granskning under räken-
skapsperioden som utförs av pensionskassans
revisor ska i tillräcklig omfattning utsträckas
till ansvarsskulden, solvenskapitalet, place-
ringsverksamheten, försäkrings- och ersätt-
ningsverksamheten samt interna affärstrans-
aktioner mellan pensionskassan och samman-
slutningar som hör till samma koncern.
— — — — — — — — — — — — —

Solvens och solvenskapital

207 §

Ordnande av solvensen

Pensionskassans solvenskapital och övriga
omständigheter som inverkar på pensionskas-
sans solvens ska ordnas på ett sätt som tryg-
gar de försäkrades förmåner, med beaktande
av sannolika växlingar i intäkterna och kost-

naderna samt övriga kalkylerbara osäkerhets-
faktorer.

208 §

Beräkning av solvensgräns och
solvenskapital

Pensionskassans solvensgräns beräknas
enligt lagen om beräkning av solvensgränsen
för pensionsanstalter och om täckning av an-
svarsskulden. Såsom ansvarsskuld används
då den försäkringstekniska ansvarsskulden
enligt 202 § i denna lag.

Med pensionskassans solvenskapital avses
det belopp med vilket pensionskassans till-
gångar ska anses överstiga pensionskassans
skulder och andra därmed jämförbara åtagan-
den med iakttagande av 16 a § 5 och 8—10
punkten, 16 b §, 16 c § 1 mom. 1 punkten
och 3 mom., 16 d § 2, 4, 5 och 6 punkten och
16 e § i lagen om arbetspensionsförsäkrings-
bolag (354/1997). Som ansvarsskuld som hör
till skulderna används den försäkringstek-
niska ansvarsskulden enligt 1 mom.
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lämna en beräkning över att kraven på sol-
venskapitalet har uppfyllts.

209 §

Planer för förstärkande av solvensen

Om pensionskassans solvenskapital under-
skrider solvensgränsen enligt 208 §, ska pen-
sionskassan utan dröjsmål för godkännande
tillställa Finansinspektionen en plan för åter-
ställande av en sund finansiell ställning. Pla-
nen för återställande av en sund finansiell
ställning ska visa att pensionskassans sol-
venskapital inom ett år, eller av särskilda skäl
med tillstånd av Finansinspektionen inom
högst två år, överskrider solvensgränsen.

Om pensionskassans solvenskapital är

mindre än en tredjedel av solvensgränsen en-
ligt 208 §, ska pensionskassan utan dröjsmål
för godkännande tillställa Finansinspektionen
en plan för kortfristig finansiering. Finansie-
ringsplanen ska visa att pensionskassans sol-
venskapital inom tre månader är minst en
tredjedel av solvensgränsen enligt 208 §. Om
de åtgärder som anges i finansieringsplanen
inte har vidtagits inom denna tid, kan Finans-
inspektionen av synnerligen vägande skäl
förlänga tiden med högst tre månader.

210 §

Föreskrifter om solvens och solvenskapital
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
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