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Lag
om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 83 e § 1 mom., sådant det lyder i lag

444/2012,
ändras 83 e § 4 mom. och 83 u §, sådana de lyder, 83 e § 4 mom. i lag 444/2012 och

83 u § i lagarna 444/2012 och 323/2015, samt
fogas till lagen en ny 33 a § som följer:

33 a §

Risk- och solvensbedömning

Styrelsen för en pensionskassa ska som en del av sitt strategiska beslutsfattande och sin
riskhantering genomföra en risk- och solvensbedömning där en bedömning görs av

1) hur de väsentliga riskerna inverkar på pensionskassans verksamhet,
2) vilka åtgärder som är motiverade för hanteringen av de risker som framkommit vid

bedömningen.
Risk- och solvensbedömningen ska uppdateras regelbundet och utan dröjsmål, om ris-

kerna har förändrats väsentligt.
Pensionskassan ska till Finansinspektionen ge in ett sammandrag av risk- och solvens-

bedömningen samt de slutsatser som dragits av den. Sammandraget till Finansinspektio-
nen ska innehålla åtminstone resultaten av risk- och solvensbedömningen, en beskrivning
av de använda metoderna samt de viktigaste antagandena.

83 e §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Finansinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om uppgörandet och in-
lämnandet av de planer som avses i 2 och 3 mom.

83 u §
För att en pensionskassa ska kunna hänföra den post enligt 83 b § 2 mom. 8 punkten

som baserar sig på delägarens tillskottsplikt till solvenskapitalet ska pensionskassan i risk-
och solvensbedömningen enligt 33 a § beskriva vad som eftersträvas genom posten, vilka
konsekvenser posten har för pensionskassans placeringsplan, solvens, placeringsfördel-
ning och avkastningsförväntningar samt i vilka situationer solvensen utökas genom för-
säkringspremier eller nedsättningar av försäkringspremierna begränsas. Pensionskassans
delägare ska informeras om att posten används inom solvenskapitalet.

Den post som baserar sig på delägarens tillskottsplikt ska dimensioneras med beaktande
av det genomförbara mål som uppställts för den. Pensionskassan ska följa hur de mål som
uppställts för användningen av posten uppnås. Pensionskassan kan inte hänföra posten till
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sitt solvenskapital om pensionskassans verksamhet inte motsvarar de mål som uppställts
för användningen av posten.

Efter att ha hänfört den post som baserar sig på delägarens tillskottsplikt till solvenska-
pitalet ska pensionskassan följa sin solvens i förhållande till den genomsnittliga solvens-
nivån för arbetspensionssystemet. Om pensionskassans solvens försvagas i förhållande till
den genomsnittliga solvensnivån för arbetspensionssystemet så att avvikelsen i betydande
grad ökar riskerna för pensionskassans verksamhet, ska pensionskassan begränsa använd-
ningen av tilläggsförsäkringsansvaret för att nedsätta försäkringspremierna eller stärka
solvenskapitalet genom tilläggsavgifter.

Av en pensionskassas solvenskapital ska det belopp som motsvarar solvensgränsen be-
stå av andra poster än den som nämns i 1 mom. Finansinspektionen kan tillåta att denna
post i två års tid hänförs till solvenskapitalet i de situationer som avses i 28 § i lagen om
beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar
även om solvenskapitalet underskrider solvensgränsen.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om hur en post som baserar sig på deläg-
arens tillskottsplikt ska följas och beaktas i risk- och solvensbedömningen.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
En pensionskassa ska senast inom ett år efter att denna lag trädde i kraft genomföra den

första risk- och solvensbedömningen enligt 33 a § och ge in ett sammandrag av den till Fi-
nansinspektionen.

Helsingfors den 3 juni 2016
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