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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om pensionsstiftelser och lagen och försäkringskassor
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att det till lagen om överlåtelse av samma försäkringsbestånd. I
arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om det föreslagna nya systemet för beståndspensionsstiftelser och lagen om försäkrings- överlåtelse beaktas dock inte sådana överlåkassor fogas bestämmelser genom vilka möj- telser av försäkringsbestånd, försäkringsligheterna att överlåta och överta ett arbets- verksamhet eller ansvar som genomförts före
pensionsförsäkringsbolags
försäkringsbe- lagens ikraftträdande.
För överlåtelse av försäkringsbestånd, förstånd, en pensionsstiftelses försäkringsverksamhet och en pensionskassas ansvar mellan säkringsverksamhet eller ansvar krävs Förpensionsanstalterna utvidgas så att åtgärderna säkringsinspektionens samtycke, och pengör det möjligt att också grunda en helt ny sionsanstalterna skall, liksom för närvarande,
uppfylla de lagstadgade kraven efter åtgärpensionskassa eller pensionsstiftelse.
Enligt propositionen kan försäkringsbe- den.
Förslagen om överlåtelse av försäkringsstånd, försäkringsverksamhet eller ansvar
som baserar sig på lagen om pension för ar- bestånd, försäkringsverksamhet eller ansvar
betstagare eller en del av dessa överlåtas till baserar sig på den promemoria som den konen ny pensionsstiftelse eller pensionskassa kurrensarbetsgrupp med uppgift att utreda
som grundas för detta ändamål. Det skall det lagstadgade arbetspensionssystemet lagt
dock i större utsträckning än tidigare vara fram för social- och hälsovårdsministeriet
möjligt att göra överlåtelser också till en re- den 15 februari 2002 samt den slutrapport
dan verksam pensionsstiftelse eller pensions- som den arbetsgrupp som nämnda arbetsgrupp tillsatt för fortsatt utredning av fondkassa.
En förutsättning för överlåtelserna är att de överföringar lämnade den 22 januari 2002.
I nämnda lagar föreslås dessutom vissa
arbetsgivare, vilkas försäkringsbestånd, försäkringsverksamhet eller ansvar överförs, preciseringar och ändringar av gällande beskall uppfylla de krav som ställs på arbetsgi- stämmelser, med beaktande av de ändringar
varen i samband med att en ny pensionsstif- som redan skett i rättspraxis och behörighetstelse eller pensionskassa grundas. Överlåtelse fördelningen mellan myndigheterna. I propoär möjlig endast genom ett avtal mellan den sitionen ingår också vissa förslag till beöverlåtande och övertagande pensionsanstal- stämmelser med anledning av ett direktiv av
ten, och åtgärden får inte äventyra en sund Europeiska unionen råd, som gäller kompletterande pensionsrättigheter.
utveckling av försäkringsverksamheten.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft så
I en verksamhetsplan skall det redogöras
för solvensen och risktäckningskapaciteten snart som möjligt efter det att de har antagits
och blivit stadfästa.
hos den nya pensionsanstalt som grundas genom överlåtelsen. För att man skall kunna
garantera att verksamheten är långsiktig förutsätts att det vid tidpunkten för överlåtelsen
har förflutit minst fem år sedan en tidigare
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1 . N u lä g e
1.1.

Lagstiftning och praxis

Överlåtelse av försäkringsbestånd, försäkringsverksamhet eller ansvar enligt lagen om
pension för arbetstagare
I det lagstadgade arbetspensionssystemet
ansvarar varje pensionsanstalt för pensionsdelar enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961, APL). Som täckning för det
ansvar som föranleds av pensionerna skall
finnas tillräckligt med tillgångar. Varje arbetspensionsanstalt skall dessutom för fluktuationer inom placeringsverksamheten ha ett
verksamhetskapital vars minimibelopp fastställs i speciallagar för nämnda pensionsanstalter och i författningar på lägre nivå som
utfärdats med stöd av dem. I speciallagarna
ingår också bestämmelser om när ett arbetspensionsförsäkringsbolags
försäkringsbestånd, en pensionsstiftelses försäkringsverksamhet eller en pensionskassas ansvar eller
delar av dessa måste överföras till en annan
arbetspensionsanstalt, samt bestämmelser om
förutsättningarna för frivilliga överlåtelser
mellan dessa pensionsanstalter. Obligatorisk
överlåtelse kommer i regel i fråga när tillräckliga grundläggande ekonomiska eller
andra till verksamheten hörande förutsättningar för fortsatt verksamhet inte längre
uppfylls. I så fall skall pensionsanstalten ofta
också lösas upp. I övrigt sker överlåtelsen av
försäkringsbestånd, försäkringsverksamhet
och ansvar genom frivilliga avtal mellan pensionsanstalterna.
Enligt 29 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), kan ett arbetspensionsförsäkringsbolag överlåta sitt försäkringsbestånd enligt APL eller en del av det,
endast till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag. Härvid överförs med försäkringsbeståndet också den andel av verksamhetskapitalet som motsvarar försäkringsbeståndet. En överlåtelse av försäkringsbeståndet eller del av det till en fungerande eller ny

pensionsstiftelse eller pensionskassa är inte
möjlig. En arbetsgivare som tecknat sin försäkring i ett arbetspensionsförsäkringsbolag
kan säga upp sitt försäkringsförhållande och
bli försäkringstagare i en annan pensionsanstalt. I så fall blir den ansvarsskuld som ackumulerats under försäkringsförhållandet, de
tillgångar som utgör täckning för denna och
det verksamhetskapital som utgör buffert för
placeringstillgångarna kvar i arbetspensionsförsäkringsbolaget.
Enligt 132 § lagen om försäkringskassor
(1164/1992), kan en pensionskassa överföra
sitt ansvar enligt APL och de tillgångar som
motsvarar det endast till en annan pensionskassa eller ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag varvid också ett verksamhetskapital som motsvarar den undre gränsen för idealzonen (det dubbla värdet av solvensgränsen) överförs till den övertagande pensionsanstalten. I sig förutsätter inte det att en delägare (arbetsgivare) lämnar pensionskassan
överföring av ansvar, vilket inte heller är fallet i arbetspensionsförsäkringsbolag.
Enligt 100 § lagen om pensionsstiftelser
(1774/1995), kan en pensionsstiftelse överlåta sin försäkringsverksamhet enligt APL eller
del av den till en annan pensionsstiftelse, ett
annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller en
annan pensionskassa. I så fall överförs de
tillgångar som motsvarar försäkringsverksamheten och ett verksamhetskapital som
motsvarar idelazonens undre gräns till den
övertagande pensionsanstalten. I 125 § ingår
motsvarande bestämmelse för en sampensionsstiftelse med flera arbetsgivare. Om en
arbetsgivare utträder eller utesluts ur en sampensionsstiftelse, skall denna arbetsgivares
pensionsansvar, de tillgångar som täcker ansvaret och det verksamhetskapital som motsvarar idealzonens undre gräns överlåtas på
en annan pensionsstiftelse, pensionskassa eller arbetspensionsförsäkringsbolag.
Den beskrivna asymmetrin vid överlåtelserna förklaras för sin del av de olika solvenskrav som tidigare ställts för nämnda
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pensionsanstaltstyper. Numera är solvenskraven dock i stor utsträckning lika oberoende av pensionsanstaltstyp.
Till överlåtelse av försäkringsbestånd, försäkringsverksamhet och ansvar, i fortsättningen beståndsöverföring, hör också ett
formbundet beslutsförfarande, kungörelseförfarande och ansökningsförfarande i Försäkringsinspektionen.
Direktivet om kompletterande pensionsrättigheter
Syftet med rådets direktiv 98/49/EG om
skydd av kompletterande pensionsrättigheter
för anställda och egenföretagare som flyttar
inom gemenskapen, nedan direktivet om
kompletterande pensionsrättigheter, är att
skydda kompletterande pensionsrättigheter i
form av ålderspension, invaliditetspension
och familjepensionsrättigheter för anställda
och deras familjemedlemmar som flyttar från
ett land till ett annat inom unionen samt utbetalning av deras förmåner från ett medlemsland till ett annat. Enligt artikel 10 skall medlemsländerna sätta i kraft de lagar och förordningar och administrativa beslut som är
nödvändiga för att följa detta direktiv senast
36 månader efter det att direktivet har trätt i
kraft eller säkerställa att arbetsmarknadsparterna senast den dagen avtalar om de bestämmelser som krävs. Medlemsländerna
skulle senast den 25 januari 2002 tillställa
kommissionen texten till de nationella bestämmelser som de antar inom det område
som avses i direktivet.
Med kompletterande pensionssystem avses
i direktivet om kompletterande pensionsrättigheter alla tjänstepensionssystem eller system som utgår från kollektiva avtal och som
kompletterar eller ersätter förmåner som beviljas enligt det lagstadgade socialskyddet. I
Finland ingår kollektiva, kompletterande
pensionsrättigheter enligt direktivet i pensionsstiftelser, pensionskassor och livförsäkringsbolagens gruppförsäkringar samt i pensionsarrangemang (pensionsstadgor) som arbetsgivaren sköter på eget initiativ.
I direktivet bestäms om likabehandling av
en arbetstagare som skickats från en medlemsstat till en annan i fråga om bevarande
av pensionsrättigheter, dvs. rätt till fribrev
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(artikel 4), gränsöverskridande betalningar
(artikel 5), avgifter till kompletterande pensionssystem från eller för utsända arbetstagare (artikel 6), information till försäkringstagarna (artikel 7) och skadeståndsförfarande
(artikel 9). Finland har den 21 januari 2002
till kommissionen lämnat upplysning om
verkställighet av den ovan nämnda gemenskapslagstiftningen.
De kompletterande pensionssystemen är i
Finland till skillnad från flera andra medlemsländer frivilliga och ackumuleringen och
giltigheten av tilläggsförmåner utgår från
gällande arbetsavtalsförhållande. Sålunda
kan också en arbetstagare som skickats utomlands vara försäkrad i en pensionskassa eller
en pensionsstiftelse trots att detta inte uttryckligen har stiftats i lag. Av detta följer att
när en sådan arbetstagare är skickad till ett
annat medlemsland betalar arbetsgivaren och
pensionskassan och eventuellt också arbetstagaren försäkringspremier. En arbetstagare
som skickats till Finland från ett annat medlemsland och hans arbetsgivare i ett annat
medlemsland kan inte tvingas att betala försäkringspremier eftersom det är frivilligt att
höra till en pensionskassa eller en pensionsstiftelse. På motsvarande sätt är de gruppförsäkringar som beviljas av livförsäkringsbolag
frivilliga avtal. Personer som har skickats till
Finland är således inte skyldiga att ansluta
sig till finländska gruppförsäkringar. När arbetsförhållandet och försäkringen upphör kan
bildas i pensionskassan och livförsäkringsbolaget ett fribrev av den ackumulerade förmånen. I fråga om pensionsstiftelsen bestäms
fribrevet i pensionsstiftelsens stadgar.
Trots att direktivet inte till vissa delar kan
tillämpas på finländska kompletterande pensionssystem föreslås dock i propositionen att
det i lagen införs vissa förtydligande bestämmelser som direktivet förutsätter i fråga
om gränsöverskridande betalningar och information om förmåner.
Precisering och mindre ändringar av bestämmelserna
I den nuvarande lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag finns det bestämmelser som
inte är tillräckligt exakta till sin ordalydelse.
Myndigheternas rätt att utfärda närmare be-
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stämmelser motsvarar inte till alla delar fördelningen av befogenheter mellan Försäkringsinspektionen och social- och hälsovårdsministeriet. Därmed meddelas bl.a. vissa tillsynsbestämmelser om ordnandet av
placeringsverksamheten som social- och hälsovårdsministeriets förordningar trots att beslut i sådana tekniska frågor skall fattas av
Försäkringsinspektionen.
2 . P r o p o s itio n e n s må l o c h d e v i kt ig a s t e f ö r s la g e n
2.1.

Förslag om överlåtelse av försäkringsbeståndet

Utvidgning av möjligheterna att överföra
försäkringsbestånd
För ett decentraliserat arbetspensionssystem är det viktigt att systemet har tillräckligt
med fungerande pensionsanstalter. Detta leder till en verklig konkurrens mellan pensionsanstalterna särskilt i fråga om avkastning på placeringsverksamhet och kundbetjäning.
Bristen på möjligheter till beståndsöverföring och ett invecklat och tungt förfarande
kan i vissa situationer minska benägenheten
att byta ut den som sköter pensionsskyddet.
Detta främjar en centralisering av arbetspensionsverksamheten och dess risker till allt
färre pensionsanstalter.
För att trygga och främja en tillräcklig decentralisering av arbetspensionssystemet och
på detta sätt effektivera konkurrensfaktorerna
har konkurrensarbetsgruppen med uppgift att
utreda det lagstadgade arbetspensionssystemet i sin rapport: social- och hälsovårdsministeriets arbetsgruppspromemorior 2001:35,
föreslagit att i lagen införs bestämmelser som
möjliggör överföring av en försäkringskund,
dvs. arbetsgivare från en pensionsanstalt till
en annan på så enhetliga grunder som möjligt. Nämnda förslag kompletteras av en
mera detaljerad modell för överlåtelser av
försäkringsbestånd som utvecklats av en fristående arbetsgrupp (arbetsgrupp för fortsatt
utredning av fondöverföringar, sammandrag
22.1.2002).
I nämnda arbetsgruppers utredningar föreslås att möjligheterna till beståndsöverföring-

ar utvidgas förutom så att det skulle bli lättare att grunda en helt ny pensionsstiftelse eller
pensionskassa genom överlåtelse av försäkringsbestånd enligt APL från ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller en pensionskassa
och även så att nämnda försäkringsbestånd
kan överlåtas från ett arbetspensionsförsäkringsbolag till en fungerande pensionsstiftelse eller pensionskassa och från en pensionskassa till en pensionsstiftelse.
Nämnda förslag förutsätter en ändring av
lagstiftningen om pensionsanstalter gällande
bestämmelserna om överlåtelse och övertagande av försäkringsbestånd.
För att så enhetliga principer som möjligt
skall tillämpas mellan pensionsanstalter har
mindre ändringar gjorts även i de gällande
bestämmelserna i fråga om överlåtelse av ansvar eller försäkringsverksamhet från en pensionskassa eller pensionsstiftelse till ett arbetspensionsförsäkringsbolag.
Allmänna förutsättningar för överlåtelse av
försäkringsbestånd vid grundandet av en ny
pensionsstiftelse eller pensionskassa
Eftersom det i propositionen är fråga om en
utvidgning av möjligheterna till frivillig
överlåtelse av försäkringsbestånd enligt APL,
skulle överlåtelserna grunda sig på avtal. Enligt nuvarande praxis skulle Försäkringsinspektionen godkännande förutsättas för överlåtelse av bestånd. Försäkringsinspektionen
skall i samband med ansökan om överlåtelse
av bestånd säkerställa att överlåtelsen inte
äventyrar en sund utveckling av försäkringsverksamheten.
I det nya systemet för överlåtelse av försäkringsbestånd är att överlåtelse av försäkringsbeståndet till en ny pensionsstiftelse eller pensionskassa under bildning är huvudregel. Härvid skall förutsättningen för överlåtelse dock vara att också de övriga förutsättningarna för grundande av en ny pensionsstiftelse eller pensionskassa enligt gällande
bestämmelser uppfylls. Detta skulle bland
annat gälla minimiantalet försäkrade eller
medlemmar som hör till verksamhetskretsen
och arbetsgivarens funktionella anknytning
till vederbörande verksamhetskrets. Huvudregeln är att från en arbetspensionsanstalt kan
övergå en arbetsgivare som har minst 300 ar-
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betstagare. Dessutom kan från en arbetspensionsanstalt övergå också flera arbetsgivare
vilka dock måste ha sammanlagt minst 300
arbetstagare. Överlåtelser av bestånd från en
pensionsstiftelse skulle dock i likhet med nuvarande praxis inte begränsas av arbetsgivarens storlek. På motsvarande sätt förutsätter
en överlåtelse till en pensionsstiftelse, om det
är fråga om arbetsgivare i en sampensionsstiftelse som avses i 115 § 1 mom. lagen om
pensionsstiftelser, att varje arbetsgivare skall
ha minst 50 arbetstagare. En överlåtelse till
en pensionskassa förutsätter att det är fråga
om arbetsgivare som bildar en verksamhetskrets enligt 4 § lagen om försäkringskassor.
En förutsättning är vidare att det från föregående överlåtelse av samma försäkringsbestånd har gått minst fem år. Kravet tillämpas
inte på överlåtelser som skett innan de föreslagna bestämmelserna träder i kraft och inte,
såsom ovan nämnts, på obligatoriska överlåtelser av försäkringsbestånd.
Ansvar som överförs
Vid överlåtelsen av försäkringsbestånd enligt APL överförs också de ansvar som fastställts på försäkringens personnivå inklusive
okända avsättningar för invalid- och arbetslöshetspensioner samt utjämningsavsättningar. Alla pensioner i anslutning till de ansvar
som överförs och deras vårdförbindelser
överförs naturligtvis också. Ofördelat
tilläggsförsäkringsansvar skall dock överföras till ett belopp som fastställts i en förordning som utfärdats av social- och hälsovårdsministeriet.
Som hörande till det försäkringsbestånd
som överlåts anses också en försäkring som
närmast föregår arbetsgivarens fortlöpande
försäkring och som i ett arbetspensionsförsäkringsbolag avslutats av samma arbetsgivare av tekniska orsaker. Till det försäkringsbestånd som överlåts hör också försäkringar
som andra arbetsgivare som fusionerats har
med arbetsgivaren och som vid fusionen varit
i kraft i arbetspensionsanstalten och som avslutats på grund av fusionen.
Vid överlåtelsen skulle däremot inte överföras pensionsanstaltens utjämningsansvar
och inte heller fördelat tilläggsförsäkringsansvar.

Tillgångar som överförs
De tillgångar som motsvarar det ansvar
som överförs värderas till sitt gängse värde. I
första hand skall sådana tillgångar överföras
som hänför sig till arbetsgivaren. Resten av
den förmögenhet som överförs, överförs i
form av kontanter om ingenting annat avtalas.
Överlåtelsen av försäkringsbeståndet skall
genomföras så att kraven på täckning av ansvarsskulden uppfylls i såväl den överlåtande
som i den övertagande pensionsanstalten i
alla situationer efter överlåtelsen.
Verksamhetskapital som överförs
Verksamhetskapital överförs som ofördelat
tilläggsförsäkringsansvar vid överlåtelsen av
försäkringsbeståndet till ett belopp som i den
övertagande pensionsanstalten möjliggör en
sådan placeringsfördelning som med tillräcklig sannolikhet och tillräcklig soliditet på
längre sikt kan förväntas uppnå en avkastning enligt den beräkningsränta som fastställs med stöd av APL. Social- och hälsovårdsministeriet skall få rätt att genom förordning fastställa en fast procent för verksamhetskapitalet, enligt vilken det verksamhetskapital som överförs beräknas. Ministeriet föreslås fastställa procenten med två års
mellanrum.
Eftersom beståndsöverlåtelsen skall utgå
från avtal kan avtalsparterna i samband med
överlåtelsen av försäkringsbeståndet också
avtala om att samtidigt överföra sådana tillgångar som förutsätter mera verksamhetskapital än det procentbelopp som ministeriet
fastställt. Härvid blir den arbetsgivare vars
försäkringsbestånd överlåts tvungen att komplettera verksamhetskapitalet till den undre
gräns för idealzonen som tillgångarna förutsätter.
På motsvarande sätt gäller att om det verksamhetskapitalbelopp som fastställts genom
ministeriets förordning blir större än den andel av den överlåtande pensionsanstaltens
verksamhetskapital som motsvarar det försäkringsbestånd som överlåts, skall pensionsanstalten överlåta den andel av pensionsanstaltens verksamhetskapital som motsvarar det försäkringsbestånd som överförs,

8

RP 221/2002 rd

och den arbetsgivare vars försäkringsbestånd
överförs blir tvungen att komplettera verksamhetskapitalet enligt det belopp som ministeriet fastställt.
Ansöknings- och kungörelseförfarande
I propositionen föreslås förutom en utvidgning av möjligheterna till beståndsöverföring
dessutom vissa lättnader jämfört med det nuvarande ansökningsförfarandet. De föreslås i
huvudsak gälla förfarandet vid beslutsfattande och kungörelse om överlåtelse av försäkringsbestånd enligt APL.
När det gäller kungörelseförfarandet vid en
överlåtelse av försäkringsbestånd skulle det
räcka med en kungörelse i Officiella Tidningen. Dessutom skulle överlåtelsen meddelas på anslagstavlan hos den arbetsgivare
vars försäkringsbestånd överförs. Pensionstagarna skulle få meddelande per brev om
den nya betalaren (pensionsanstalten). Försäkringsinspektionen skall fastställa en tid
inom vilken anmärkningar mot den planerade
överföringen av försäkringsbeståndet skall
framläggas samt lämnar närmare föreskrifter
och anvisningar om ansökning och de utredningar som behövs för ansökan.
För att Försäkringsinspektionen skall kunna godkänna en överlåtelse av försäkringsbeståndet, får åtgärden inte kränka de förmåner
försäkringen omfattar och inte äventyra en
sund utveckling av försäkringsverksamheten.
Förenklat beslutsförfarande
I propositionen föreslås att pensionsanstaltens styrelse i regel skall fatta beslut om
överlåtelse av försäkringsbeståndet enligt
APL. Beslut i ett arbetspensionsförsäkringsbolag skulle dock såsom hittills fattas vid bolagsstämman om det vid en och samma överlåtelse överförs mera än 10 procent av bolagets ansvarsskuld. Motsvarande bestämmelse
intas också i fråga om försäkringskassor i
lag.
Vid överlåtelse av försäkringsbestånd enligt APL från en pensionsanstalt till en annan
skall arbetsgivarens kompletteringsskyldigheter gällande det verksamhetskapital som
överförs garantera att pensionsanstaltens övriga arbetsgivares ställning inte försvagas.

Administrativa kostnader
För närvarande ansvarar överlåtelseavtalets
parter, dvs. den överlåtande och övertagande
pensionsanstalten enligt avtal för kostnaderna
för överföringen och andra överlåtelseåtgärder. Eftersom initiativtagaren i det nya föreslagna systemet för överlåtelse av försäkringsbestånd är en arbetsgivare i den överlåtande pensionsanstalten, ansvarar den arbetsgivare som överförs (enligt orsaksprincipen)
för skäliga administrativa kostnader som föranleds den överlåtande pensionsanstalten.
Kostnadsersättningen kan exempelvis fastställas enligt antalet försäkrade och pensionärer som överförs.
2.2.

Utbetalning av förmåner till en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och information om
förmånerna

Eftersom det i den lag om pensionsstiftelser och den lag om försäkringskassor som
gäller i Finland inte finns exakta bestämmelser om betalning av vissa förmåner till ett
annat medlemsland i enlighet med kraven i
direktivet om kompletterande pensionsrättigheter och om information om förmånerna, föreslås i propositionen vissa mindre ändringar
och kompletteringar i anslutning till detta.
Ändringarna innebär fastställande på lagstiftningsnivå av sådana förfaranden som redan
tillämpats i praktiken.

2.3.

Preciseringar och mindre ändringar
av bestämmelser enligt propositionen

I propositionen föreslås att lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag preciseras i
fråga om delägarskap, beslutsfattande samt
tjänster som kompletterar placeringsverksamheten i arbetspensionsförsäkringsbolag.
I propositionen föreslås dessutom ändringar av vissa av tillsynsmyndigheternas befogenheter att meddela närmare rättsregler om
de föreslagna ärendena samtidigt som befogenheterna ändas så att de bättre motsvarar
myndigheternas befogenheter.
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3 . P r o p o s itio n e n s v e r kn i n g a r

Förslag som gäller överlåtelse av försäkringsbestånd
De föreslagna ändringarna är en del av de
åtgärder som siktar på att utveckla arbetspensionsanstalternas konkurrensförhållanden. De
föreslagna bestämmelserna om överlåtelse av
försäkringsbestånd utgår från tanken att den
huvudsakliga initiativtagaren till överlåtelsen
av försäkringsbeståndet skulle vara en arbetsgivare som försäkrat sina arbetstagare i
pensionsanstalten trots att avtalet om överlåtelse av försäkringsbeståndet ingås mellan
den överlåtande och den övertagande pensionsanstalten. Därför skulle också i dessa
fall arbetsgivaren betala de skäliga administrativa kostnaderna för överlåtelsen av försäkringsbeståndet.
Skyddsbestämmelserna i anslutning till det
verksamhetskapital som överlåts säkerställer
att ställningen för de arbetsgivare och försäkrade som blir kvar i den överlåtande pensionsanstalten inte försämras och att den arbetsgivare som överförs inte kan få orättvis
förmån på de övriga försäkringstagarnas eller
försäkrades bekostnad.
Huruvida de huvudsakliga målen för propositionen uppnås, dvs. att bibehålla pensionsanstaltsfältet tillräckligt decentraliserat,
att öka antalet aktörer inom pensionsanstaltsfältet och den vägen minska riskkoncentrationerna, beror till en stor del på arbetsgivarnas önskan att i framtiden byta pensionsanstalt. Därför är det svårt att på förhand uppskatta de föreslagna ändringarnas ekonomiska verkningar.
I propositionen ingår vissa ändringsförslag
som tar sikte på att underlätta beslutsfattandet och överlåtelseprocessen. Det är också
svårt att i detta skede uppskatta vilka kostnadsbesparingar de föreslagna ändringarna
skulle medföra.

Övriga förslag
De ändringar som direktivet om kompletterande pensionsrättigheter förutsätter i lagen
om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor stärker närmast det förfarande
som pensionsstiftelserna och pensionskassorna redan omfattar i praktiken. Också de
övriga föreslagna ändringarna har närmast en
förstärkande eller i övrigt preciserande betydelse för redan vedertagen praxis i den gällande lagstiftningen. Sålunda kan dessa ändringar inte uppskattas ha några betydande
ekonomiska verkningar.
4 . B e r e d n in g a v ä r e n d e t

Propositionen utgår från en promemoria av
konkurrensarbetsgruppen med uppgift att utreda det lagstadgade pensionssystemet, social- och hälsovårdsministeriets arbetsgruppspromemorior 2001:35 och den slutrapport
som den arbetsgrupp som nämnda arbetsgrupp tillsatt för fortsatt utredning av fondöverföringar lämnade den 22 januari 2002.
Till arbetsgrupperna har förutom representanter för social- och hälsovårdsministeriet
dessutom hört representanter för finansministeriet, konkurrensverket, Försäkringsinspektionen, Työeläkevakuuttajat (Arbetspensionsförsäkrare) från TELA, pensionsskyddscentralen, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund, Palvelutyönantajat, AKAVA r.f.,
Finlands Fackförbunds Centralorganisation
FFC,
Tjänstemannacentralorganisationen
FTFC r.f. och Suomen Yrittäjät. Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet.
Nämnda instanser understöder i huvudsak
förslagen, även om de enligt vissa inte är helt
tillräckliga med tanke på symmetrin mellan
pensionsanstalterna.
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DETALJMOTIVERING

1.
1.1.

L a g f ö r s la g
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

6 a §. Delägare i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag. Med stöd av 3 kap. 1
§ 4 mom. lagen om försäkringsbolag kan
delägarskap i försäkringsbolag med Försäkringsinspektionens samtycke utvidgas så, att
även andra än försäkringstagarna och innehavarna av garantikapitalet är delägare i bolaget. Med stöd av denna bestämmelse har så
gott som alla ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolag numera ändrat sina bolagsordningar så att även de som omfattas av den
lagstadgade arbetspensionsförsäkringen är
delägare i bolaget vid sidan av försäkringstagarna och garantikapitalets ägare. De försäkrades delägarskap har i gällande bolagsordningar förverkligats så, att de är delägare i
arbetspensionsförsäkringsbolagen som grupp
antingen per försäkring eller per försäkringstagare. De försäkrade kan inom sig välja en
representant som deltar i bolagsstämman för
det ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget.
Eftersom de försäkrades möjlighet att vara
delägare i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag inte har reglerats i lag föreslås,
att en bestämmelse om detta tas in i en ny 6 a
§. Enligt den föreslagna bestämmelsen är
försäkringstagarna samt, om så bestäms i bolagsordningen, innehavarna av garantiandelar
och de försäkrade delägare i ett ömsesidigt
arbetspensionsförsäkringsbolag. Bestämmelsen ändrar således inte den praxis som redan
nu följs.
7 §. Ägarkontroll. Paragrafen innehåller en
reglering av ett särskilt anmälningsförfarande
när någon direkt eller indirekt förvärvar eller
överlåter aktier eller garantiandelar i ett arbetspensionsförsäkringsbolag. Bestämmelsen
reglerar Försäkringsinspektionens möjlighet
att förbjuda en sådan åtgärd om ägandet kan
anses äventyra en sund utveckling av arbetspensionsförsäkringsverksamheten. I praktiken förvärvas aktier eller garantiandelar
omedelbart efter att förvärvsavsikten har anmälts till Försäkringsinspektionen. Lagen

saknar likväl bestämmelser om huruvida parterna kan vidta några åtgärder på basis av
ägandet under den tid som Försäkringsinspektionen överväger om förvärvet skall
godkännas eller inte. Ett åtgärdsförbud av
detta slag, tillämplig i en motsvarande situation, finns i 11 f § 1 och 2 mom. (303/1998)
lagen
om
konkurrensbegränsningar
(480/1992).
Med anledning av vad som framförs ovan
föreslås en motsvarande komplettering av 4
mom. Således skulle t.ex. utövande av rösträtt som förvärvats genom aktie- eller garantiandelsförvärvet inte vara möjligt under den
tid Försäkringsinspektionen prövar ärendet
om inte Försäkringsinspektionen ger sitt
samtycke därtill. Samtidigt har momentet
ändrats så, att det direkt framgår av det vilken myndighet som är behörig.
10 §. Styrelsens verksamhet. Enligt 1 mom.
i denna paragraf bereds ärenden som behandlas av bolagsstämman för ett arbetspensionsförsäkringsbolag av en styrelse, vars medlemmar skall ges tillfälle att närvara och yttra
sig på bolagsstämman. Enligt 8 kap. 6 § 1
mom. lagen om aktiebolag (734/1978) sörjer
styrelsen för bolagets förvaltning och för att
bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen skall i princip sköta om
alla uppgifter som inte hör till något annat
organ i bolaget enligt lagen eller eventuellt
enligt bolagsordningen eller p.g.a. uppgiftens
natur. Enligt lagen om aktiebolag skall styrelsen ordna och sammankalla bolagsstämma
och tillsammans med verkställande direktören sörja för kallelse till stämma och annan
information till aktieägarna. Styrelsens majoritet skall underteckna bokslutet. Det är således redan på basis av allmän bolagsrättslig
reglering så, att styrelsen för ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall sörja för beredningen av ärenden som skall behandlas på
bolagsstämman. Dessutom kan ordalydelsen
i paragrafens 1 mom. tolkas så, att styrelsen
är tvungen att behandla även ärenden där den
är jävig. Till denna del föreslås alltså att 1
mom. ändras så, att onödiga och oprecisa bestämmelser slopas. Bestämmelsen om styrelseledamöternas rätt att vara närvarande och
yttra sig på bolagsstämman föreslås flyttad
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till ett nytt 2 mom. Det nuvarande 2 mom.
blir i stället ett nytt 1 mom. och det nuvarande 1 mom. föreslås i sin helhet upphävd såsom onödig. Samtidigt föreslås att ordalydelsen i det nuvarande 2 mom. preciseras så, att
det tydligt framgår att styrelsens beslut är
den uppfattning som biträds av två tredjedelar av de närvarande styrelseledamöterna.
Denna bestämmelse skall enligt förslaget
ingå i det nya 1 mom.
27 §. Beredning och fattande av placeringsbeslut. Paragrafen behandlar kravet på
oavhängighet i ett arbetspensionsförsäkringsbolags placeringsverksamhet och tjänster som kompletterar bolagets placeringsverksamhet och som bolaget skaffar utifrån.
Kravet på hjälptjänster som bolaget anlitar
utomstående för är enligt lagen att de inte får
riskera oavhängigheten i bolagets placeringsverksamhet. Det är en fråga om organiserandet av bolagets ärendeskötsel som är underkastad övervakning. Med stöd av paragrafens
5 mom. ger social- och hälsovårdsministeriet
närmare föreskrifter om tillämpningen av paragrafen.
Det hör numera till Försäkringsinspektionens behörighet att utfärda närmare rättsnormer visavi det tekniska ordnandet av
övervakning underkastade ärenden i försäkringsbolag. Det föreslås att 5 mom. ändras så,
att bestämmelsen bättre motsvarar kompetensfördelningen mellan Försäkringsinspektionen och social- och hälsovårdsministeriet.
Således föreslås att Försäkringsinspektionen
meddelar närmare föreskrifter om sådana i 4
mom. avsedda tjänster i samband med skötseln av tillgångarna, sakkunnigtjänster i anknytning till placeringsverksamheten, hjälptjänster eller andra med dem jämförbara
tjänster som kompletterar bolagets egna placeringsverksamhet. Bestämmelserna är av
teknisk art.
10 kap.

Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet till ett annat
arbetspensionsförsäkringsbolag
och delning

Rubriken för 10 kap. Enligt gällande reglering kan ett arbetspensionsförsäkringsbolag överlåta sitt försäkringsbestånd endast till
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ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag.
Överlåtelsen i fråga regleras i 10 kap. Det föreslagna nya 10 a kap. skall reglera överlåtelse av försäkringsbestånd till en pensionsstiftelse eller en pensionskassa. Det föreslås
härmed att motsvarande preciseringar görs i
10 kap. Kapitlet behandlar även i fortsättningen endast de situationer där ett arbetspensionsförsäkringsbolag överlåter sitt försäkringsbestånd till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag.
29 §. Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet till
ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag
och delning. Paragrafens rubrik har justerats i
enlighet med kapitlets rubrik. Samtidigt har 1
mom. ändrats så, att det direkt framgår av det
vilken myndighet som är behörig.
10 a kap. Överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd till
en pensionsstiftelse eller en
pensionskassa
Det nya 10 a kap. som föreslås bli fogat
till lagen behandlar överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd enligt APL
till en pensionsstiftelse eller en pensionskassa. Bestämmelserna bottnar de förslag som
den tidigare nämnda konkurrensarbetsgruppen med uppgift att utreda det lagstadgade
arbetspensionssystemet lagt fram och slutrapporten för arbetsgruppen för fortsatt utredning av fondöverföringar.
29 a §. Överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd. Paragrafen skall reglera de allmänna förutsättningarna för överlåtelse av ett specifikt försäkringsbestånd enligt APL på ett nytt sätt. Det gäller överlåtelse till en för detta ändamål inrättad eller redan existerande pensionsstiftelse som avses i
lagen om pensionsstiftelser eller pensionskassa som avses i lagen om försäkringskassor. Vidare definieras försäkringsbeståndet
arbetsgivarspecifikt.
I 1 mom. regleras en situation där överlåtelsen av en arbetsgivares försäkringsbestånd
enligt APL i ett arbetspensionsförsäkringsbolag sker till en för detta ändamål inrättad
pensionsstiftelse eller pensionskassa. Utgångspunkten är således att en ny pensionsanstalt inrättas i form av en pensionsstiftelse
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eller pensionskassa. Det medför att överlåtelsen är begränsad till arbetsgivare som kan
grunda en pensionsstiftelse som avses i lagen
om pensionsstiftelser eller en pensionskassa
som avses i lagen om försäkringskassor.
Enligt 2 mom. kan ett arbetsgivarspecifikt
försäkringsbestånd överlåtas även till en redan verksam pensionsstiftelse eller pensionskassa. I praktiken skulle man nämligen
komma till samma slutresultat genom att inrätta en temporär pensionsstiftelse eller pensionskassa, varifrån försäkringsbeståndet
skulle överlåtas vidare till en verksam pensionsstiftelse eller pensionskassa. Detta skulle endast komplicera förfarandet, kräva mer
tid och medföra mera kostnader.
Överlåtelser är alltså enligt förslaget begränsade till situationer där arbetsgivarna kan
inrätta en ny pensionsstiftelse eller pensionskassa. En förutsättning för en arbetsgivarspecifik överlåtelse är därför enligt 3 mom. att
försäkringarna enlig APL i det försäkringsbestånd som överlåts omfattar sammanlagt
minst 300 försäkrade arbetstagare. Bestämmelsen kräver att denna förutsättning uppfylls redan vid tidpunkten för överlåtelsen.
Det betyder att i fråga om arbetsgivarspecifika försäkringsbestånd ges inte möjlighet till
en övergångstid motsvarande den som finns
när en pensionsstiftelse annars inrättas.
I 4 mom. fastställs de försäkringar som hör
till det försäkringsbestånd som överlåts.
Enligt förslaget omfattar det försäkringsbestånd som överlåts gällande försäkringar och
närmast föregående försäkringar som samma
arbetsgivare haft i arbetspensionsförsäkringsbolaget och som avslutats på tekniska
grunder. Vidare omfattar det försäkringsbestånd som överlåts försäkring som en med
arbetsgivaren fusionerad annan arbetsgivare
har och som vid tidpunkten för fusionen har
varit gällande i arbetspensionsförsäkringsbolaget och som har avslutats till följd av arbetsgivarens fusion. Med tekniska grunder
avses att försäkringen avslutats på initiativ av
försäkringstagaren eller arbetspensionsförsäkringsbolaget för att underlätta försäkringens praktiska skötsel, samtidigt som ny försäkring eller nya försäkringar tecknas. Det
kan vara fråga t.ex. om en delning av den
personkrets försäkringen avser i syfte att underlätta uppföljningen av pensionspremierna

hos arbetsgivaren.
I 5 mom. föreskrivs om de förutsättningar
som skall finnas när flera arbetsgivares arbetsgivarspecifika försäkringsbestånd i samma arbetspensionsförsäkringsbolag överlåts.
Överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd är möjligt även för en sådan arbetsgivargrupp som sammanlagt har 300 arbetstagare, förutsatt att arbetsgivarna är sådana arbetsgivare som motsvarar kraven på
inrättande och verksamhetssektor för sampensionsstiftelser eller försäkringskassor.
Detta innebär att även en arbetsgivare som
valt en koncern- eller andelslagsstruktur eller
motsvarande samfundsstruktur kan inrätta en
ny sampensionsstiftelse eller pensionskassa.
En överlåtelse av försäkringsbeståndet är likväl inte möjlig när det gäller sampensionsstiftelser på basis enbart av gemensam ägare
och verksamhetssamband, vilket annars är
möjligt när man inrättar en pensionsstiftelse.
Vid en överlåtelse av arbetsgivarspecifika
försäkringsbestånd till en pensionsstiftelse
krävs dessutom att överföringen för varje arbetsgivare omfattar minst 50 separat försäkrade arbetstagare. Samma förutsättningar
skall uppfyllas i fråga om en arbetsgivargrupp som lösgör sig från ett arbetspensionsförsäkringsbolag. Om försäkringsbestånd
överlåts samtidigt från flera arbetspensionsförsäkringsbolag förutsätts att villkoren uppfylls för vart och ett överlåtande arbetspensionsförsäkringsbolag.
En överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt
försäkringsbestånd skall bottna i noggrant
övervägande. För att säkerställa detta och
det, att överlåtelsen av försäkringsbeståndet
är långsiktig, finns i 6 mom. en bestämmelse
enligt vilken en förutsättning för överlåtelse
av försäkringsbeståndet är, att det vid tidpunkten för överlåtelsen har förflutit fem år
sedan en tidigare överlåtelse av samma försäkringsbestånd.
29 b §. Arbetspensionsförsäkringsbolagets
beslutsfattande vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd. Vid överlåtelse av arbetsgivarspecifika försäkringsbestånd är det fråga om försäkringsbestånd enligt det lagstadgade arbetspensionssystemet.
Detta innebär att överlåtelsen inte äventyrar
de försäkrades eller pensionstagarnas ställning. 12 § 4 mom. lagen om pension för ar-
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betstagare fastställer nämligen ett gemensamt
ansvar för pensionsanstalterna som tryggar
förmånerna enligt lagen om pension för arbetstagare vid konkurs. Å andra sidan har
försäkringstagaren också rätt att välja i vilken
pensionsanstalt de anställda försäkras. Bolagsrättsligt sett handlar det om beslut i ekonomiska ärenden av det slag som hör till bolagsstämmans ansvarsområde. Bolagets ekonomiska intresse ökar givetvis i samma mån
som storleken på det försäkringsbestånd som
skall överlåtas växer.
För att beslutsförfarandet inte skall bli
oskäligt tungrott i de fall som mindre försäkringsbestånd överlåts, föreslås ett särskilt beslutsförfarande i 1 mom. Enligt momentet
skall det nuvarande beslutsförfarandet tilllämpas endast när det försäkringsbestånd
som överlåts utgör mer än 10 procent av bolagets ansvarsskuld enligt 14 §. När det försäkringsbestånd som överlåts utgör högst 10
procent av nämnda ansvarsskuld skall beslut
om överlåtelse således fattas av arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse.
I 2 mom. finns en hänvisning som gäller
beslutsförfarandet när försäkringsbestånd
som överlåts utgör mer än 10 procent av bolagets ansvarsskuld. Då skall beslutet fattas i
enlighet med 16 a kap. 8 § lagen om försäkringsbolag.
29 c §. Försäkringsinspektionens samtycke
till överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd. Paragrafen gäller Försäkringsinspektionens samtycke, vilket är en
förutsättning för överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, samt kungörelser och meddelanden i samband med överlåtelsen. De lagstadgade pensionsförmånerna
alltid är tryggade på basis av samansvaret enligt lagen om pension för arbetstagare och
arbetsgivaren inte har rätt att bli befriad från
att försäkra sina anställda. När det gäller det
lagstadgade pensionssystemet ingår därför
inte ett system som i lagen om försäkringsbolag enligt vilket försäkringsborgenären kan
säga upp försäkringen. Av denna anledning
föreslås att förfaranden för kungörelse och
meddelanden i anknytning till ansökningen
skall vara enklare än i fråga om överlåtelser
av försäkringsbestånd som gäller frivilliga
försäkringar.
Enligt paragrafens 1 mom. gäller att ar-
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betspensionsförsäkringsbolaget och den
övertagande pensionsanstalten skall ansöka
om Försäkringsinspektionens samtycke till
överlåtelseavtalet inom fyra månader efter
det att har ingått avtalet om överlåtelse av
försäkringsbeståndet. Bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll 16 a kap. 9 § lagen om
försäkringsbolag om överlåtelse av försäkringsbestånd, dock med den skillnaden att
vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd är tiden för ansökan längre.
Å andra sidan motsvarar bestämmelsen även
102 § lagen om pensionsstiftelser just visavi
ansökningstiden. Eftersom överlåtelser av
arbetsgivarspecifika försäkringsbestånd i vissa avseenden avviker från överlåtelser av
vanliga försäkringsbestånd bl.a. i fråga om
omständigheter som skall utredas och avtalas, så föreslås att ansökningstiden skall vara
tillräckligt lång för dessa åtgärder. Därför föreslås en ansökningstid om fyra månader.
Paragrafens 2 mom. gäller kungörelseförfarandet. Till sitt innehåll motsvarar denna bestämmelse förfarandet för överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 16 a kap. 9 § 2 mom.
lagen om försäkringsbolag, dock förenklat så
att det räcker med en kungörelse i officiella
tidningen om att framställa anmärkningar.
Lagen om försäkringsbolags förutsättning om
annonsering i en tidning som ges ut på bolagets hemort faller sålunda bort.
Försäkringsinspektionen skall, enligt 3
mom., förplikta den övertagande pensionsanstalten att utan dröjsmål sörja för att det informeras om kungörelsen på den arbetsgivares anslagstavla vars försäkring det överlåtna
försäkringsbeståndet gäller.
Paragrafens 4 mom. gäller vilka förutsättningar som skall uppfyllas för att överlåtelsen av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd skall godkännas. Försäkringsinspektionens skall ge sitt samtycke till överlåtelsen
om åtgärden inte kränker de förmåner som
försäkringarna omfattar och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten. Förutsättningar motsvarar de villkor som ställs på överlåtelse av försäkringsbestånd i liv- och skadeförsäkringsbolag, fastställda i 16 a kap. 9 § 4 mom. lagen om försäkringsbolag. Däremot är villkoren om överlåtelse av försäkringsbestånd
mellan arbetspensionsförsäkringsbolag i den
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nuvarande 29 § 1 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag mer omfattande. Enligt
denna bestämmelse skall överlåtelsen även
vara förenlig med verkställigheten av arbetspensionssystemet. Bestämmelsen har möjliggjort att Försäkringsinspektionen gör en ändamålsenlighetsprövning i vissa fall. Försäkringsinspektionen har kunnat förbjuda överlåtelsen t.ex. när den har minskat konkurrensen i branschen eller överlåtelsen i allmänhet
har stridit mot principen om ett decentraliserat arbetspensionssystem. Vid överlåtelse av
arbetsspecifika försäkringsbestånd är det uttryckligen fråga om en motsatt målsättning.
Målsättningen är att skapa konkurrens genom
att underlätta inrättandet av en helt ny pensionsanstalt. Även i det fall att försäkringsbeståndet överlåts till en verksam pensionsstiftelse eller pensionskassa kan överlåtelsen anses främja konkurrensen inom systemet. Av
detta skäl föreslås att villkoret i fråga inte
skall gälla vid överlåtelser av arbetsgivarspecifika försäkringsbestånd. Detta innebär att
övervägandena i fråga om förutsättningarna
för överlåtelsen helt bottnar i laglighetsprövning. Försäkringsinspektionens beslut kan
överklagas till högsta förvaltningsdomstolen
i normal ordning enligt vad som bestäms i 16
a kap. 9 § 5 mom. lagen om försäkringsbolag.
Den övertagande pensionsanstalten skall,
enligt 5 mom., meddela om överföringen av
försäkringsbeståndet till pensionstagare eller
andra förmånstagare som omfattas av detta
försäkringsbestånd senast i samband med utbetalningen av de första förmånerna efter
överföringen. För pensionstagarna och övriga
förmånstagare innebär detta i praktiken ett
meddelande om att betalaren har bytts ut.
Enligt 6 mom. har Försäkringsinspektionen
rätt att meddela närmare bestämmelser och
anvisningar om den ansökan som avses i
denna paragraf och om de utredningar som
behövs för ansökan. Det handlar om normer
som gäller övervakningen. Deras syfte är att
utreda överlåtelseförutsättningarna och de är
tekniska till sin karaktär. De gäller alltså bestämmelser och anvisningar om formen för
ansökan och den utredning som behövs.
29 d §. Ansvarsskuld som överförs vid
överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd. Paragrafen skall reglera det an-

svar som följer med det försäkringsbestånd
som överlåtits.
Enligt förslaget överförs till den övertagande pensionsanstalten den andel som det försäkringsbestånd som överlåts och som fastställs enligt 29 § utgör av ansvarsskulden enligt 14 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, med undantag för utjämningsansvaret och det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret. Därmed skall de ansvar som överförs omfatta de på personnivå beräknade
ansvaren i det försäkringsbestånd som överlåts, inklusive okända avsättningar för invalid- och arbetslöshetspensioner samt utjämningsansvar.
Den andel som det försäkringsbestånd som
överlåts utgör av det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret fastställs enligt bestämmelserna om beloppet av det verksamhetskapital
som överförs, d.v.s. enligt den föreslagna
29 e §.
Arbetspensionsförsäkringsbolaget
skall
dock betala de i det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret upplupna kundgottgörelserna
för de arbetsgivare som flyttar enligt de beräkningsgrunder som för tillfället är gällande.
29 e §. Verksamhetskapital som överförs
vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt
försäkringsbestånd. För att den nyinrättade
pensionsanstalten skall kunna verka i enlighet med de krav som lagstiftningen om arbetspensionsanstalter ställer på den skall dess
soliditet, d.v.s. dess verksamhetskapital, vara
tillräcklig. Å andra sidan får inte heller den
överlåtande pensionsanstaltens försäkringstagares och försäkrades ställning försvagas
p.g.a. överlåtelsen. Vidare får inte en sund
utveckling i försäkringsverksamheten riskeras.
I paragrafens 1 mom. föreslås att arbetspensionsförsäkringsbolaget skall överlåta
verksamhetskapital till minst det belopp som
möjliggör att den övertagande pensionsanstalten har en placeringsfördelning som med
tillräcklig sannolikhet och med tillräcklig
trygghet på längre sikt kan väntas uppnå den
avkastning enligt beräkningsräntan som avses i 12 a § lagen om pension för arbetstagare.
Eftersom det är fråga om en beräknad storhet som anknyter till soliditet och placeringsmarknaden föreslås i 2 mom. att social-

RP 221/2002 rd
och hälsovårdsministeriet. Genom förordning
ger närmare bestämmelser om hur det verksamhetskapital som överförs skall beräknas.
Ministeriet skall för detta ändamål fastställa
en fast procentsats som anger en andel som i
förhållande till den ansvarsskuld som används vid solvensberäkningen minst skall
överföras. Förordningen ges med två års mellanrum. Som grund för procentsatsen används den ansvarsskuld som används vid beräkningen av pensionsanstalternas solvens,
eftersom även fastställandet av beräkningsräntan baserar sig på denna ansvarsskuld. I
praktiken är denna ansvarsskuld för det försäkringsbestånd som överförs samma som
den ansvarsskuld som överförs förutom det
ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret. Vad
som avses med tillräcklig solvens skall fastställas till det solvenskapital som behövs för
att uppnå en avkastning som motsvarar medeltalet på beräkningsräntan de senaste fem
åren
Enligt de preliminära beräkningar som
gjorts skall procentsatsen vara ca 13 procent.
Procentsatsen beror dock på hur den ränta
som används som beräkningsgrund och soliditetskraven fastställs och på ändringarna på
placeringsmarknaden.
Ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan
dock inte överlåta mer verksamhetskapital än
bolagets egen soliditet tillåter utan att försvaga ställningen för de försäkringstagare som
blir kvar i bolaget. Därmed överlåter det
överlåtande arbetspensionsförsäkringsbolaget
endast den andel av sitt verksamhetskapital
som motsvarar det försäkringsbestånd som
överlåts.
Vid beräkningen av den andel som det försäkringsbestånd som överlåts utgör av arbetspensionsförsäkringsbolagets
verksamhetskapital skall vid fastställandet av nivån
på bolagets verksamhetskapital beaktas poster som skall jämställas med ansvarsskulden
och som skall dras av från ansvarsskulden
vid beräkningen av solvensen.
29 f §. Tillgångar som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd.
Paragrafen reglerar mängd och slag på den
egendom som skall överföras.
Enligt den allmänna bestämmelsen i 1
mom. är utgångspunkten att tillgångar skall
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överföras till ett belopp som motsvarar den
ansvarsskuld som överförs och som avses i
29 d § och det däri ingående verksamhetskapital som överförs. Såväl den överlåtande
som den övertagande pensionsanstalten skall
motsvara kraven på täckning för ansvarsskulden och verksamhetskapital även efter att
försäkringsbeståndet överlåtits.
Enligt 2 mom. värderas de tillgångar som
överförs till gängse värde, på samma sätt som
vid överlåtelser av andra försäkringsbestånd.
Till de medel som överförs räknas i första
hand, om inte något annat överenskoms, sådana tillgångsposter som kan anses hänföra
sig till den arbetsgivares verksamhet vars
försäkring det överlåtna försäkringsbeståndet
gäller. Sådana tillgångsposter är bl.a. de återbelåningar och placeringslån som arbetsgivaren har lyft samt fastigheter som pensionsanstalten äger och som byggts för den flyttande
arbetsgivarens behov. Utöver dessa tillgångsposter består de medel som överförs av
kontanter, om inte något annat överenskoms
särskilt.
29 g §. Tidpunkten för överföringen av ett
arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd.
I avtalet om överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd skall den planerade ikraftträdelsetidpunkten för överlåtelsen
av försäkringsbeståndet anges. Bestämmelsen motsvarar 16 a kap. 3 § 2 mom. 8 punkten lagen om försäkringsbolag. Bestämmelsen behövs för att fastställa den tidpunkt då
den överlåtande respektive övertagande pensionsanstaltens ansvar avslutas respektive inleds.
29 h §. Ersättning av kostnader som föranleds av överlåtelsen av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd. En överlåtelse av
försäkringsbestånd får inte ge upphov till
administrativa kostnader hos det överlåtande
arbetspensionsförsäkringsbolaget. I så fall
skulle kostnaden betalas av bolagets andra
försäkringstagare. Av denna orsak förslås att
det i paragrafen intas bestämmelser enligt
vilka den överförda arbetsgivaren är skyldig
att ersätta de skäliga administrativa kostnader
som överlåtelsen föranleder.
Enligt 2 mom. skall Försäkringsinspektionen övervaka att nämnda kostnader har beaktats i avtalet om överlåtelse av ett försäkringsbestånd.
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Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
1 mom. innehåller en sedvanlig bestämmelse för ikraftträdande.
För att garantera långsiktighet vid överlåtelse av arbetsgivarspecifika försäkringsbestånd föreslås i 29 a § 6 mom. att en förutsättning för överlåtelse av ett försäkringsbestånd är, att samma försäkringsbestånd inte
överlåtits under de fem senaste åren. Eftersom det likväl är oskäligt att tillämpa lagen
retroaktivt föreslås i denna paragrafs 2 mom.
att vid beräkningen av minimitiden på fem år
beaktas dock inte sådana överlåtelser av försäkringsbeståndet som har genomförts före
lagens ikraftträdande. Kapitlet i fråga gäller
endast frivilliga överlåtelser av försäkringsbestånd på basis av avtal. Begränsningarna i
lagen gäller naturligtvis inte överlåtelser av
försäkringsbestånd som sker obligatoriskt,
såsom vid konkurs.
1.2.

Lagen om försäkringskassor

11 §. Paragrafens 2 mom. föreslås ändrad
så, att där intas bestämmelser om skyldigheten att inkludera verksamhetsplanen för kassan i stiftelseurkunden.
I verksamhetsplanen redogörs för den nya
kassans solvens och risktäckningskapacitet.
Således blir även stiftarnas skyldigheter noggrannare klarlagda. Särskilt viktigt är detta
när det är fråga om överlåtelser av arbetsgivarspecifika försäkringsbestånd till en pensionskassa som inrättas, eftersom den arbetsgivare som flyttar över och blir delägare i
kassan inte i egentlig mening är part i det avtal som gäller överlåtelsen av försäkringsbeståndet.
12 §. Enligt den nya 8 a punkten i 1 mom.
skall stadgarna ange vilka skyldigheter en
delägare som avgår eller utesluts har gentemot pensionskassan, i synnerhet när det
gäller delägarens skyldighet att komplettera
verksamhetskapitalet i en situation som avses
i 134 § 9 mom.
På motsvarande sätt skall enligt momentets
nya 8 b punkt stadgarna nämna vilken skyldighet en delägare som ansluter sig till pensionskassan har när det gäller att komplettera
verksamhetskapitalet i en situation som avses
i 132 § 2 mom.

78 §. De nuvarande bestämmelserna kräver
att Försäkringsinspektionen, i fråga om annan än lagstadgad verksamhet, på kassans
ansökan fastställer de försäkringspremier
som skall betalas till kassan och grunderna
för dem. För att skapa en enhetlig praxis föreslås att paragrafen ändras så, att i forstsättningen tillställer försäkringskassorna grunderna för premierna för kännedom i fråga om
nämnda verksamhet innan premierna träder i
kraft eller så skall premierna fastställas i kassans stadgar.
81 §. Försäkringsinspektionen meddelar de
bestämmelser som gäller beräkningsgrunderna för livförsäkring. Dessa beräkningsgrunder ges också numera endast Försäkringsinspektionen för kännedom innan de tas i bruk.
Även för pensionsstiftelsernas del utfärdar
Försäkringsinspektionen föreskrifter om beräkningsgrunderna utan att enskilda pensionsstiftelser skulle ansöka om det. Försäkringsinspektionens föreskrifter innehåller de
grundläggande krav som ställs på pensionsstiftelsernas beräkningsgrunder. Pensionsstiftelserna tillställer Försäkringsinspektionen de
beräkningsgrunder som överensstämmer med
Försäkringsinspektionens föreskrifter för
kännedom innan de tillämpas. I praktiken har
även försäkringskassorna utarbetat egna beräkningsgrunder för annan verksamhet än
den lagstadgade. Enligt den gällande bestämmelsen skall försäkringskassorna var för
sig ansöka om Försäkringsinspektionens fastställelse av de grunder som avses i paragrafen. I syfte att skapa ett enhetligt förfarande
för beräkningsgrunderna föreslås att förfarandet för försäkringskassorna skall motsvara
förfarandet för pensionsstiftelser. Därigenom
skall i 81 § intas bestämmelser enligt vilka i
försäkringsverksamhet skall iakttas i Försäkringsinspektionens föreskrifter fastställda beräkningsgrunder, om inte annat bestäms någon annanstans i lag.
82 §. Paragrafens 1 mom. har ändrats så, att
det direkt framgår av det vilken myndighet
som är behörig, samtidigt som momentets
ordalydelse har preciserats.
84 a §. Enligt artikel 7 i direktivet om
kompletterande pensionsrättigheter skall
medlemsstaterna vidta åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare, intressebevakare eller
andra som svarar för administrationen av
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tilläggspensionssystem, ger tillräcklig information om pensionsförmånerna till personer
som hör till dessa system och flyttar från en
medlemsstat till en annan. Informationen
skall omfatta även de valmöjligheter de har
enligt systemet. Informationen skall vidare
motsvara åtminstone den information som
ges till personer som hör till systemet och
vilkas premiebetalning upphör, men som blir
kvar i medlemsstaten. Enligt artikel 9 i direktivet krävs också att medlemmarna har kännedom om på vilket sätt de kan anhängiggöra
sitt ärende vid domstol om direktivets bestämmelser inte har följts och medlemmen
anser sig ha lidit skada på denna grund.
I det finska försäkringskassesystemet är
medlemmarna i försäkringskassan försäkrade
och samtidigt administrativa medlemmar i
kassan. De deltar sålunda i beslutsfattandet
om kassans ärenden i kassans förvaltningsorgan. Villkoren för tilläggspensionerna finns i
kassans stadgar, vilka kassans möte, bestående av medlemmarna och delägarna, godkänner. För att säkerställa den information som
direktivet kräver föreslås nya bestämmelser i
en ny 84 a § som ålägger pensionskassan att
med skäliga mellanrum informera de medlemmar i kassan som är berättigade till
tilläggspensionsförmåner om pensionskassans gällande stadgar. Informationsskyldigheten kan anses bli aktuell förutom när stadgarna ändras, även tidvis i det fallet att stadgarna inte ändras. Stadgarna kan delges medlemmarna t.ex. per post eller elektronisk dataöverföring. I sistnämnda fall skall stadgarna finnas till påseende i aktuell form på kassans hemsidor. Paragrafen skall även innehålla en bestämmelse om att information
skall ges om de rättsmedel som står till buds
för medlemmarna, vilket förutsätts i direktivets artikel 9.
90 a §. Artikel 5 i direktivet om kompletterande pensionsrättigheter kräver att medlemsstaterna säkerställer att alla förmåner betalas till medlemmarna i kassan eller till andra rättsinnehavare enligt tilläggspensionssystemet som dessa har rätt till enligt systemet i
fråga, med avdrag för eventuella skatter och
expeditionskostnader. Det föreslås att den
nya 90 a § skall innehålla bestämmelser om
denna skyldighet att betala tilläggsförmåner.
Bestämmelsen bekräftar det i praktiken redan
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tillämpade förfarandet i Finland.
111 §. Det föreslås en precisering i paragrafens 3 mom. Enligt momentet kan en pensionskassa överlåta sitt ansvar även till en
pensionsstiftelse. Samtidigt har ordalydelsen
preciserats så, att den motsvarar de åtgärder
som avses i paragrafen och som vidtas i tidsföljd.
12 kap.

Fusion, överföring och övertagande av ansvar samt delning
av en pensionskassa. Eftersom
kapitlet även skall handla om
övertagande av ansvar för pensioner och andra förmåner enligt APL föreslås att motsvarande ändringar görs i kapitlets
rubrik.

132 §. Bestämmelserna om det verksamhetskapital om överförs vid överföring av ansvar enligt APL föreslås bli ändrade. Målsättningen är att i alla dylika fall av ansvarsöverföring skall tillgångarna som huvudregel
överföras i form av pengar och att verksamhetskapital överförs till ett belopp som möjliggör en sådan placeringsfördelning som
med tillräcklig trygghet kan väntas uppnå
den avkastning som ansvarsskulden förutsätter. Beloppet fastställs på det sätt som avses i
29 e § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Om man överenskommer
om överföring av tillgångar på annat sätt i
samband med ansvarsöverföringen och fördelningen av den egendom som överförs
skulle kräva mer verksamhetskapital än det
belopp som fastställs genom förordning, skall
beloppet enligt förordningen överföras och
den utträdande delägaren skall komplettera
det verksamhetskapital som överförs så, att
det motsvarar det belopp som motsvarar den
på basis av de övergående tillgångarna beräknade undre gränsen för idealzonen.
I paragrafens 1 mom. intas en bestämmelse
om att en pensionskassa kan överföra sitt ansvar även till en pensionsstiftelse. Bestämmelsen gör det möjligt att överföra både ansvar enligt APL och ansvar som gäller
tilläggsförmåner till en pensionsstiftelse.
Med stöd av 100 § lagen om pensionsstiftelser kan en pensionsstiftelse överlåta en fri-
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villig tilläggspensionsförmån eller annan
förmån till en pensionskassa eller ett försäkringsbolag. För att pensionskassor även i detta avseende skall vara i en jämlik ställning i
förhållande till pensionsstiftelser föreslås att
bestämmelsen i 1 mom. gör det möjligt att
överföra även ansvar som gäller en pensionskassas tilläggsförmåner till en pensionsstiftelse. Eftersom det även i dessa fall är fråga
om en i lag reglerad ansvarsöverföring skall
alla villkor i lagen om försäkringskassor och
lagen om pensionsstiftelser som gäller andra
än överföringar av ansvar enligt APL tillämpas även då ansvar som gäller tilläggsförmåner överlåts. Därmed skall bl.a. de krav som
gäller verksamhetskretsen och andra krav
som ställs på verksamheten i lag tillämpas.
Överföringen av ansvar får, på samma sätt
som i fråga om andra fall av överföringar av
ansvar, inte äventyra de försäkrades förmåner. I fråga om den övertagande pensionsstiftelsen bestäms om villkoren i den föreslagna
100 a §.
I 1 mom. intas, på motsvarande sätt som i
29 a § 1 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, bestämmelser om att det är
möjligt att med Försäkringsinspektionens tilllåtelse ur kassan överlåta ansvar enligt APL
som gäller en delägares (arbetsgivares) försäkring till en pensionskassa, pensionsstiftelse eller ett arbetspensionsförsäkringsbolag.
Ett dylikt ansvar benämns i lagen delägarspecifikt ansvar. På motsvarande sätt som i
den föreslagna 29 d § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ingår inte heller i ett
delägarspecifikt ansvar något riskteoretiskt
beräknat utjämningsansvar.
I paragrafens 2 mom. bestäms hur mycket
verksamhetskapital i enlighet med det lagstadgade arbetspensionssystemet som skall
överföras till den övertagande pensionsanstalten om kassan är försatt i en situation som
avses i 111 § 1 mom. (obligatorisk likvidation och upplösning). Samtidigt föreslås att
bestämmelserna om beloppet på det verksamhetskapital som överförs skall överföras
från ministeriets förordning till lag.
Paragrafens 3 mom. handlar om situationer
där kassan själv har beslutat att försätta sig i
likvidation och upplösningstillstånd. I momentet bestämts hur mycket verksamhetskapital i enlighet med det lagstadgade arbets-

pensionssystemet som skall överföras i detta
fall till den övertagande pensionsanstalten.
Pensionskassan överför verksamhetskapital
till ett belopp som närmare bestäms genom
förordning av social- och hälsovårdsministeriet, oberoende av i vilken form tillgångar
överförs.
Om den andel av den överförande pensionskassans verksamhetskapital som motsvarar det ansvar som överlåts dock är mindre än den nivå som fastställts genom förordning av ministeriet, skall pensionskassan
överlåta verksamhetskapital endast till den
del som motsvarar det ansvar som överlåts
och den utträdande delägaren är tvungen att
komplettera verksamhetskapitalet till den
nivå som ministeriets förordning förutsätter.
Vid beräkning av den andel av pensionskassan verksamhetskapital som det ansvar
som överlåts utgör skall vid fastställandet av
nivån på pensionskassans verksamhetskapital
beaktas poster som skall jämställas med ansvarsskulden och som skall dras av från ansvarsskulden vid beräkningen av solvensen.
I den nya 4 mom. bestäms om de krav som
ställs på verksamhetskapitalet då verksamhetskapital överförs i enlighet med 2 och 3
mom.
I det nya 5 mom. bestäms om de försäkringar som överförs och de tillgångar som
överförs då ett delägarspecifikt ansvar överlåts. Detta sker enligt motsvarande principer
som i 29 a § 4 mom. och 29 f § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.
Paragrafens nuvarande 4 mom. blir 6 mom.
och i den intas en bestämmelse om förenklat
beslutsförfarande i likhet med 29 § lagen om
arbetspensionsförsäkringsbolag. Ett förenklat
beslutsförfarande är dock inte möjligt t.ex. då
det i lagen förutsätts ett beslut av kassamötet,
t.ex. i beslut som förutsätter att kassans stadgar ändras.
Paragrafens nuvarande 7 mom. blir 9 mom.
och i det intas bestämmelser enligt vilka den
utträdande delägaren är skyldig att komplettera verksamhetskapitalet i enlighet med 3
mom. Å andra sidan, i likhet med 29 a § 5
mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, är överlåtelse av ett delägarspecifikt ansvar inte möjlig om det sedan samma ansvar
eller en del av det överläts eller övertogs har
förflutit mindre än fem år. Villkoret gäller så-
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ledes inte sådana situationer då ansvarsöverföringen beror på en sådan likvidation eller
upplösning av kassan som avses i 111 §.
Dessutom föreslås att överlåtelse av en del av
ett delägarspecifikt ansvar till en pensionsstiftelse skall vara möjlig endast om försäkringarna i försäkringsbeståndet omfattar
sammanlagt minst 300 försäkrade och dessutom om de delägare vilkas ansvar i anslutning till försäkringarna överförs uppfyller
kraven i 115 § 1 mom. lagen om pensionsstiftelse.
134 §. Eftersom en pensionskassa enligt
propositionen kan överta ansvar från de pensionsanstalter som anges i paragrafen och
dessutom från arbetspensionsförsäkringsbolag har en komplettering gällande detta gjorts
i 1 mom. Samtidigt har bestämmelsen kompletterats i fråga om den andra kassan och
ordalydelsen i momentet har gjorts klarare.
Det föreslås att det till paragrafen fogas ett
nytt 2 mom. i vilken det, i enlighet med bestämmelserna i 132 § 3 och 9 mom. om överlåtelse av ett delägarspecifikt ansvar, bestäms
om de villkor som kassan skall uppfylla vid
övertagande av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, försäkringsverksamhet eller
ett delägarspecifikt ansvar.
135 §. Paragrafens 1 mom. gäller, såsom
nu, avtalet om ansvarsöverlåtelse och ansökningsförfarandet i samband med det. Momentet har ändrats så, att av det direkt framgår vilken myndighet som är behörig. Samtidigt har tidsfristen för inlämnande av ansökan förlängts så att den motsvarar de tider
som avses i 29 c § 1 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och 102 § 1 mom.
lagen om pensionsstiftelser.
Till paragrafens 2 mom. fogas samma informationsskyldighet som i 29 c § lagen om
arbetspensionsförsäkringsbolag. Dessutom
har bestämmelsen ändrats så att det direkt
framgår av den vilken behörighet Försäkringsinspektionen har i de frågor som bestämmelsen avser.
I 3 mom. har motsvarande ändring gällande
behörighetsfrågor gjorts som i 2 mom.
I 4 mom. föreslås att en bestämmelse intas
om samma förutsättning för överföring av
ansvar för lagstadgade arbetspensioner som
intagits i 29 c § 4 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Paragrafens 5 mom. innehåller samma behörighetsändring som 2 mom.
6 mom. handlar om ansökan som förfaller
och kvarstår som förut.
Det föreslagna ansökningsförfarandet för
ansvarsöverlåtelse och –övertagande i fråga
om ansvar för lagstadgade arbetspensioner är
nytt. Det är därför viktigt att sökandena redan
på förhand får information av Försäkringsinspektionen om det praktiska ansökningsförfarandet och de utredningar som behövs. Därför föreslås i 7 mom. att Försäkringsinspektionen skall ha rätt att utfärda behövliga bestämmelser och anvisningar om det ansökningsförfarande jämte de utredningar som
avses i momentet. Inspektionens bestämmelser och anvisningar är av teknisk karaktär.
Ikraftträdande. Förslaget innehåller en sedvanlig bestämmelse om ikraftträdande.
Övergångsbestämmelser.
Försäkringsinspektionen skall enligt bestämmelsen tillämpa den gamla lagen på ansökningar som lämnats in innan lagen trätt i kraft. Eftersom förfarandet enligt den nya lagen emellertid kan
vara fördelaktigare för sökanden föreslås att
Försäkringsinspektionen på ansökan av sökanden kan behandla och avgöra ansökan enligt den nya lagen.
1.3.

Lagen om pensionsstiftelser

2 §. Enligt lagen om pensionsstiftelser i sin
gällande form omfattar bestämmelserna om
de arbetstagare som hör till verksamhetskretsen endast arbetstagare som arbetsgivaren utsänt till en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2 § 3 mom.). Detta
beror på att man vid beredningen av bestämmelserna 1994 ansåg det vara självklart
att lagen skulle tillämpas inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. För klarhets
skull föreslås dock ett nytt 3 mom. i paragrafen. Enligt detta moment kan till verksamhetskretsen även höra en arbetstagare som av
arbetsgivaren utsänts till en annan stat som
hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att, utan att under denna tid stå i
arbetsförhållande till arbetsgivaren, vara anställd av arbetsgivaren eller arbeta vid ett
moder- eller dotter- eller systerbolag som hör
till samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren eller vid ett intresseföretag eller i ett
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annat företag, i vilket arbetsgivaren har bestämmanderätt.
Detta klarläggande tillägg motsvarar även
förutsättningarna i ovan nämnda direktiv för
tillämpning på det finländska tilläggspensionssystemet.
8 §. Paragrafändringen motsvarar till sitt
innehåll ändringarna i 11 § 2 mom. lagen om
försäkringskassor.
49 a §. Innehållet i paragrafen motsvarar 84
a § lagen om försäkringskassor.
61 §. Innehållet i paragrafen motsvarar 90
§ lagen om försäkringskassor.
88 §. Innehållet i paragrafens 5 mom. motsvarar 132 § 2 mom. lagen om försäkringskassor.
Innehållet i paragrafens 6 mom. motsvarar
132 § 3 mom. lagen om försäkringskassor.
Det nya 7 mom. skall på motsvarande sätt
som i 132 § 4 mom. lagen om försäkringskassor reglera de krav som ställs på verksamhetskapital som överförs i enlighet med 5
och 6 mom.
Nuvarande 6 och 7 mom. bibehålls och blir
9 och 10 mom.
Paragrafens 8 mom. blir 11 mom., och
hänvisningen i den till momenten i paragrafen ändras så att den motsvarar den ändrade
momentindelningen.
I paragrafen intas ett nytt 8 mom. till vilken
de bestämmelser överförs som för närvarande ingår i slutet av 5 mom. och som gäller
förfarandet vid partiell överlåtelse av försäkringsverksamhet och tillämpningen av bestämmelserna vid delning av en pensionsstiftelse.
11 kap.

Kapitlet föreslås reglera fusion
och delning av pensionsstiftelse
samt överlåtelse av försäkringsverksamheten och dessutom övertagande av försäkringsverksamhet. Motsvarande
justering föreslås därför i kapitlets rubrik

100 §. Det nya förenklade beslutsförfarandet vid överlåtelser av försäkringsverksamhet
kräver inte längre samtycke av arbetsgivarna
i den överlåtande pensionsstiftelsen. Paragrafens 3 mom. har ändrats i enlighet med detta.
100 a §. I 1 mom. i denna paragraf före-

skrivs att en pensionsstiftelse kan överta försäkringsverksamhet som avses i 100 § och
som en annan försäkringsanstalt överlåter, en
pensionskassas ansvar eller ett arbetspensionsförsäkringsbolags arbetsgivarspecifika
försäkringsbestånd.
I 2 mom. föreskrivs om beloppet på det
verksamhetskapital som övertas och om den
skyldighet som den arbetsgivare som ansluter
sig till pensionskassan har att komplettera
verksamhetskapitalet då det är fråga om
övertagande av ansvar, försäkringsbestånd
eller försäkringsverksamhet som baserar sig
på lagen om pension för arbetstagare. Bestämmelserna motsvarar till innehållet de bestämmelser i 88 § 5 mom. som gäller överlåtelse av verksamhetskapitalet.
102 §. Till paragrafen fogas bestämmelser
om förutsättningarna för överlåtelse respektive övertagande av försäkringsverksamhet
som gäller lagstadgad arbetspension. Samtidigt har paragrafen ändrats så, att det direkt
framgår av den vilken myndighet som är behörig.
Innehållet i sak i 1 mom. motsvarar föreslagna ändringar i 135 § 1 mom. lagen om
försäkringskassor. I momentet intas samtidigt
de minimikrav som gäller överlåtelse och
övertagande av försäkringsverksamhet enligt
APL på motsvarande sätt som i 29 a § 6
mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och 132 § 9 mom. lagen om försäkringskassor.
I paragrafens 2 mom. har intagits motsvarande bestämmelser om Försäkringsinspektionens rätt att utfärda närmare föreskrifter
om ansökningsförfarandet och om de utredningar som skall ges i ansökan som i 29 c § 6
mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och 135 § 7 mom. lagen om försäkringskassor.
Ändringarna i paragrafens 3 mom. motsvarar i sak ändringarna i 135 § 2 mom. lagen
om försäkringskassor. Inte heller de frivilliga
tilläggsförmånerna äventyras då pensioner
och andra förmåner betalas ut efter överlåtelsen av försäkringsverksamheten i enlighet
med pensionsstiftelsens stadgar till fullt belopp. Av denna orsak har ett förenklat förfarande för kungörelse utvidgats till att gälla
även överlåtelse av de senast nämnda förmånerna. Om man dock blir tvungen att sänka
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de frivilliga tilläggsförmånerna från det som
lovats i pensionsstiftelsens stadgar iakttas ett
mera omfattande anmälningsförfarande, varvid det om kungörelsen skall ges information
även till de personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, till pensionstagare och andra förmånstagare samt till arbetsgivare på det sätt som bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.
Ändringarna i paragrafens 4 mom. motsvarar i sak ändringarna i 135 § 3 mom. lagen
om försäkringskassor.
I paragrafens 5 mom. har ett förtydligande
om Försäkringsinspektionens behörighet intagits.
Ändringarna i paragrafens 6 mom. motsvarar i sak ändringarna i 135 § 4 mom. lagen
om försäkringskassor.
Paragrafens 7 mom. har ändrats så, att det
direkt framgår av det vilken myndighet som
är behörig.
116 §. I propositionen föreslås att arbetsgivaren skall vara skyldig att i vissa situationer
komplettera det verksamhetskapital som
överförs. Eftersom dessa åtgärder i fråga om
sampensionsstiftelser kommer att bekostas av
den arbetsgivare som flyttar, föreslås att
skyldigheterna anges i stadgarna för sampensionsstiftelsen.
Det föreslås att paragrafens 1 mom. 4
punkt kompletteras så att i stadgarna för
sampensionsstiftelsens tar upp, utom de nuvarande skyldigheterna, den utträdande eller
uteslutna arbetsgivarens skyldighet att komplettera verksamhetskapitalet i de situationer
som avses i 88 § 6 mom.
På samma sätt som för en utträdande eller
utesluten arbetsgivares del föreskriver den
nya 4 a punkten att stadgarna för en sampensionsanstalt skall nämna vilken skyldighet en
arbetsgivare som ansluter sig till pensionsstiftelsen har, när det gäller att komplettera
verksamhetskapitalet för lagstadgad pension
för arbetstagare.
125 §. En bestämmelse motsvarande 29 f §
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag föreslås här. När försäkringsverksamhet överlåts från en sampensionsstiftelse skall de tillgångar som överförs i första hand omfatta de
investeringar som anknyter till den utträdande arbetsgivarens verksamhet och övriga
medel överförs i form av pengar om inte nå-
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got annat överenskoms.
Ikraftträdande. I förslaget finns en sedvanlig bestämmelse om ikraftträdande.
Övergångsbestämmelse. Bestämmelsen inbegriper samma valmöjlighet i fråga om vilken lag som skall tillämpas som i ändringsförslaget för lagen om försäkringskassor.
2.

L a g s t if tn in g s o r d n in g

Denna proposition innehåller förslag till
ändringar framför allt i lagstiftningen om arbetspensionsförsäkringsbolag. För närvarande kan försäkringsbestånd överföras endast
från ett arbetspensionsförsäkringsbolag till
ett annat. Propositionens centrala syfte är att
också möjliggöra överlåtelser av försäkringsbestånd till pensionskassor och pensionsstiftelser. På arbetspensionsförsäkringsbolag tilllämpas förutom lagstiftningen om försäkringsbolag även bl.a. aktiebolagslagen och
lagen om pension för arbetstagare. Bedömningen gäller sålunda allmänna bolagsrättsliga principer och rättigheter som skyddas i
grundlagen.
Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande
GrUU 45/1996 rd med anledning av regeringens proposition om nya solvensregler för
pensionsanstalterna RP 241/1996 rd konstaterat att arbetspensionsförsäkringsbolagen
inte är försäkringsbolag som bedriver normal
affärsverksamhet. De har från första början,
oberoende av att de organiserats i bolagsrättslig form, haft hand om offentligrättsliga
uppgifter som regleras i lag. Å andra sidan
ansåg utskottet att den då föreslagna platsfördelningen i arbetspensionsförsäkringsbolagens förvaltning stod i konflikt med delägarnas allmänna förvaltnings- och förmögenhetsrättigheter i bolaget. Utskottet ansåg
att med hänsyn till skyddet för äganderätten
skulle förslagen leda till en situation där utomstående (arbetsmarknadsorganisationerna)
i förhållande till upprätthållaren (arbetspensionsförsäkringsbolaget) skulle ges bestämmanderätt ifråga om bolagets egendom vilket
står i strid med ägarnas makt att bestämma
om egendomen.
Arbetsförsäkringsbolagen skiljde sig emellertid enligt utskottets ståndpunkt från andra
privata försäkringsbolag p.g.a. de lagstadgade uppgifternas offentligrättsliga karaktär.
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Arbetspensionsförsäkringsbolagen kunde anses vara socialskyddsanstalter, vilka i rättssystematiken placerar sig inom området för
den s.k. medelbara offentliga förvaltningen.
Av detta skäl och även p.g.a. en viss distans
mellan den enskilda individen och bolaget,
ansåg utskottet att begränsningen i ägarens
bestämmanderätt, vilket den dåvarande förvaltningsmodellen avsåg, var acceptabel till
sina grunder. Den var dessutom proportionerlig till sin omfattning på så sätt, att begränsningen inte gick längre än vad som var befogat för att nå ett godtagbart syfte. Begränsningen kränkte inte heller ägarkretsens rättighet att använda egendomen på ett normalt
och skälig sätt.
En bolagsrättslig princip är att de tillgångar
som överstiger bolagets skulder hör till bolaget och som eventuella vinstandelar till aktieägarna. I det utlåtande som nyss nämndes
ansåg grundlagsutskottet dock att de principer som framställdes i fråga om platsfördelningen i bolagets förvaltning skulle kunna
tillämpas även vid överväganden i fråga om
förslag om fördelningen av ägandet av nettoförmögenheten. Nettoförmögenheten hörde,
enligt det då föreliggande förslaget, som sådan inte till försäkringstagarna som en del av
försäkringsbeståndet utan gjorde det endast i
vissa situationer. Dessa var bolagets likvidation, upplösning, överföring av försäkringsbestånd eller någon annan situation som gäller fördelning av tillgångar. Begränsningen
skulle därför inte kränka ägarnas rätt till en
normal, skälig och rationell användning av
sin egendom. Därmed är de tillgångar som
överstiger ansvarsskulden under bolagets
normala verksamhet egendom, som hör till
bolaget och vars användningsmöjligheter
framgår av lagen. Aktieägarna och innehavarna av garantiandelar tillkommer i dessa
fall en andel i förhållande till ägandet i investeringar i bolagets eget kapital och på dem
beräknad skälig avkastning. I övrigt hör de
tillgångar som överstiger skulderna, inklusive uppskrivningsfonden, till försäkringstagarna som en del av försäkringsbeståndet.
Dessa principer ingår numera i 21 § lagen om
arbetspensionsförsäkringsbolag. Å andra sidan begränsas utdelningen av bolagets tillgångar till delägarna i 12 kap. 1 § lagen om
försäkringsbolag och 22 § lagen om arbets-

pensionsförsäkringsbolag, vilka gäller bl.a.
vinstutdelning. Bolagets verksamhet begränsas även av förbudet i 8 kap. 14 § och 9 kap.
16 § lagen om aktiebolag att bereda sig om
otillbörlig fördel på bolagets eller annan aktieägares bekostnad. Bestämmelserna är uttryck för principen om en jämlik behandling
av aktieägarna. Eftersom försäkringstagarna,
d.v.s. arbetsgivarna när det gäller arbetspensionsförsäkringsbolag, har ställning som delägare i ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolag gäller bestämmelserna även de
inbördes förhållandena mellan försäkringstagarna i sådana bolag.
I propositionen föreslås, att i samband med
överföring av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd från ett arbetspensionsförsäkringsbolag till en pensionsstiftelse eller pensionskassa skall även odelat tilläggspensionsansvar överföras som en andel av verksamhetskapitalet. På detta sätt kan man säkerställa en tillräcklig soliditet i den övertagande pensionsanstaltens verksamhet. Egendom som motsvarar det ansvar som förs över,
inklusive tilläggsförsäkringsansvaret, skulle
också föras över till pensionsstiftelsen eller
pensionskassan. Till denna del avviker inte
förslagen från de principer som omfattats då
man godkände bestämmelsen i 21 § lagen om
arbetspensionsförsäkringsbolag om överföring av försäkringsbestånd till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag.
Skillnaden
ligger närmast i det sätt på vilket verksamhetskapitalandelen fastställs. Inte heller äventyras de försäkrades förmån p.g.a. åtgärden
eftersom förmånerna är bestämda i lag och
garanterade genom pensionsanstalternas
samansvar.
Förslaget bygger på principen att en överföring av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd bottnar i ett frivilligt avtal mellan
den överlåtande och övertagande pensionsanstalten. Sålunda har en arbetsgivare inte rätt
att kräva att det försäkringsbestånd som beräknas på arbetsgivarens försäkring lösgörs
från arbetspensionsförsäkringsbolaget, även
om arbetsgivaren i detta avseende har initiativrätt. Huruvida överlåtelsen skall godkännas avgörs i samband med behandlingen hos
Försäkringsinspektionen av ansökan om
överlåtelsen.
Eftersom de föreslagna bestämmelserna
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inte står i konflikt med de redan i lagen om
arbetspensionsförsäkringsbolag
godkända
bestämmelserna om överlåtelse av försäkringsbestånd och man inte heller kan anse att
de försäkrades fördel skulle äventyras p.g.a.
de föreslagna åtgärderna, påverkar lagänd-

ringarna inte rättigheter som skyddas i grundlagen. Sålunda kan lagarna stiftas i vanlig
lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

Lagförslagen

1.
Lag
om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 7 § 4 mom.,
10 §, 27 § 5 mom. och rubrikerna för 10 kap. och 29 § samt 29 § 1 mom.,
av dessa lagrum 7 § 4 mom. sådant det lyder i lag 306/1998 och rubrikerna för 10 kap. och
29 § samt 29 § 1 mom. sådana de lyder i lag 640/1997, samt
fogas till lagen en ny 6 a § och ett nytt 10 a kap. som följer:
3 kap.
Delägarskap i arbetspensionsförsäkringsbolag

6a§
Delägare i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag
Delägare i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag är försäkringstagarna samt,
om så bestäms i bolagsordningen, innehavarna av garantiandelar och de försäkrade.

vet bedöms äventyra en sund utveckling av
arbetspensionsförsäkringsverksamheten. Försäkringsinspektionen har rätt att för innehavet ställa de villkor som den anser nödvändiga för att trygga en sund utveckling av försäkringsverksamheten. Parterna i förvärvet
eller överlåtelsen får inte vidta några åtgärder
på basis av förvärvet eller överlåtelsen, innan
ett slutligt beslut i förvärvsärendet har meddelats eller förvärvet annars kan anses ha blivit godkänt, om inte något annat bestäms under behandlingen av ärendet.
——————————————
10 §

7§

Styrelsens verksamhet

Ägarkontroll

När styrelsen fattar beslut om eller lägger
fram förslag till ökning eller nedsättning av
bolagets aktiekapital och garantikapital, fusion, överlåtelse eller övertagande av försäkringsbeståndet, garantikapital, vinstutdelning
eller arbetspensionsförsäkringsbolagets placeringsplan skall som styrelsens beslut gälla
den åsikt som minst två tredjedelar av styrel-

——————————————
Försäkringsinspektionen kan inom tre månader efter det att den anmälan som avses i 1
mom. och behövliga utredningar har lämnats
in till Försäkringsinspektionen förbjuda aktie- eller garantiandelsförvärvet, om inneha-
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27 §

rätt att till samtycket foga de villkor som
Försäkringsinspektionen anser nödvändiga
för att trygga de förmåner som försäkringarna omfattar eller en sund utveckling av försäkringsverksamheten.
——————————————

Beredning och fattande av placeringsbeslut

10 a kap.

——————————————
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter om sådana i 4 mom. avsedda
tjänster i anslutning till skötseln av tillgångarna, sakkunnigtjänster i anslutning till placeringsverksamheten, hjälptjänster eller andra med dem jämförbara tjänster som kompletterar bolagets egen placeringsverksamhet.

Överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd till en pensionsstiftelse eller
en pensionskassa

10 kap.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan
med Försäkringsinspektionens samtycke
överlåta ett försäkringsbestånd enligt lagen
om pension för arbetstagare som gäller en
arbetsgivares försäkring i bolaget (arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd) till en för
detta ändamål inrättad pensionsstiftelse som
avses i lagen om pensionsstiftelser
(1774/1995) eller en pensionskassa som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1992)
(övertagande pensionsanstalt).
Ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
kan överlåtas även till en redan verksam pensionsstiftelse eller pensionskassa som avses i
de lagar som nämns i 1 mom.
En förutsättning för sådan överlåtelse som
avses i 1 och 2 mom. är att försäkringarna i
det försäkringsbestånd som överlåts omfattar
sammanlagt minst 300 försäkrade arbetstagare.
Det försäkringsbestånd som överlåts anses
omfatta
1) arbetsgivarens gällande försäkring och
närmast föregående försäkringar som samma
arbetsgivare haft i arbetspensionsförsäkringsbolaget och som avslutats på tekniska
grunder, samt
2) försäkring som en med arbetsgivaren fusionerad annan arbetsgivare har och som vid
tidpunkten för fusionen har varit gällande i
arbetspensionsförsäkringsbolaget och som
har avslutats till följd av arbetsgivarens fusion.
Vad som bestäms i 1—4 mom. tillämpas

sens närvarande medlemmar har biträtt.
Medlemmarna i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse skall beredas tillfälle att
närvara och yttra sig på bolagsstämman.

Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion,
överlåtelse av försäkringsbeståndet till ett
annat arbetspensionsförsäkringsbolag och
delning

29 §
Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion,
överlåtelse av försäkringsbeståndet till ett
annat arbetspensionsförsäkringsbolag och
delning
Ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan
med Försäkringsinspektionens samtycke fusioneras med ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag, överlåta sitt försäkringsbestånd
eller en del av det till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller delas enligt vad
som bestäms i lagen om försäkringsbolag.
Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om en ovan avsedd åtgärd inte kränker
de förmåner som försäkringarna omfattar, om
den inte anses äventyra en sund utveckling
av försäkringsverksamheten och om Försäkringsinspektionen anser att åtgärden är motiverad med tanke på verkställigheten av arbetspensionssystemet. Innan samtycke ges
skall till Försäkringsinspektionen i fråga om
det bolag som skall överlåtas lämnas in en
beräkning över bolagets ansvarsskuld och
täckningen av den samt över bolagets verksamhetskapital. Försäkringsinspektionen har

29 a §
Överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
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också på överlåtelse av ett försäkringsbestånd enligt lagen om pension för arbetstagare som gäller två eller flera arbetsgivares försäkring i samma arbetspensionsförsäkringsbolag, förutsatt att arbetsgivarna är sådana
arbetsgivare som avses i 115 § 1 mom. lagen
om pensionsstiftelser eller 4 § lagen om försäkringskassor. Vid överlåtelse av ett försäkringsbestånd till en pensionsstiftelse skall
vart och ett av de arbetsgivarspecifika försäkringsbestånden omfatta minst 50 separat försäkrade arbetstagare.
Överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd är dock inte möjlig om det
vid tidpunkten för överlåtelsen har förflutit
mindre än fem år sedan en sådan tidigare
överlåtelse av samma försäkringsbestånd eller en del av det som avses i denna paragraf,
102 § 1 mom. lagen om pensionsstiftelser eller 132 § 9 mom. lagen om försäkringskassor.
29 b §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets beslutsfattande vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
Beslut om sådan överlåtelse av ett försäkringsbestånd som avses i detta kapitel fattas
av arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse, om det försäkringsbestånd som överlåts
utgör högst tio procent av arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld enligt 14 §.
Härvid skall som styrelsens beslut gälla den
åsikt som mer än hälften av de närvarande
har biträtt eller, om rösterna faller lika, den
åsikt som ordföranden har omfattat.
I övrigt fattar arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsstämma beslut om överlåtelse av
försäkringsbeståndet. Beslutet skall då fattas
i enlighet med 16 a kap. 8 § lagen om försäkringsbolag (1062/1979).
29 c §
Försäkringsinspektionens samtycke till överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
Inom fyra månader efter det att arbetspensionsförsäkringsbolaget och den övertagande

pensionsanstalten har ingått avtalet om överlåtelse av försäkringsbeståndet skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke
till överlåtelseavtalet.
När det gäller en i 1 mom. avsedd ansökan
skall Försäkringsinspektionen, om den inte
anser att ansökan utan vidare utredning skall
avslås, på den övertagande pensionsanstaltens bekostnad låta kungöra ansökan i officiella tidningen. I kungörelsen skall de som
önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av den utsatt tid
som får vara högst två månader.
Försäkringsinspektionen skall förplikta den
övertagande pensionsanstalten att utan
dröjsmål sörja för att det i enlighet med Försäkringsinspektionens anvisningar informeras om kungörelsen på den arbetsgivares anslagstavla vars försäkring det överlåtna försäkringsbeståndet gäller.
Försäkringsinspektionens skall ge sitt samtycke till att ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd överlåts, om åtgärden inte kränker de förmåner som försäkringarna omfattar
och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten.
Den övertagande pensionsanstalten skall
om överföringen av försäkringsbeståndet underrätta de pensionstagare eller andra förmånstagare som omfattas av försäkringsbeståndet senast i samband med utbetalningen
av de första förmånerna efter överföringen.
Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om
den ansökan som avses i denna paragraf och
om de utredningar som behövs för ansökan.
29 d §
Ansvarsskuld som överförs vid överlåtelse av
ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
Vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt
försäkringsbestånd överförs till den övertagande pensionsanstalten den andel som det
försäkringsbestånd som överlåts utgör av ansvarsskulden enligt 14 §, med undantag för
det för skaderika år riskteoretiskt beräknade
utjämningsbeloppet och det fördelade
tilläggsförsäkringsansvaret. Det ofördelade
tilläggsförsäkringsansvaret överförs dock till
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ett belopp som fastställs enligt 29 e §.
29 e §
Verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
Arbetspensionsförsäkringsbolaget
skall
överlåta ofördelat tilläggsförsäkringsansvar
till ett belopp som i den övertagande pensionsanstalten möjliggör en sådan placeringsfördelning som med tillräcklig sannolikhet
och med tillräcklig trygghet på längre sikt
kan väntas uppnå den avkastning enligt beräkningsräntan som avses i 12 a § lagen om
pension för arbetstagare (verksamhetskapital
som överförs).
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet fastställs med två års mellanrum genom det belopp som avses i 1
mom. som en fast procentandel av den ansvarsskuld som skall användas vid beräkningen av solvensen.
Om beloppet av det verksamhetskapital
som fastställts enligt den förordning som avses i 2 mom. blir större än den andel av arbetspensionsförsäkringsbolagets
verksamhetskapital som motsvarar det försäkringsbestånd som överlåts, skall ur arbetspensionsförsäkringsbolaget överlåtas den andel av bolagets verksamhetskapital som motsvarar det
försäkringsbestånd som överlåts. Vid beräkningen av den andel som det försäkringsbestånd som överlåts utgör av arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital skall
vid fastställandet av nivån på bolagets verksamhetskapital beaktas bestämmelserna om
fastställande av den ansvarsskuld som används vid beräkning av solvensen.

pensionsanstalten överföras tillgångar till ett
belopp som motsvarar den ansvarsskuld som
överförs och som avses i 29 d § och det däri
ingående verksamhetskapital som överförs
och som avses i 29 e §.
De tillgångar som överförs värderas till
gängse värde. I de medel som överförs skall i
första hand inbegripas, om inte något annat
överenskoms, sådana tillgångsposter som kan
anses hänföra sig till den arbetsgivares verksamhet vars försäkring det överlåtna försäkringsbeståndet gäller. Utöver dessa tillgångsposter består de medel som överförs av kontanter, om inte något annat överenskoms särskilt i avtalet mellan arbetspensionsförsäkringsbolaget och den övertagande pensionsanstalten.
29 g §
Tidpunkten för överföringen av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
I avtalet om överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd skall den planerade ikraftträdelsetidpunkten för överlåtelsen
av försäkringsbeståndet anges.
29 h §
Ersättning av kostnader som föranleds av
överlåtelsen av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

En arbetsgivare vars försäkringsbestånd
överlåts är skyldig att ersätta arbetspensionsförsäkringsbolaget för de skäliga administrativa kostnader som överlåtelsen föranleder.
Försäkringsinspektionen skall övervaka att
de kostnader som avses i 1 mom. har beaktats i avtalet om överlåtelse av försäkringsbeståndet.
29 f §
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Tillgångar som överförs vid överlåtelse av ett
Vid beräkning av den minimitid på fem år
arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
som avses i 29 a § 6 mom. beaktas inte sådaVid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt na överlåtelser av försäkringsbeståndet som
försäkringsbestånd skall till den övertagande har genomförts före lagens ikraftträdande.
—————
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2.
Lag
om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 11 § 2 mom., 78 §,
81 § 1 mom., 82 § 1 mom., 111 § 3 mom., rubriken för 12 kap., 132 § 1—4 och 7 mom., 134 §
och 135 §,
av dessa 78 § och 81 § 1 mom. sådana de lyder i lag 84/1999, rubriken för 12 kap. sådan den
lyder i lag 943/2000, 132 § 2—4 och 7 mom. sådana de lyder i lag 1322/1997 och 135 § sådan
den lyder delvis ändrad i lag 309/1998, samt
fogas till 12 § 1 mom. nya 8 a och 8b punkter, till lagen nya 84 a och 90 a §, till 132 §, sådan
den lyder delvis ändrad i lag 1322/1977, nya 4 och 5 mom., varvid det ändrade 4, de nuvarande 5 och 6 samt det ändrade 7 mom., blir 6—9 mom. samt till 134 § ett nytt 2 mom. som följer:
11 §
——————————————
Stiftelseurkunden skall innehålla en plan
för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan) och ett förslag till stadgar för kassan och i den skall även anges
1) stiftarnas yrke, medborgarskap, hemort
och postadress, samt
2) när och hur konstituerande stämma skall
sammankallas.
——————————————
12 §
I försäkringskassans stadgar skall anges
——————————————
8 a) vilka skyldigheter en delägare som avgår eller utesluts har gentemot pensionskassan, i synnerhet när det gäller delägarens
skyldighet att komplettera verksamhetskapitalet i en situation som avses i 132 § 9 mom.,
8 b) vilken skyldighet en delägare som ansluter sig till pensionskassan har när det gäller att komplettera verksamhetskapitalet i en
situation som avses i 134 § 2 mom.,
——————————————
78 §
För de försäkringspremier som skall betalas till en försäkringskassa skall en grund
finnas eller så skall premierna fastställas i
stadgarna. Grunderna för premierna skall i
fråga om annan än lagstadgad verksamhet

tillställas Försäkringsinspektionen för kännedom.
81 §
I försäkringsverksamhet skall, om inte annat bestäms någon annanstans i lag, iakttas i
Försäkringsinspektionens föreskrifter fastställda beräkningsgrunder vid
1) beräkning av ansvarsskulden, samt
2) fastställande av fribrev och återköp.
82 §
Ändras grunderna för ansvarsskulden, skall
de nya grunderna tillämpas också på dem
som blivit medlemmar före ändringen, om
inte särskilda grunder fastställs för dem. Om
ansvarsskulden enligt de nya grunderna är
större än enligt de gamla grunderna, kan Försäkringsinspektionen bevilja försäkringskassan tillstånd att till denna del hålla ansvarsskulden lägre under en viss tid, dock högst
tio år. Skillnaden skall årligen minskas enligt
en plan som Försäkringsinspektionen har
godkänt.
——————————————
84 a §
Pensionskassan skall med skäliga mellanrum informera de medlemmar i kassan som
är berättigade till tilläggspensionsförmåner
om pensionskassans gällande stadgar, av vilka framgår omfattningen av medlemmarnas
tilläggsförmåner och deras valmöjligheter.
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Samtidigt skall information ges om de rättsmedel som står till buds för medlemmarna.
90 a §
En tilläggsförmån till de medlemmar i kassan eller till andra försäkrade som hör eller
har hört till tilläggsförmånssystemet skall
även betalas till andra stater inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet under samma
förutsättningar som i Finland.
Tilläggförmåner kan betalas också till stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om inte något annat bestäms om
detta i kassans stadgar.
111 §
——————————————
Kassamötet kan utöver vad som bestäms i
1 mom. besluta att kassan skall träda i likvidation och upplösas. I fråga om en pensionskassa kan ett sådant beslut dock verkställas
endast om kassan har överlåtit hela sitt ansvar på någon annan pensionskassa eller pensionsstiftelse eller något annat försäkringsbolag. I det ansvaret som baserar sig på lagen
om pension för arbetstagare ingår härvid inte
det för skaderika år riskteoretiskt beräknade
utjämningsbeloppet.
12 kap.
Fusion, ansvarsöverföring och övertagande
samt delning av en pensionskassa

132 §
En försäkringskassa (överlåtande kassa)
kan med Försäkringsinspektionens samtycke
träffa avtal om fusion med en annan försäkringskassa (övertagande kassa), genom vilket den överlåtande kassans ansvar och övriga skulder samt tillgångar utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande kassan. En försäkringskassa (överlåtande kassa)
kan likaså med Försäkringsinspektionens
samtycke överlåta sitt ansvar på en annan
kassa, på en pensionsstiftelse som avses i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) eller
på ett försäkringsbolag (övertagande försäkringsanstalt). En pensionskassa kan också
med Försäkringsinspektionens samtycke
överlåta ansvar enligt lagen om pension för
arbetstagare som gäller en delägares försäk-

ring i kassan (delägarspecifikt ansvar) till en
annan pensionskassa, till en pensionsstiftelse
eller till ett arbetspensionsförsäkringsbolag
som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).
När ansvar som motsvarar pensioner och
andra förmåner som baserar sig på lagen om
pension för arbetstagare överförs till en övertagande försäkringsanstalt i en situation som
avses i 111 § 1 mom., skall sådant verksamhetskapital som avses i 83 b § överföras till
minst ett belopp som motsvarar solvensgränsen i 83 c § 1 mom. Om pensionskassans
verksamhetskapital är större än det belopp
som motsvarar solvensgränsen, överförs
verksamhetskapitalet i sin helhet, dock högst
solvensgränsens dubbla belopp eller ett belopp som fastställs genom den förordning av
social- och hälsovårdsministeriet, beroende
på vilket av dessa belopp som är större.
Verksamhetskapitalet kan till övriga delar
återbetalas till delägarna så som bestäms i 83
a § 4 mom.
När ansvar som motsvarar pensioner och
andra förmåner som baserar sig på lagen om
pension för arbetstagare överförs till en övertagande försäkringsanstalt i en situation som
avses i 111 § 3 mom., skall verksamhetskapital överföras till ett belopp som i den övertagande försäkringsanstalten möjliggör en sådan placeringsfördelning som med tillräcklig
sannolikhet och med tillräcklig trygghet på
längre sikt kan väntas uppnå den avkastning
enligt beräkningsräntan som avses i 12 a §
lagen om pension för arbetstagare på det sätt
som närmare bestäms genom förordning av
social- och hälsovårdsministeriet. Om det
dubbla belopp av solvensgränsen i 83 c § 1
mom. som räknats ut på basis av de tillgångar som överförs är större än det belopp av
verksamhetskapitalet som fastställts enligt
ovan avsedda förordning, skall det verksamhetskapital som överlåts ur pensionskassan
fastställas enligt ovan avsedda förordning
och det verksamhetskapital som överförs
skall kompletteras så att det motsvarar det
dubbla belopp av solvensgränsen i 83 c § 1
mom. som räknats ut på basis av de tillgångar som överförs. Om beloppet av det verksamhetskapital som fastställts enligt ovan avsedda förordning blir större än den andel av
pensionskassans verksamhetskapital som
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motsvarar det ansvar som överlåts, skall ur
pensionskassan överlåtas den andel av verksamhetskapitalet som motsvarar det ansvar
som överlåts, och det överlåtna verksamhetskapitalet skall kompletteras så att det motsvarar det belopp som fastställts i ministeriets
förordning. Vid beräkningen av den andel
som det ansvar som överlåts utgör av pensionskassans verksamhetskapital skall vid
fastställandet av nivån på pensionskassans
verksamhetskapital beaktas bestämmelserna
om fastställande av den ansvarsskuld som
skall användas vid beräkningen av solvensen.
Verksamhetskapitalet kan till övriga delar
återbetalas till delägarna så som bestäms i 83
a § 4 mom.
Vid överföring av verksamhetskapital enligt 2 och 3 mom. skall
1) verksamhetskapital som med stöd av lagen om pension för arbetstagare ackumulerats under åren 1997-1999 fram till utgången
av 2005 överföras till den övertagande försäkringsanstalten till hela det belopp som
kvarstår vid tidpunkten för överföringen,
2) utan hinder av 2 och 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen (1293/1996) i den lag
som nämns i 1 punkten kraven i fråga om
verksamhetskapitalet uppfyllas till sitt fulla
belopp, samt
3) det verksamhetskapital som överförs
bildas av poster som den övertagande försäkringsanstalten kan räkna till sitt verksamhetskapital.
Vid överlåtelse av det delägarspecifika ansvar som avses i 1 mom. till den övertagande
pensionsanstalten skall tillgångar överföras
till ett belopp som motsvarar den ansvarsskuld som överförs och det däri ingående
verksamhetskapital som avses i 3 mom. som
överförs. De tillgångar som överförs värderas
till gängse värde. Till de medel som överlåts
skall i första hand räknas sådana placeringar
som hänför sig till den avgående delägarens
verksamhet, om inte något annat överenskoms. Om inte något annat överenskoms i
avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten, överförs övriga medel i form av
kontanter. Det ansvar som överlåts anses då
omfatta
1) delägarens gällande försäkring och närmast föregående försäkringar som samma
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delägare haft i kassan och som avslutats på
tekniska grunder, samt
2) försäkring som en med delägaren fusionerad annan delägare har och som vid tidpunkten för fusionen har varit gällande i kassan och som har avslutats till följd av delägarens fusion.
Ett fusionsavtal skall godkännas av vardera
kassans kassamöte. Ett avtal om ansvarsöverföring skall godkännas av den överlåtande
kassans kassamöte samt, om ansvaret överförs på en annan försäkringskassa, av den
övertagande kassans kassamöte. I fråga om
den överlåtande kassan är beslutet giltigt endast om det har fattats med den majoritet som
fordras då kassan i det fall som avses i 111 §
3 mom. träder i likvidation. Beslut om överlåtelse av ett sådant delägarspecifikt ansvar i
pensionskassan som avses i 1 mom. fattas av
kassans styrelse, om inte något annat bestäms
någon annanstans i denna lag eller i kassans
stadgar. Om den ansvarsskuld som överförs
dock utgör mera än tio procent av kassans
hela ansvarsskuld enligt lagen om pension
för arbetstagare, skall kassamötet besluta om
överföringen. Beslut om fusion och överföring av ansvaret kan fattas även om den överlåtande kassan har trätt i likvidation.
——————————————
Vid en partiell ansvarsöverföring skall på
motsvarande sätt iakttas vad som bestäms om
ansvarsöverföring. Vid överföring av ett sådant delägarspecifikt ansvar som avses i 1
mom. är den delägare vars försäkringar det
ansvar som överförs gäller skyldig att komplettera verksamhetskapitalet i enlighet med
3 mom. så som närmare bestäms om detta i
kassans stadgar. En överföring av ett sådant
delägarspecifikt ansvar i pensionskassan som
avses i 1 mom. är dock inte möjlig, om det
vid tidpunkten för överföringen har förflutit
mindre än fem år sedan övertagandet av
samma ansvar eller en del av det. En förutsättning för överföring av en del av ansvaret
till en pensionsstiftelse är härvid dessutom att
försäkringarna i det försäkringsbestånd som
överförs omfattar sammanlagt minst 300 försäkrade och att de arbetsgivare vilkas försäkring det överlåtna försäkringsbeståndet gäller
är sådana arbetsgivare som avses i 115 § 1
mom. lagen om pensionsstiftelser.
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134 §
Vad som i 132 § bestäms om överföring av
ansvar skall i tillämpliga delar iakttas även
då en försäkringskassa övertar en annan försäkringsanstalts ansvar eller försäkringsverksamhet eller en del av denna eller ett sådant
arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd som
avses i 29 a § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.
Vid övertagande av ett arbetsgivarspecifikt
försäkringsbestånd som avses i 1 mom., ett
delägarspecifikt ansvar som avses i 132 § 1
mom. eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, skall det
verksamhetskapital som övertas uppgå till
minst det belopp som fastställs genom den
förordning av social- och hälsovårdsministeriet eller det belopp som motsvarar det dubbla belopp av solvensgränsen i 83 c § 1 mom.
som räknas ut på basis av de tillgångar som
övertas, om detta är större. Om det tilläggsförsäkringsansvar som härvid överförs från
den överlåtande pensionsanstalten är mindre
än ovan nämnda belopp, skall den anslutande
delägaren komplettera verksamhetskapitalet
upp till det belopp som avses ovan.
135 §
Inom fyra månader efter att den fusionerade eller överlåtande försäkringskassan och
den övertagande försäkringsanstalten har
godkänt fusionsavtalet eller avtalet om ansvarsöverföring skall de ansöka om Finansinspektionens samtycke till avtalet och om
fastställelse av den ändring av stadgarna som
fusionen eller överföringen förutsätter samt,
om det är fråga om en fusion enligt 133 §, av
stadgarna för den nya försäkringskassan.
I fråga om ansökan om fusion eller ansvarsöverföring skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att ansökningen utan
vidare utredning skall avslås, på den övertagande försäkringsanstaltens bekostnad införa
en kungörelse i den officiella tidningen. I
kungörelsen skall de som önskar göra anmärkningar mot ansökningen uppmanas anföra dem hos Försäkringsinspektionen inom
en av den utsatt tid som inte får överstiga två
månader. Försäkringsinspektionen skall
ålägga den överlåtande kassan att utan
dröjsmål underrätta medlemmarna och delägarna i den överlåtande kassan om kungö-

relsen, på det sätt som föreskrivs i kassans
stadgar. Om det är fråga om övertagande av
ett sådant delägarspecifikt ansvar som avses i
132 § 1 mom., skall Försäkringsinspektionen
förplikta den övertagande pensionskassan att
sörja för att det i enlighet med Försäkringsinspektionens anvisningar informeras om kungörelsen även på den övergående delägarens
anslagstavla. Den pensionskassa som övertar
ansvar enligt lagen om pension för arbetstagare skall dessutom underrätta de pensionstagare eller andra förmånstagare som överförs om överföringen av ansvaret senast i
samband med den första utbetalningen av
förmånerna efter överlåtelsen.
Försäkringsinspektionen skall be konkurrensverket om ett utlåtande om en sådan ansökan som avses i 1 mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den
tillsyn över företagsförvärv som avses i lagen
om konkurrensbegränsningar (480/1992).
Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke till en åtgärd som avses i 1 mom., om
åtgärden inte gör intrång i de förmåner som
försäkringarna omfattar och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten.
Ansvaret övergår på den övertagande försäkringsanstalten när Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till åtgärden. Försäkringsinspektionen kan på ansökan även
fastställa en annan tidpunkt för ansvarsöverföringen.
Om samtycke inte söks inom föreskriven
tid eller om det vägras, förfaller fusionen eller ansvarsöverföringen.
Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om
den ansökan som avses i denna paragraf och
om de utredningar som behövs för ansökan.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Vid beräkning av den minimitid om fem år
som avses i 132 § 9 mom. beaktas inte sådana ansvarsövertaganden som har skett före
lagens ikraftträdande.
Ansökan om överlåtande av ansvar enligt
lagen om pension för arbetstagare skall behandlas och avgöras enligt de bestämmelser
som gällde vid denna lags ikraftträdande, om
Försäkringsinspektionens samtycke har sökts
före lagens ikraftträdande. Försäkringsin-
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spektionen kan dock på sökandens begäran
besluta att ansökan behandlas och avgörs enligt denna lag.
—————

3.
Lag
om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 8 § och 61 §, 88 § 5
mom., 100 § 3 mom., 102 §, 116 § 1 mom. 4 punkten och 125 §,
av dessa lagrum 88 § 5 mom. 100 § 3 mom. och 125 § 1 mom. sådana de lyder i lag
942/2000, 102 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 308/1998 och 116 § 1 mom. 4 punkten
sådan den lyder i lag 1323/1997, samt
fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 288/2000, ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till lagen en ny 49 a §, till 88 §, sådan den lyder delvis ändrad i
nämnda lag 1323/1997, nya 6—8 mom., varvid nuvarande 6—8 mom., blir 9—11 mom., till
lagen en ny 100 a § samt till 116 § 1 mom. sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag
1323/1997, en ny 4 a punkt som följer:
2§
——————————————
Till verksamhetskretsen kan även höra arbetstagare som av arbetsgivaren utsänts till
en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att, utan att
under denna tid stå i anställningsförhållande
till arbetsgivaren, vara anställd av arbetsgivaren eller arbeta vid ett moder- eller dotter- eller systerbolag som hör till samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren eller vid ett
intresseföretag eller i ett annat företag, i vilket arbetsgivaren har bestämmanderätt.
——————————————
8§
Över grundandet skall upprättas en stiftelseurkund som skall dateras och undertecknas
av arbetsgivaren.
Stiftelseurkunden skall innehålla en plan
för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan) och ett förslag till stadgar för stiftelsen och i den skall även anges
1) stiftarens namn, medborgarskap, bostadsort och postadress, samt

2) det grundkapital som tillfaller stiftelsen
vid dess grundande.
7 kap.
Utbetalning av förmån och begränsning av
pensionstiftelsens ansvar

49 a §
En A-pensionsstiftelse och en ABpensionsstiftelses A-avdelning skall med skäliga mellanrum informera andra till dess
verksamhetskrets hörande personer än pensionstagare eller andra förmånstagare om
pensionsstiftelsens stadgar av vilka framgår
omfattningen av deras pensionsrätt och valmöjligheterna i systemet. Samtidigt skall information ges om de rättsmedel som står till
buds för dem som hör till verksamhetskretsen.
61 §
Tilläggspensionsförmån enligt det frivilliga
tilläggspensionssystemet och annan förmån
till pensionstagare eller andra förmånstagare
skall betalas även till andra stater inom Eu-
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ropeiska ekonomiska samarbetsområdet under samma förutsättningar som i Finland.
Nämnda förmåner kan betalas också till stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte något annat bestäms i
pensionsstiftelsens stadgar.
88 §
——————————————
Vid köp av sådana förmåner som motsvarar
pensioner och andra förmåner som baserar
sig på lagen om pension för arbetstagare till
en B-pensionsstiftelse eller till en ABpensionsstiftelses B-avdelning från en sådan
försäkringsanstalt som avses i 1 mom. i den
situation som avses i 78 § 1 mom., skall sådant verksamhetskapital som avses i 48 a §
överföras till minst ett belopp som motsvarar
den i 48 b § 1 mom. avsedda solvensgränsen.
Om pensionsstiftelsens verksamhetskapital är
större än det belopp som motsvarar solvensgränsen överförs verksamhetskapitalet i sin
helhet, dock högst solvensgränsens dubbla
belopp eller ett belopp som fastställs genom
den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 6 mom., beroende på
vilket av dessa belopp som är större.
Vid köp av en sådan förmån som baserar
sig på lagen om pension för arbetstagare till
en B-pensionsstiftelse eller till en ABpensionsstiftelses B-avdelning i de situationer som avses i 100 § 1 mom., skall verksamhetskapital överföras till ett belopp som i
den övertagande försäkringsanstalten möjliggör en sådan placeringsfördelning som med
tillräcklig sannolikhet och med tillräcklig
trygghet på längre sikt kan väntas uppnå den
avkastning enligt beräkningsräntan som avses i 12 a § lagen om pension för arbetstagare
på det sätt som närmare bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
Om det dubbla belopp av solvensgränsen i 48
b § 1 mom. som räknats ut på basis av de
tillgångar som överförs är större än det belopp av verksamhetskapitalet som fastställts
enligt ovan avsedda förordning, skall det
verksamhetskapital som överlåts ur pensionsstiftelsen fastställas enligt ovan nämnda förordning, och den utträdande arbetsgivaren
skall komplettera det verksamhetskapital som
överförs så att det motsvarar det dubbla belopp av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. som

räknats ut på basis av de tillgångar som överförs. Om beloppet av det verksamhetskapital
som fastställts enligt ovan nämnda förordning blir större än den andel av verksamhetskapitalet som motsvarar den försäkringsverksamhet som överlåts, skall ur pensionsstiftelsen överlåtas den andel av verksamhetskapitalet som motsvarar den försäkringsverksamhet som överförs, och den utträdande arbetsgivaren skall komplettera det verksamhetskapital som överförs så att det motsvarar det
belopp som fastställts i ministeriets förordning. Vid beräkningen av den andel som den
försäkringsverksamhet som överlåts utgör av
pensionsstiftelsens verksamhetskapital skall
vid fastställandet av nivån på pensionsstiftelsens verksamhetskapital beaktas bestämmelserna om fastställande av det pensionsansvar
som skall användas vid beräkningen av solvensen.
Vid överföring av verksamhetskapital i enlighet med 5 och 6 mom. skall
1) verksamhetskapital som med stöd av lagen om pension för arbetstagare ackumulerats under åren 1997-1999 fram till utgången
av 2005 överföras till den övertagande försäkringsanstalten till hela det belopp som
kvarstår vid tidpunkten för överföringen,
2) utan hinder av 2 och 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen (1293/1996)i den lag
som nämns i 1 punkten kraven i fråga om
verksamhetskapitalet uppfyllas till sitt fulla
belopp, samt
3) det verksamhetskapital som överförs
bildas av poster som den övertagande försäkringsanstalten kan räkna till sitt verksamhetskapital.
Vad som bestäms i 5—7 mom. tillämpas
också på en partiell överlåtelse av försäkringsverksamheten. Bestämmelserna i de
nämnda momenten tillämpas likväl inte på
överlåtelse av försäkringsverksamheten vid
delning som sker enligt 100 §.
Om en B-pensionsstiftelse eller ABpensionsstiftelses B-avdelning som är i likvidation innehar tillgångar efter det att försäkringsverksamheten har överlåtits, skulderna
är betalda och alla övriga förbindelser fullgjorda, kan de tillgångar som motsvarar
skillnaden återbetalas till arbetsgivaren.
Om en A-pensionsstiftelse eller en ABpensionsstiftelses A-avdelning som är i lik-
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vidation innehar tillgångar efter det att försäkringsverksamheten har överförts och
skulderna är betalda, kan dessa tillgångar
återbetalas till arbetsgivaren eller användas
till att trygga förmånerna för pensionstagarna
och övriga förmånstagare samt för de personer som hör till och har hört till verksamhetskretsen, eller på något annat sätt som bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.
Bestämmelserna i 1 mom. och 2—4 mom.
tillämpas inte på verksamhet enligt lagen om
pension för arbetstagare.
11 kap.
Fusion och delning av pensionsstiftelse samt
överlåtelse eller övertagande av försäkringsverksamheten

100 §
——————————————
Ett avtal om fusion (fusionsavtal) samt ett
avtal om delning (delningsavtal) skall godkännas av de arbetsgivare som hör till pensionsstiftelserna och av pensionsstiftelsernas
styrelser eller, om pensionsstiftelserna har ett
förvaltningsråd, av förvaltningsråden. Ett avtal om överlåtelse av försäkringsverksamheten skall godkännas av den överlåtande pensionsstiftelsens styrelse eller, om pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd, av förvaltningsrådet. Om försäkringsverksamheten
överlåts till en annan pensionsstiftelse, skall
den övertagande pensionsstiftelsens styrelse
eller, om pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd, också förvaltningsrådet godkänna
avtalet. Beslut om fusion, delning och överlåtelse av försäkringsverksamheten kan fattas
även om den överlåtande eller den ursprungliga pensionsstiftelsen har trätt i likvidation.
Vid överlåtelse av en del av försäkringsverksamheten skall på motsvarande sätt iakttas
vad som bestäms om överlåtelse av försäkringsverksamhet.
——————————————
100 a §
En pensionsstiftelse kan överta försäkringsverksamheten som avses i 100 § och
som en annan försäkringsanstalt överlåter, en
pensionskassas ansvar eller ett arbetspen-
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sionsförsäkringsbolags arbetsgivarspecifika
försäkringsbestånd.
Vid övertagande av den försäkringsverksamhet, det ansvar och det försäkringsbestånd som baserar sig på lagen om pension
för arbetstagare och som avses i 1 mom.,
skall det verksamhetskapital som övertas
uppgå till minst det belopp som fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet eller det belopp som motsvarar det
dubbla belopp av solvensgränsen i 48 b § 1
mom. som räknas ut på basis av de tillgångar
som övertas, om detta är större. Om det
tilläggsförsäkringsansvar som överförs från
den överlåtande pensionsanstalten är mindre
än ovan nämnda belopp, skall den anslutande
arbetsgivaren komplettera verksamhetskapitalet upp till det belopp som avses ovan.
102 §
Inom fyra månader efter det att den överlåtande pensionsstiftelsen och den övertagande
försäkringsanstalten har godkänt fusionsavtalet eller avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till avtalet
och om fastställelse av den ändring av stadgarna som fusionen eller överlåtelsen av försäkringsverksamheten förutsätter samt, om
det är fråga om en fusion enligt 101 §, av
stadgarna för den nya pensionsstiftelsen. Försättande av en pensionsstiftelse i likvidation
och upplösning enligt 78 § 4 mom. eller
överlåtelse av ett försäkringsbestånd eller en
del av det enligt 100 § och 125 § 1 mom. eller övertagande av en försäkringsverksamhet
eller en del av den enligt 100 a § är dock inte
möjlig om åtgärden gäller försäkringsverksamhet som baserar sig på lagen om pension
för arbetstagare och om det vid tidpunkten
för överlåtelsen har förflutit mindre än fem år
sedan överlåtelsen av samma försäkringsverksamhet eller en del av den. Minimikravet
på fem år beaktas dock inte vid sådana överlåtelser av försäkringsverksamheten som beror på att arbetsgivaren har blivit utesluten ur
pensionsstiftelsen med stöd av pensionsstiftelsens stadgar eller att arbetsgivaren har blivit tvungen att avgå ur pensionsstiftelsen på
grund av att arbetsgivaren inte längre har
uppfyllt villkoren för att höra till stiftelsens
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verksamhetskrets.
Till en ansökan om Försäkringsinspektionens samtycke till en pensionsstiftelses fusion eller överlåtelse av försäkringsverksamheten eller en del av den skall fogas fusionsavtalet eller avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten i original samt en styrkt
kopia av de beslut genom vilka den överlåtande pensionsstiftelsen och den övertagande
pensionsanstalten har godkänt avtalet. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov
närmare föreskrifter och anvisningar om den
ansökan som avses i denna paragraf och om
de utredningar som behövs för ansökan.
I fråga om ansökan om fusion eller överlåtelse av försäkringsverksamheten skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att
ansökningen utan vidare utredning skall avslås, på den övertagande försäkringsanstaltens
bekostnad införa en kungörelse i den officiella tidningen. I kungörelsen skall de som önskar göra anmärkningar mot ansökningen
uppmanas framföra dem hos Försäkringsinspektionen inom en av den utsatt tid som inte
får vara längre än två månader. Försäkringsinspektionen skall ålägga den överlåtande eller övertagande pensionsstiftelsen att utan
dröjsmål sörja för att det i enlighet med Försäkringsinspektionens anvisningar informeras om kungörelsen på den arbetsgivares anslagstavla som nämnda åtgärd gäller. Pensionsstiftelsen skall de pensionstagare eller
andra förmånstagare som omfattas av den
försäkringsverksamhet som överförs om
övertagandet av försäkringsverksamheten eller en del av den senast i samband med den
första utbetalningen av förmånerna efter
överlåtelsen. Om fusionen eller överlåtelsen
eller övertagandet av försäkringsbeståndet eller en del av det gäller frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner som inte kan betalas enligt pensionsstiftelsen stadgar, skall information om kungörelsen ges till de personer som hör till den överlåtande pensionsstiftelsens verksamhetskrets, till pensionstagare
och andra förmånstagare samt till arbetsgivare på det sätt som bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.
Försäkringsinspektionen skall be konkurrensverket om ett utlåtande om en sådan ansökan som avses i 1 mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den

tillsyn över företagsförvärv som avses i lagen
om konkurrensbegränsningar (480/1992).
Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas inte
när överlåtelsen av en del av försäkringsverksamheten gäller endast en enskild person
som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, under förutsättning att Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till detta.
Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke till en åtgärd som avses i 1 mom., om
åtgärden inte gör intrång i de förmåner som
tillkommer de personer som hör eller har hört
till verksamhetskretsen eller pensionstagarna
eller de övriga förmånstagarna och om den
inte anses äventyra en sund utveckling av
försäkringsverksamheten.
Försäkringsverksamheten överförs på den
övertagande försäkringsanstalten vid den tidpunkt som bestäms i överlåtelseavtalet, då
Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till åtgärden, om inte Försäkringsinspektionen i sitt beslut bestämmer en senare
tidpunkt.
Om samtycke inte söks inom förskriven tid
eller om det vägras, förfaller fusionen eller
överlåtelsen av försäkringsverksamheten.
116 §
Utöver vad 9 § stadgar skall i sampensionsstiftelsens stadgar nämnas
——————————————
4) när en arbetsgivare skall utträda eller
uteslutas ur pensionsstiftelsen samt den utträdande eller uteslutna arbetsgivarens skyldigheter mot pensionsstiftelsen samt i synnerhet arbetsgivarens skyldighet att komplettera verksamhetskapitalet i de situationer
som avses i 88 § 6 mom.,
4 a) vilken skyldighet en arbetsgivare som
ansluter sig till pensionsstiftelsen har när det
gäller att komplettera verksamhetskapitalet i
en situation som avses i 100 a § 2 mom.,
——————————————
125 §
Om en arbetsgivare utträder eller utesluts
ur en sampensionsstiftelse, skall denna arbetsgivares pensionsansvar och de tillgångar
som täcker ansvaret överlåtas på en annan
pensionsstiftelse, en pensionskassa eller ett
försäkringsbolag med iakttagande i tillämpliga delar av 11 kap. I de medel som överlåts
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skall i första hand inbegripas placeringarna i och 107 § bestäms om delning av pensionsanslutning till arbetsgivarens verksamhet, om stiftelse iakttas i tillämpliga delar också i fråinte något annat överenskoms. Om något an- ga om delning av en sampensionsstiftelse.
nat inte överenskoms i avtalet om överlåtelse — — — — — — — — — — — — — —
———
av försäkringsbeståndet, överförs övriga meDenna lag träder i kraft den 20 .
del i form av pengar. Detsamma gäller en arVid beräkning av den minimitid om fem år
betsgivare som upphör med den verksamhet
inom vilken de personer som hör till pen- som avses i 102 § 1 mom. beaktas inte de
sionsstiftelsens verksamhetskrets är verk- övertaganden av försäkringsverksamhet som
samma, om inte Försäkringsinspektionen har har skett före lagens ikraftträdande.
Ansökan om överlåtande av försäkringsgett samtycke enligt 78 § 3 mom. till att pensionsstiftelsen fortsätter verksamheten för verksamhet enligt lagen om pension för ardenna arbetsgivares del. En sampensionsstif- betstagare skall behandlas och avgöras enligt
telse kan också med Försäkringsinspektio- de bestämmelser som gällde vid denna lags
nens samtycke delas utan likvidationsförfa- ikraftträdande, om Försäkringsinspektionens
rande så att den till en eller flera pensionsstif- samtycke har sökts före lagens ikraftträdantelser som grundas överlåter sin försäkrings- de. Försäkringsinspektionen kan dock på söverksamhet i dess helhet eller i fråga om en kandens begäran besluta att ansökan behandviss eller vissa arbetsgivare. Vad som i 100 las och avgörs enligt denna lag.
—————
Helsingfors den 18 oktober 2002
Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 7 § 4 mom.,
10 §, 27 § 5 mom. och rubrikerna för 10 kap. och 29 §, samt 29 § 1 mom.,
av dessa lagrum 7 § 4 mom. sådant det lyder i lag 306/1998 och rubrikerna för 10 kap. och
29 § samt 29 § 1 mom. sådana de lyder i lag 640/1997, samt
fogas till lagen en ny 6 a § och ett nytt 10 a kap. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
3 kap.
Delägarskap i arbetspensionsförsäkringsbolag

6a§
Delägare i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag
Delägare i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag är försäkringstagarna samt,
om så bestäms i bolagsordningen, innehavarna av garantiandelar och de försäkrade.
7§

7§

Ägarkontroll

Ägarkontroll

——————————————
Vederbörande ministerium kan inom tre
månader efter det att den anmälan som avses i
1 mom. och behövliga utredningar har lämnats in till ministeriet förbjuda aktie- eller garantiandelsförvärvet, om innehavet bedöms
äventyra en sund utveckling av arbetspensionsförsäkringsverksamheten. Ministeriet har
rätt att för innehavet ställa de villkor som ministeriet anser nödvändiga för att trygga en
sund utveckling av försäkringsverksamheten.

——————————————
Försäkringsinspektionen kan inom tre månader efter det att den anmälan som avses i 1
mom. och behövliga utredningar har lämnats
in till Försäkringsinspektionen förbjuda aktieeller garantiandelsförvärvet, om innehavet bedöms äventyra en sund utveckling av arbetspensionsförsäkringsverksamheten.
Försäkringsinspektionen har rätt att för innehavet
ställa de villkor som den anser nödvändiga för
att trygga en sund utveckling av försäkringsverksamheten. Parterna i förvärvet eller över-
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Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

——————————————

låtelsen får inte vidta några åtgärder på basis
av förvärvet eller överlåtelsen, innan ett slutligt beslut i förvärvsärendet har meddelats eller förvärvet annars kan anses ha blivit godkänt om inte något annat bestäms under behandlingen av ärendet.
——————————————

10 §

10 §

Styrelsens verksamhet

Styrelsens verksamhet

Styrelsen bereder de ärenden som skall behandlas på arbetspensionsförsäkringsbolagets
bolagsstämma och styrelsemedlemmarna skall
beredas tillfälle att närvara och yttra sig på
bolagsstämman.
Då styrelsen fattar beslut om eller lägger
fram förslag till ökning eller nedsättning av
bolagets aktiekapital och garantikapital, fusion, överlåtelse eller övertagande av försäkringsbeståndet, garantikapital, vinstutdelning
eller arbetspensionsförsäkringsbolagets placeringsplan skall beslutet fattas med två tredjedels majoritet av de angivna rösterna.

När styrelsen fattar beslut om eller lägger
fram förslag till ökning eller nedsättning av
bolagets aktiekapital och garantikapital, fusion, överlåtelse eller övertagande av försäkringsbeståndet, garantikapital, vinstutdelning
eller arbetspensionsförsäkringsbolagets placeringsplan skall som styrelsens beslut gälla
den åsikt som minst två tredjedelar av styrelsens närvarande medlemmar har biträtt.
Medlemmarna i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse skall beredas tillfälle att
närvara och yttra sig på bolagsstämman.

27 §

27 §

Beredning och fattande av placeringsbeslut

Beredning och fattande av placeringsbeslut

——————————————
——————————————
Vederbörande ministerium meddelar närma- Försäkringsinspektionen meddelar närmare
re föreskrifter om tillämpningen av denna pa- föreskrifter om sådana i 4 mom. avsedda
tjänster i anslutning till skötseln av tillgångragraf.
arna, sakkunnigtjänster i anslutning till placeringsverksamheten, hjälptjänster eller andra med dem jämförbara tjänster som kompletterar bolagets egen placeringsverksamhet.
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10 kap.

10 kap.

Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion,
överlåtelse av försäkringsbeståndet och delning

Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion,
överlåtelse av försäkringsbeståndet till ett
annat arbetspensionsförsäkringsbolag och
delning

29 §

29 §

Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion,
överlåtelse av försäkringsbeståndet och delning.

Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet till ett annat
arbetspensionsförsäkringsbolag och delning

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan med
vederbörande ministeriums samtycke fusioneras med ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag, överlåta sitt försäkringsbestånd eller en
del av det till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller delas enligt vad som bestäms
i lagen om försäkringsbolag. Ministeriet skall
ge sitt samtycke, om en ovan avsedd åtgärd
inte kränker de förmåner som försäkringarna
omfattar, om den inte anses äventyra en sund
utveckling av försäkringsverksamheten och
om ministeriet anser att åtgärden är motiverad
med tanke på verkställigheten av arbetspensionssystemet. Innan samtycke ges skall till
ministeriet i fråga om det bolag som skall fusioneras, överlåtas eller delas lämnas in en beräkning över bolagets ansvarsskuld och täckningen av den samt över bolagets verksamhetskapital. Ministeriet har rätt att till samtycket foga de villkor som ministeriet anser
nödvändiga för att trygga de förmåner som
försäkringarna omfattar eller en sund utveckling av försäkringsverksamheten.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan med
Försäkringsinspektionens samtycke fusioneras med ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag, överlåta sitt försäkringsbestånd eller en
del av det till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller delas enligt vad som bestäms
i lagen om försäkringsbolag. Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om en ovan
avsedd åtgärd inte kränker de förmåner som
försäkringarna omfattar, om den inte anses
äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten och om Försäkringsinspektionen anser att åtgärden är motiverad med tanke
på verkställigheten av arbetspensionssystemet. Innan samtycke ges skall till Försäkringsinspektionen i fråga om det bolag som
skall överlåtas lämnas in en beräkning över
bolagets ansvarsskuld och täckningen av den
samt över bolagets verksamhetskapital. Försäkringsinspektionen har rätt att till samtycket
foga de villkor som Försäkringsinspektionen
anser nödvändiga för att trygga de förmåner
som försäkringarna omfattar eller en sund utveckling av försäkringsverksamheten.
——————————————

——————————————
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10 a kap.
Överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd till en pensionsstiftelse eller
en pensionskassa

29 a §
Överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
Ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan med
Försäkringsinspektionens samtycke överlåta
ett försäkringsbestånd enligt lagen om pension för arbetstagare som gäller en arbetsgivares försäkring i bolaget (arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd) till en för detta ändamål inrättad pensionsstiftelse som avses i
lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) eller
en pensionskassa som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1992) (övertagande
pensionsanstalt).
Ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
kan överlåtas även till en redan verksam pensionsstiftelse eller pensionskassa som avses i
de lagar som nämns i 1 mom.
En förutsättning för sådan överlåtelse som
avses i 1 och 2 mom. är att försäkringarna i
det försäkringsbestånd som överlåts omfattar
sammanlagt minst 300 försäkrade arbetstagare.
Det försäkringsbestånd som överlåts anses
omfatta
1) arbetsgivarens gällande försäkring och
närmast föregående försäkringar som samma
arbetsgivare haft i arbetspensionsförsäkringsbolaget och som avslutats på tekniska
grunder, samt
2) försäkring som en med arbetsgivaren fusionerad annan arbetsgivare har och som vid
tidpunkten för fusionen har varit gällande i
arbetspensionsförsäkringsbolaget och som
har avslutats till följd av arbetsgivarens fusion.
Vad som bestäms i 1—4 mom. tillämpas
också på överlåtelse av ett försäkringsbestånd
enligt lagen om pension för arbetstagare som
gäller två eller flera arbetsgivares försäkring
i samma arbetspensionsförsäkringsbolag, förutsatt att arbetsgivarna är sådana arbetsgivare som avses i 115 § 1 mom. lagen om pen-
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sionsstiftelser eller 4 § lagen om försäkringskassor. Vid överlåtelse av ett försäkringsbestånd till en pensionsstiftelse skall vart och ett
av de arbetsgivarspecifika försäkringsbestånden omfatta minst 50 separat försäkrade arbetstagare.
Överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd är dock inte möjlig om det
vid tidpunkten för överlåtelsen har förflutit
mindre än fem år sedan en sådan tidigare
överlåtelse av samma försäkringsbestånd eller en del av det som avses i denna paragraf,
102 § 1 mom. lagen om pensionsstiftelser eller 132 § 9 mom. lagen om försäkringskassor.
29 b §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets beslutsfattande vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
Beslut om sådan överlåtelse av ett försäkringsbestånd som avses i detta kapitel fattas
av arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse, om det försäkringsbestånd som överlåts
utgör högst tio procent av arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld enligt 14 §.
Härvid skall som styrelsens beslut gälla den
åsikt som mer än hälften av de närvarande
har biträtt eller, om rösterna faller lika, den
åsikt som ordföranden har omfattat.
I övrigt fattar arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsstämma beslut om överlåtelse av
försäkringsbeståndet. Beslutet skall då fattas i
enlighet med 16 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag (1062/1979).
29 c §
Försäkringsinspektionens samtycke till överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
Inom fyra månader efter det att arbetspensionsförsäkringsbolaget och den övertagande
pensionsanstalten har ingått avtalet om överlåtelse av försäkringsbeståndet skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till
överlåtelseavtalet.
När det gäller en i 1 mom. avsedd ansökan
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skall Försäkringsinspektionen, om den inte
anser att ansökan utan vidare utredning skall
avslås, på den övertagande pensionsanstaltens bekostnad låta kungöra ansökan i officiella tidningen. I kungörelsen skall de som
önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av den utsatt tid
som får vara högst två månader.
Försäkringsinspektionen skall förplikta den
övertagande pensionsanstalten att utan
dröjsmål sörja för att det i enlighet med Försäkringsinspektionens anvisningar informeras
om kungörelsen på den arbetsgivares anslagstavla vars försäkring det överlåtna försäkringsbeståndet gäller.
Försäkringsinspektionens skall ge sitt samtycke till att ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd överlåts, om åtgärden inte kränker de förmåner som försäkringarna omfattar
och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten.
Den övertagande pensionsanstalten skall
om överföringen av försäkringsbeståndet underrätta de pensionstagare eller andra förmånstagare som omfattas av försäkringsbeståndet senast i samband med utbetalningen
av de första förmånerna efter överföringen.
Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om
den ansökan som avses i denna paragraf och
om de utredningar som behövs för ansökan.

29 d §
Ansvarsskuld som överförs vid överlåtelse av
ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
Vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt
försäkringsbestånd överförs till den övertagande pensionsanstalten den andel som det
försäkringsbestånd som överlåts utgör av ansvarsskulden enligt 14 §, med undantag för
det för skaderika år riskteoretiskt beräknade
utjämningsbeloppet och det fördelade
tilläggsförsäkringsansvaret. Det ofördelade
tilläggsförsäkringsansvaret överförs dock till
ett belopp som fastställs enligt 29 e §.
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29 e §
Verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
Arbetspensionsförsäkringsbolaget
skall
överlåta ofördelat tilläggsförsäkringsansvar
till ett belopp som i den övertagande pensionsanstalten möjliggör en sådan placeringsfördelning som med tillräcklig sannolikhet
och med tillräcklig trygghet på längre sikt kan
väntas uppnå den avkastning enligt beräkningsräntan som avses i 12 a § lagen om pension för arbetstagare (verksamhetskapital som
överförs).
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet meddelar med två års mellanrum genom fastställs det belopp som avses
i 1 mom. som en fast procentandel av den ansvarsskuld som skall användas vid beräkningen av solvensen.
Om beloppet av det verksamhetskapital som
fastställts enligt den förordning som avses i 2
mom. blir större än den andel av arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital
som motsvarar det försäkringsbestånd som
överlåts, skall ur arbetspensionsförsäkringsbolaget överlåtas den andel av bolagets verksamhetskapital som motsvarar det försäkringsbestånd som överlåts. Vid beräkningen
av den andel som det försäkringsbestånd som
överlåts utgör av arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital skall vid fastställandet av nivån på bolagets verksamhetskapital beaktas bestämmelserna om fastställande
av den ansvarsskuld som använd vid beräkning av solvensen.
29 f §
Tillgångar som överförs vid överlåtelse av ett
arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
Vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt
försäkringsbestånd skall till den övertagande
pensionsanstalten överföras tillgångar till ett
belopp som motsvarar den ansvarsskuld som
överförs och som avses i 29 d § och det däri
ingående verksamhetskapital som överförs
och som avses i 29 e §.
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De tillgångar som överförs värderas till
gängse värde. I de medel som överförs skall i
första hand inbegripas, om inte något annat
överenskoms, sådana tillgångsposter som kan
anses hänföra sig till den arbetsgivares verksamhet vars försäkring det överlåtna försäkringsbeståndet gäller. Utöver dessa tillgångsposter består de medel som överförs av kontanter, om inte något annat överenskoms särskilt i avtalet mellan arbetspensionsförsäkringsbolaget och den övertagande pensionsanstalten.
29 g §
Tidpunkten för överföringen av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
I avtalet om överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd skall den planerade ikraftträdelsetidpunkten för överlåtelsen
av försäkringsbeståndet anges.
29 h §
Ersättning av kostnader som föranleds av
överlåtelsen av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd
En arbetsgivare vars försäkringsbestånd
överlåts, är skyldig att ersätta arbetspensionsförsäkringsbolaget för de skäliga administrativa kostnader som överlåtelsen föranleder.
Försäkringsinspektionen skall övervaka att
de kostnader som avses i 1 mom. har beaktats
i avtalet om överlåtelse av försäkringsbeståndet.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Vid beräkning av den minimitid på fem år
som avses i 29 a § 6 mom. beaktas inte sådana överlåtelser av försäkringsbeståndet som
har genomförts före lagens ikraftträdande.
———
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2.
Lag
om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 11 § 2 mom., 78 §,
81 § 1 mom., 82 § 1 mom., 111 § 3 mom., rubriken för 12 kap., 132 § 1—4 och 7 mom., 134 §
och 135 §,
av dessa 78 § och 81 § 1 mom. sådana de lyder i lag 84/1999, rubriken för 12 kap. sådan den
lyder i lag 943/2000, 132 § 2—4 och 7 mom. sådana de lyder i lag 1322/1997 och 135 § sådan
den lyder delvis ändrad i lag 309/1998, samt
fogas till 12 § 1 mom. nya 8 a och 8b punkter, till lagen nya 84 a och 90 a §, till 132 §, sådan
den lyder delvis ändrad i lag 1322/1977, nya 4 och 5 mom., varvid det ändrade 4, de nuvarande 5 och 6 samt det ändrade 7 mom., blir 6—9 mom. samt till 134 § ett nytt 2 mom. som följer:
Gällande lydelse
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11 §
——————————————
Stiftelseurkunden skall innehålla förslag till
stadgar för kassan och i den skall även anges
1) stiftarnas yrke, medborgarskap, hemort
och postadress, samt
2) när och hur konstituerande stämma skall
sammankallas.

11 §
——————————————
Stiftelseurkunden skall innehålla en plan för
den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan) och ett förslag till stadgar för kassan
och i den skall även anges
1) stiftarnas yrke, medborgarskap, hemort
och postadress, samt
2) när och hur konstituerande stämma skall
sammankallas.
——————————————

——————————————

12 §
I försäkringskassans stadgar skall anges:
——————————————

12 §
I försäkringskassans stadgar skall anges
——————————————
8 a) vilka skyldigheter en delägare som avgår eller utesluts har gentemot pensionskassan, i synnerhet när det gäller delägarens
skyldighet att komplettera verksamhetskapitalet i en situation som avses i 132 § 9 mom.,
8 b) vilken skyldighet en delägare som ansluter sig till pensionskassan har när det gäller att komplettera verksamhetskapitalet i en
situation som avses i 134 § 2 mom.,
——————————————
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78 §
För de försäkringspremier som skall betalas
till en försäkringskassa eller för premieberäkningsgrunderna skall sökas Försäkringsinspektionens fastställelse, om inte annat bestäms någon annanstans i lag.
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78 §
För de försäkringspremier som skall betalas
till en försäkringskassa skall en grund finnas
eller så skall premierna fastställas i stadgarna. Grunderna för premierna skall i fråga om
annan än lagstadgad verksamhet tillställas
Försäkringsinspektionen för kännedom.

81 §
81 §
I försäkringsverksamhet skall, om inte annat I försäkringsverksamhet skall, om inte annat
bestäms någon annanstans i lag, iakttas av bestäms någon annanstans i lag, iakttas i FörFörsäkringsinspektionen fastställda grunder, i säkringsinspektionens föreskrifter fastställda
beräkningsgrunder vid
vilka bestäms
1) beräkning av ansvarsskulden, samt
1) hur ansvarsskulden beräknas, samt
2) fastställande av fribrev och återköp.
2) om fribrev och återköp.
——————————————
82 §
Ändras grunderna för ansvarsskulden, skall
de nya grunderna tillämpas också på dem som
blivit medlemmar före ändringen, om inte särskilda grunder fastställs för dem. Om ansvarsskulden enligt de nya grunderna är större än
enligt de gamla grunderna, kan social- och
hälsovårdsministeriet bevilja försäkringskassan tillstånd att till denna del hålla ansvarsskulden lägre under en viss tid, dock högst tio
år. Skillnaden kan årligen minskas enligt en
plan som ministeriet har godkänt.
——————————————

82 §
Ändras grunderna för ansvarsskulden, skall
de nya grunderna tillämpas också på dem som
blivit medlemmar före ändringen, om inte särskilda grunder fastställs för dem. Om ansvarsskulden enligt de nya grunderna är större än
enligt de gamla grunderna, kan Försäkringsinspektionen bevilja försäkringskassan tillstånd att till denna del hålla ansvarsskulden
lägre under en viss tid, dock högst tio år.
Skillnaden skall årligen minskas enligt en
plan som Försäkringsinspektionen har godkänt.
——————————————
84 a §
Pensionskassan skall med skäliga mellanrum informera de medlemmar i kassan som är
berättigade till tilläggspensionsförmåner om
pensionskassans gällande stadgar, av vilka
framgår omfattningen av medlemmarnas
tilläggsförmåner och deras valmöjligheter.
Samtidigt skall information ges om de rättsmedel som står till buds för medlemmarna.
90 a §
En tilläggsförmån till de medlemmar i kassan eller till andra försäkrade som hör eller
har hört till tilläggsförmånssystemet skall
även betalas till andra stater inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet under samma
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förutsättningar som i Finland.
Tilläggförmåner kan betalas också till stater
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om inte något annat bestäms om detta i kassans stadgar.

111 §
——————————————
Kassamötet kan utöver vad som stadgas i 1
mom. besluta att kassan skall träda i likvidation och upplösas. I fråga om en pensionskassa kan ett sådant beslut dock fattas endast om
kassan har överlåtit hela sitt ansvar på någon
annan pensionskassa eller något annat försäkringsbolag.

111 §
——————————————
Kassamötet kan utöver vad som bestäms i 1
mom. besluta att kassan skall träda i likvidation och upplösas. I fråga om en pensionskassa kan ett sådant beslut dock verkställas endast om kassan har överlåtit hela sitt ansvar på
någon annan pensionskassa eller pensionsstiftelse eller något annat försäkringsbolag. I det
ansvaret som baserar sig på lagen om pension
för arbetstagare ingår härvid inte det för skaderika år riskteoretiskt beräknade utjämningsbeloppet.

12 kap.

12 kap.

Fusion och ansvarsöverföring samt delning
av en pensionskassa

Fusion, ansvarsöverföring och övertagande
samt delning av en pensionskassa

132 §
En försäkringskassa (överlåtande kassa)
kan med social- och hälsovårdsministeriets
samtycke träffa avtal om fusionmed en annan
försäkringskassa (övertagande kassa) , genom
vilket den överlåtande kassans ansvar och övriga skulder samt tillgångar utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande kassan. En försäkringskassa (överlåtande kassa)
kan likaså med ministeriets samtycke överlåta
sitt ansvar på en annan kassa eller på ett försäkringsbolag (övertagande försäkringsanstalt).

132 §
En försäkringskassa (överlåtande kassa)
kan med Försäkringsinspektionens samtycke
träffa avtal om fusion med en annan försäkringskassa (övertagande kassa), genom vilket
den överlåtande kassans ansvar och övriga
skulder samt tillgångar utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande kassan. En
försäkringskassa (överlåtande kassa) kan likaså med Försäkringsinspektionens samtycke
överlåta sitt ansvar på en annan kassa, på en
pensionsstiftelse som avses i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) eller på ett försäkringsbolag (övertagande försäkringsanstalt).
En pensionskassa kan också med Försäkringsinspektionens samtycke överlåta ansvar
enligt lagen
om pension för arbetstagare
som gäller en delägares försäkring i kassan (delägarspecifikt ansvar) till en annan
pensionskassa, till en pensionsstiftelse eller
till ett arbetspensionsförsäkringsbolag som
avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).
När ansvar som motsvarar pensioner och När ansvar som motsvarar pensioner och
andra förmåner som baserar sig på lagen om andra förmåner som baserar sig på lagen om
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pension för arbetstagare överförs till en övertagande försäkringsanstalt i en situation som
avses i 111 § 1 mom., skall sådant verksamhetskapital som avses i 83 b § överföras till
minst ett belopp som motsvarar solvensgränsen i 83 c § 1 mom., dock högst solvensgränsens dubbla belopp, så som social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer. Verksamhetskapitalet kan till övriga delar återbetalas till delägarna så som bestäms i 83 a § 4
mom.

När ansvar som motsvarar pensioner och
andra förmåner som baserar sig på lagen om
pension för arbetstagare överförs till en övertagande försäkringsanstalt i en situation som
avses i 111 § 3 mom., skall det verksamhetskapital som avses i 83 b § beaktas upp till det
dubbla beloppet av solvensgränsen i 83 c § 1
mom. så som social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer. Verksamhetskapitalet
kan till övriga delar återbetalas till delägarna
så som bestäms i 83 a § 4 mom.
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pension för arbetstagare överförs till en övertagande försäkringsanstalt i en situation som
avses i 111 § 1 mom., skall sådant verksamhetskapital som avses i 83 b § överföras till
minst ett belopp som motsvarar solvensgränsen i 83 c § 1 mom. Om pensionskassans
verksamhetskapital är större än det belopp
som motsvarar solvensgränsen, överförs verksamhetskapitalet i sin helhet, dock högst solvensgränsens dubbla belopp eller ett belopp
som fastställs genom den förordning av social- och hälsovårdsministeriet, beroende på
vilket av dessa belopp som är större. Verksamhetskapitalet kan till övriga delar återbetalas till delägarna så som bestäms i 83 a § 4
mom.
När ansvar som motsvarar pensioner och
andra förmåner som baserar sig på lagen om
pension för arbetstagare överförs till en övertagande försäkringsanstalt i en situation som
avses i 111 § 3 mom., skall verksamhetskapital överföras till ett belopp som i den övertagande försäkringsanstalten möjliggör en sådan placeringsfördelning som med tillräcklig
sannolikhet och med tillräcklig trygghet på
längre sikt kan väntas uppnå den avkastning
enligt beräkningsräntan som avses i 12 a §
lagen om pension för arbetstagare på det sätt
som närmare bestäms genom förordning av
social- och hälsovårdsministeriet. Om det
dubbla belopp av solvensgränsen i 83 c § 1
mom. som räknats ut på basis av de tillgångar
som överförs är större än det belopp av verksamhetskapitalet som fastställts enligt ovan
avsedda förordning, skall det verksamhetskapital som överlåts ur pensionskassan fastställas enligt ovan avsedda förordning och det
verksamhetskapital som överförs skall kompletteras så att det motsvarar det dubbla belopp av solvensgränsen i 83 c § 1 mom. som
räknats ut på basis av de tillgångar som överförs. Om beloppet av det verksamhetskapital
som fastställts enligt ovan avsedda förordning
blir större än den andel av pensionskassans
verksamhetskapital som motsvarar det ansvar
som överlåts, skall ur pensionskassan överlåtas den andel av verksamhetskapitalet som
motsvarar det ansvar som överlåts, och det
överlåtna verksamhetskapitalet skall kompletteras så att det motsvarar det belopp som
fastställts i ministeriets förordning. Vid beräkningen av den andel som det ansvar som
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överlåts utgör av pensionskassans verksamhetskapital skall vid fastställandet av nivån på
pensionskassans verksamhetskapital beaktas
bestämmelserna om fastställande av den ansvarsskuld som skall användas vid beräkningen av solvensen. Verksamhetskapitalet kan till
övriga delar återbetalas till delägarna så som
bestäms i 83 a § 4 mom.
Vid överföring av verksamhetskapital enligt
2 och 3 mom. skall
1) verksamhetskapital som med stöd av lagen om pension för arbetstagare ackumulerats under åren 1997—1999 fram till utgången av 2005 överföras till den övertagande försäkringsanstalten till hela det belopp som
kvarstår vid tidpunkten för överföringen,
2) utan hinder av 2 och 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen (1293/1996) i den lag
som nämns i 1 punkten kraven i fråga om
verksamhetskapitalet uppfyllas till sitt fulla
belopp, samt
3) det verksamhetskapital som överförs bildas av poster som den övertagande försäkringsanstalten kan räkna till sitt verksamhetskapital.
Vid överlåtelse av det delägarspecifika ansvar som avses i 1 mom. till den övertagande
pensionsanstalten skall tillgångar överföras
till ett belopp som motsvarar den ansvarsskuld som överförs och det däri ingående
verksamhetskapital som avses i 3 mom. som
överförs. De tillgångar som överförs värderas
till gängse värde. Till de medel som överlåts
skall i första hand räknas sådana placeringar
som hänför sig till den avgående delägarens
verksamhet, om inte något annat överenskoms. Om inte något annat överenskoms i avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten, överförs övriga medel i form av kontanter. Det ansvar som överlåts anses då omfatta
1) delägarens gällande försäkring och närmast föregående försäkringar som samma
delägare haft i kassan och som avslutats på
tekniska grunder, samt
2) försäkring som en med delägaren fusionerad annan delägare har och som vid tidpunkten för fusionen har varit gällande i kassan och som har avslutats till följd av delägarens fusion.
Ett fusionsavtal skall godkännas av vardera Ett fusionsavtal skall godkännas av vardera
kassans kassamöte. Ett avtal om ansvarsöver- kassans kassamöte. Ett avtal om ansvarsöverföring skall godkännas av den överlåtande föring skall godkännas av den överlåtande
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kassans kassamöte samt, om ansvaret överförs
på en annan försäkringskassa, av den övertagande kassans kassamöte. I fråga om den
överlåtande kassan är beslutet giltigt endast
om det har fattats med den majoritet som
fordras då kassan i det fall som avses i 111 § 3
mom. träder i likvidation. Beslut om överlåtelse av ett sådant delägarspecifikt ansvar i
pensionskassan som avses i 1 mom. fattas av
kassans styrelse, om inte något annat bestäms
någon annanstans i denna lag eller i kassans
stadgar. Om den ansvarsskuld som överförs
dock utgör mera än tio procent av kassans
hela ansvarsskuld enligt lagen om pension för
arbetstagare, skall kassamötet besluta om
överföringen. Beslut om fusion och överföring av ansvaret kan fattas även om den överlåtande kassan har trätt i likvidation.
——————————————
——————————————
Vid en partiell ansvarsöverföring skall på Vid en partiell ansvarsöverföring skall på
motsvarande sätt iakttas vad som stadgas om motsvarande sätt iakttas vad som bestäms om
ansvarsöverföring. Vid överföring av ett såansvarsöverföring.
dant delägarspecifikt ansvar som avses i 1
mom. är den delägare vars försäkringar det
ansvar som överförs gäller skyldig att komplettera verksamhetskapitalet i enlighet med 3
mom. så som närmare bestäms om detta i kassans stadgar. En överföring av ett sådant delägarspecifikt ansvar i pensionskassan som avses i 1 mom. är dock inte möjlig, om det vid
tidpunkten för överföringen har förflutit mindre än fem år sedan övertagandet av samma
ansvar eller en del av det. En förutsättning för
överföring av en del av ansvaret till en pensionsstiftelse är härvid dessutom att försäkringarna i det försäkringsbestånd som överförs omfattar sammanlagt minst 300 försäkrade och att de arbetsgivare vilkas försäkring
det överlåtna försäkringsbeståndet gäller är
sådana arbetsgivare som avses i 115 § 1
mom. lagen om pensionsstiftelser.
kassans kassamöte samt, om ansvaret överförs
på en annan försäkringskassa, av dem övertagande kassans kassamöte. I fråga om den
överlåtande kassan är beslutet giltigt endast
om det har fattats med den majoritet som
fordras då kassan i det fall som avses i 111 § 3
mom. träder i likvidation. Beslut om fusion
och överföring av ansvaret kan fattas även om
den överlåtande kassan har trätt i likvidation.

134 §
134 §
Vad 132 § stadgar om ansvarsöverföring skall
Vad som i 132 § bestäms om överföring av
i tillämpliga delar iakttas också när en penansvar skall i tillämpliga delar iakttas även
sionsstiftelse överför sitt ansvar eller en del av då en försäkringskassa övertar en annan fördet på en försäkringskassa.
säkringsanstalts ansvar eller försäkringsverksamhet eller en del av denna eller ett sådant
arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd som
avses i 29 a § lagen om arbetspensionsförsäk-
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Vid övertagande av ett arbetsgivarspecifikt
försäkringsbestånd som avses i 1 mom., ett
delägarspecifikt ansvar som avses i 132 § 1
mom. eller försäkringsverksamhet enligt lagen
om pension för arbetstagare, skall det verksamhetskapital som övertas uppgå till minst
det belopp som fastställs genom den förordning av social- och hälsovårdsministeriet eller
det belopp som motsvarar det dubbla belopp
av solvensgränsen i 83 c § 1 mom. som räknas
ut på basis av de tillgångar som övertas, om
detta är större. Om det tilläggsförsäkringsansvar som härvid överförs från den överlåtande pensionsanstalten är mindre än ovan
nämnda belopp, skall den anslutande delägaren komplettera verksamhetskapitalet upp till
det belopp som avses ovan.

135 §
Inom två månader efter att den fusionerade eller överlåtande försäkringskassan och
den övertagande försäkringsanstalten har
godkänt fusionsavtalet eller avtalet om ansvarsöverföring skall de ansöka om socialoch hälsovårdsministeriets samtycke till avtalet och om fastställelse av den ändring av
stadgarna som fusionen eller överföringen
förutsätter samt, om det är fråga om en fusion enligt 133 §, av stadgarna för den nya
försäkringskassan.
I fråga om ansökan om fusion eller ansvarsöverföring skall ministeriet, om den
inte anser att ansökningen utan vidare utredning bör avslås, på den övertagande försäkringsanstaltens bekostnad införa en kungörelse i den officiella tidningen. I kungörelsen skall de som önskar göra anmärkningar mot ansökningen uppmanas anföra
dem hos ministeriet inom den tid, ej överstigande två månader, som ministeriet sätter
ut. Ministeriet skall ålägga den överlåtande
kassan att utan dröjsmål underrätta medlemmarna och delägarna i den överlåtande
kassan om kungörelsen, på det sätt som föreskrivs i stadgarna.

135 §
Inom fyra månader efter att den fusionerade eller överlåtande försäkringskassan
och den övertagande försäkringsanstalten
har godkänt fusionsavtalet eller avtalet om
ansvarsöverföring skall de ansöka om Finansinspektionens samtycke till avtalet och
om fastställelse av den ändring av stadgarna
som fusionen eller överföringen förutsätter
samt, om det är fråga om en fusion enligt
133 §, av stadgarna för den nya försäkringskassan.
I fråga om ansökan om fusion eller ansvarsöverföring skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att ansökningen utan
vidare utredning skall avslås, på den övertagande försäkringsanstaltens bekostnad införa en kungörelse i den officiella tidningen. I kungörelsen skall de som önskar göra
anmärkningar mot ansökningen uppmanas
anföra dem hos Försäkringsinspektionen
inom en av den utsatt tid som inte får överstiga två månader. Försäkringsinspektionen
skall ålägga den överlåtande kassan att utan
dröjsmål underrätta medlemmarna och delägarna i den överlåtande kassan om kungörelsen, på det sätt som föreskrivs i kassans
stadgar. Om det är fråga om övertagande
av ett sådant delägarspecifikt ansvar som
avses i 132 § 1 mom.,skall Försäkringsinspektionen förplikta den övertagande pen-
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Ministeriet skall be konkurrensverket om
ett utlåtande om en sådan ansökan som avses i 1 mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över
företagsförvärv som avses i lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992).
Ministeriet skall ge sitt samtycke till en
åtgärd som avses i 1 mom., om åtgärden
inte gör intrång i de förmåner som försäkringarna omfattar.
Ansvaret övergår på den övertagande försäkringsanstalten då ministeriet har gett sitt
samtycke till åtgärden. Ministeriet kan på
ansökan även fastställa en annan tidpunkt
för ansvarsöverföringen.
Om samtycke inte söks inom föreskriven
tid eller om det vägras, förfaller fusionen eller ansvarsöverföringen.
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sionskassan att sörja för att det i enlighet
med Försäkringsinspektionens anvisningar
informeras om kungörelsen även på den
övergående delägarens anslagstavla. Den
pensionskassa som övertar ansvar enligt
lagen om pension för arbetstagare skall
dessutom underrätta de pensionstagare eller andra förmånstagare som överförs om
överföringen av ansvaret senast i samband
med den första utbetalningen av förmånerna efter överlåtelsen.
Försäkringsinspektionen skall be konkurrensverket om ett utlåtande om en sådan ansökan som avses i 1 mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av
den tillsyn över företagsförvärv som avses i
lagen
om
konkurrensbegränsningar
(480/1992).
Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke till en åtgärd som avses i 1 mom., om
åtgärden inte gör intrång i de förmåner som
försäkringarna omfattar och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten.
Ansvaret övergår på den övertagande försäkringsanstalten när Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till åtgärden. Försäkringsinspektionen kan på ansökan även
fastställa en annan tidpunkt för ansvarsöverföringen.
Om samtycke inte söks inom föreskriven
tid eller om det vägras, förfaller fusionen eller ansvarsöverföringen.
Försäkringsinspektionen meddelar vid
behov närmare föreskrifter och anvisningar
om den ansökan som avses i denna paragraf och om de utredningar som behövs för
ansökan.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Vid beräkning av den minimitid om fem
år som avses i 132 § 9 mom. beaktas inte
sådana ansvarsövertaganden som har skett
före lagens ikraftträdande.
Ansökan om överlåtande av ansvar enligt
lagen om pension för arbetstagare skall behandlas och avgöras enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, om Försäkringsinspektionens samtycke
har sökts före lagens ikraftträdande. Försäkringsinspektionen kan dock på sökan-
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dens begäran besluta att ansökan behandlas och avgörs enligt denna lag.
———

3.
Lag
om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 8 § och 61 §, 88 § 5
mom., 100 § 3 mom., 102 §, 116 § 1 mom. 4 punkten och 125 §,
av dessa lagrum 88 § 5 mom. 100 § 3 mom. och 125 § 1 mom. sådana de lyder i lag
942/2000, 102 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 308/1998 och 116 § 1 mom. 4 punkten
sådan den lyder i lag 1323/1997, samt
fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 288/2000, ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till lagen en ny 49 a §, till 88 §, sådan den lyder delvis ändrad i
nämnda lag 1323/1997, nya 6—8 mom., varvid nuvarande 6—8 mom., blir 9—11 mom., till
lagen en ny 100 a § samt till 116 § 1 mom. sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag
1323/1997, en ny 4 a punkt som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§
——————————————
Till verksamhetskretsen kan även höra arbetstagare som av arbetsgivaren utsänts till
en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att, utan att under denna tid stå i anställningsförhållande till
arbetsgivaren, vara anställd av arbetsgivaren
eller arbeta vid ett moder- eller dotter- eller
systerbolag som hör till samma ekonomiska
helhet som arbetsgivaren eller vid ett intresseföretag eller i ett annat företag, i vilket arbetsgivaren har bestämmanderätt.
——————————————

8§
Över grundandet skall upprättas en stiftelseurkund som skall dateras och undertecknas av
arbetsgivaren.
Stiftelseurkunden skall innehålla en plan för
den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan) och ett förslag till stadgar för stiftelsen
och i den skall även anges
1) stiftarens namn, medborgarskap, bo- 1) stiftarens namn, medborgarskap, bostadsort och postadress, samt
stadsort och postadress, samt
8§
Över grundandet skall upprättas en stiftelseurkund som skall dateras och undertecknas av
arbetsgivaren.
Stiftelseurkunden skall innehålla förslag till
stadgar för stiftelsen och i den skall även anges
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2) det grundkapital som tillfaller stiftelsen 2) det grundkapital som tillfaller stiftelsen
vid dess grundande.
vid dess grundande.
7 kap.
Utbetalning av förmån och begränsning av
pensionsstiftelsens ansvar

49 a §
En A-pensionsstiftelse och en ABpensionsstiftelses A-avdelning skall med skäliga mellanrum informera andra till dess
verksamhetskrethörande personer än pensionstagare eller andra förmånstagare om
pensionsstiftelsens stadgar av vilka framgår
omfattningen av deras pensionsrätt och valmöjligheterna i systemet. Samtidigt skall information ges om de rättsmedel som står till
buds för dem som hör till verksamhetskretsen.
61 §
Frivillig tilläggspension och annan förmån kan betalas till länder som står utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
om inte något annat föreskrivs i pensionsstiftelsens stadgar.

61 §
Tilläggspensionsförmån enligt det frivilliga tilläggspensionssystemet och annan förmån till pensionstagare eller andra förmånstagare skall betalas även till andra
stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under samma förutsättningar
som i Finland. Nämnda förmåner kan betalas också till stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte något
annat bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.

88 §
——————————————
Vid köp av sådana förmåner som motsvarar
pensioner och andra förmåner som baserar sig
på lagen om pension för arbetstagare till en Bpensionsstiftelse
eller
till
en
ABpensionsstiftelses B-avdelning från en sådan
försäkringsanstalt som avses i 1 mom. i den
situation som avses i 78 § 1 mom., skall sådant verksamhetskapital som avses i 48 a §
överföras till minst ett belopp som motsvarar
den i 48 b § 1 mom. avsedda solvensgränsen,
dock högst solvensgränsens dubbla belopp, så
som närmare bestäms genom förordning av
social- och hälsovårdsministeriet. Vid köp av
en förmån i de situationer som avses i 100 § 1
mom. skall så som närmare bestäms genom

88 §
——————————————
Vid köp av sådana förmåner som motsvarar
pensioner och andra förmåner som baserar sig
på lagen om pension för arbetstagare till en Bpensionsstiftelse
eller
till
en
ABpensionsstiftelses B-avdelning från en sådan
försäkringsanstalt som avses i 1 mom. i den
situation som avses i 78 § 1 mom., skall sådant verksamhetskapital som avses i 48 a §
överföras till minst ett belopp som motsvarar
den i 48 b § 1 mom. avsedda solvensgränsen.
Om pensionsstiftelsens verksamhetskapital är
större än det belopp som motsvarar solvensgränsen överförs verksamhetskapitalet i sin
helhet, dock högst solvensgränsens dubbla belopp eller ett belopp som fastställs genom den
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förordning av social- och hälsovårdsministeriet av verksamhetskapitalet på motsvarande
sätt överföras solvensgränsens dubbla belopp.
Förfarandet är detsamma vid delvis överlåtelse av försäkringsverksamheten. Bestämmelserna i detta moment tillämpas likväl inte på
överlåtelse av försäkringsverksamheten vid
delning som sker enligt 100 §.

förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 6 mom., beroende på vilket av
dessa belopp som är större.
Vid köp av en sådan förmån som baserar
sig på lagen om pension för arbetstagare till
en B-pensionsstiftelse eller till en ABpensionsstiftelses B-avdelning i de situationer
som avses i 100 § 1 mom., skall verksamhetskapital överföras till ett belopp som i den
övertagande försäkringsanstalten möjliggör
en sådan placeringsfördelning som med tillräcklig sannolikhet och med tillräcklig trygghet på längre sikt kan väntas uppnå den avkastning enligt beräkningsräntan som avses i
12 a § lagen om pension för arbetstagare på
det sätt som närmare bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Om
det dubbla belopp av solvensgränsen i 48 b §
1 mom. som räknats ut på basis av de tillgångar som överförs är större än det belopp
av verksamhetskapitalet som fastställts enligt
ovan avsedda förordning, skall det verksamhetskapital som överlåts ur pensionsstiftelsen
fastställas enligt ovan nämnda förordning,
och den utträdande arbetsgivaren skall komplettera det verksamhetskapital som överförs
så att det motsvarar det dubbla belopp av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. som räknats ut
på basis av de tillgångar som överförs. Om
beloppet av det verksamhetskapital som fastställts enligt ovan nämnda förordning blir
större än den andel av verksamhetskapitalet
som motsvarar den försäkringsverksamhet
som överlåts, skall ur pensionsstiftelsen överlåtas den andel av verksamhetskapitalet som
motsvarar den försäkringsverksamhet som
överförs och den utträdande arbetsgivaren
skall komplettera det verksamhetskapital som
överförs så, att det motsvarar det belopp som
fastställts i ministeriets förordning. Vid beräkningen av den andel som den försäkringsverksamhet som överlåts utgör av pensionsstiftelsens verksamhetskapital skall vid fastställandet av nivån på pensionsstiftelsens
verksamhetskapital beaktas bestämmelserna
om fastställande av det pensionsansvar som
skall användas vid beräkningen av solvensen.
Vid överföring av verksamhetskapital i enlighet med 5 och 6 mom. skall
1) verksamhetskapital som med stöd av lagen om pension för arbetstagare ackumulerats under åren 1997-1999 fram till utgången
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Om en B-pensionsstiftelse eller ABpensionsstiftelses B-avdelning som är i likvidation innehar tillgångar efter det att försäkringsverksamheten har överlåtits, skulderna är
betalda och alla övriga förbindelser fullgjorda,
kan de tillgångar som motsvarar skillnaden
återbetalas till arbetsgivaren.
Om en A-pensionsstiftelse eller en ABpensionsstiftelses A-avdelning som är i likvidation innehar tillgångar efter det att försäkringsverksamheten har överförts och skulderna är betalda, kan dessa tillgångar återbetalas
till arbetsgivaren eller användas till att trygga
förmånerna för pensionstagarna och övriga
förmånstagare samt för de personer som hör
till och har hört till verksamhetskretsen, eller
på något annat sätt som bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.
Vad andra meningen i 1 mom. och 2-5
mom. stadgar tillämpas inte på verksamhet
enligt lagen om pension för arbetstagare.
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av 2005 överföras till den övertagande försäkringsanstalten till hela det belopp som
kvarstår vid tidpunkten för överföringen,
2) utan hinder av 2 och 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen (1293/1996) i den lag
som nämns i 1 punkten kraven i fråga om
verksamhetskapitalet uppfyllas till sitt fulla
belopp, samt
3) det verksamhetskapital som överförs bildas av poster som den övertagande försäkringsanstalten kan räkna till sitt verksamhetskapital.
Vad som bestäms i 5—7 mom. tillämpas
också på en partiell överlåtelse av försäkringsverksamheten. Bestämmelserna i de
nämnda momenten tillämpas likväl inte på
överlåtelse av försäkringsverksamheten vid
delning som sker enligt 100 §.
Om en B-pensionsstiftelse eller ABpensionsstiftelses B-avdelning som är i likvidation innehar tillgångar efter det att försäkringsverksamheten har överlåtits, skulderna är
betalda och alla övriga förbindelser fullgjorda,
kan de tillgångar som motsvarar skillnaden
återbetalas till arbetsgivaren.
Om en A-pensionsstiftelse eller en ABpensionsstiftelses A-avdelning som är i likvidation innehar tillgångar efter det att försäkringsverksamheten har överförts och skulderna är betalda, kan dessa tillgångar återbetalas
till arbetsgivaren eller användas till att trygga
förmånerna för pensionstagarna och övriga
förmånstagare samt för de personer som hör
till och har hört till verksamhetskretsen, eller
på något annat sätt som bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.
Bestämmelserna i 1 mom. och 2—4 mom.
tillämpas inte på verksamhet enligt lagen om
pension för arbetstagare.

11 kap
Fusion och delning av pensionsstiftelse samt
överlåtelse av försäkringsverksamheten

11 kap.
Fusion och delning av pensionsstiftelse samt
överlåtelse eller övertagande av försäkringsverksamheten

100 §
——————————————
Ett avtal om fusion (fusionsavtal) samt ett
avtal om delning (delningsavtal) skall godkännas av de arbetsgivare som hör till pensionsstiftelserna och av pensionsstiftelsernas
styrelser eller, om pensionsstiftelserna har ett

100 §
——————————————
Ett avtal om fusion (fusionsavtal) samt ett
avtal om delning (delningsavtal) skall godkännas av de arbetsgivare som hör till pensionsstiftelserna och av pensionsstiftelsernas
styrelser eller, om pensionsstiftelserna har ett
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förvaltningsråd, av förvaltningsråden. Ett avtal om överlåtelse av försäkringsverksamheten
skall godkännas av arbetsgivarna som hör till
den överlåtande pensionsstiftelsen och den
överlåtande pensionsstiftelsens styrelse eller,
om pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd,
av förvaltningsrådet. Om försäkringsverksamheten överlåts till en annan pensionsstiftelse, skall arbetsgivarna som hör till den
övertagande pensionsstiftelsen och den övertagande pensionsstiftelsens styrelse eller, om
pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd, också förvaltningsrådet godkänna avtalet. Beslut
om fusion, delning och överlåtelse av försäkringsverksamheten kan fattas även om den
överlåtande eller den urpsrungliga pensionsstiftelsen har trätt i likvidation. Vid överlåtelse av en del av försäkringsverksamheten skall
på motsvarande sätt iakttas vad som bestäms
om överlåtelse av försäkringsverksamhet.
——————————————

förvaltningsråd, av förvaltningsråden. Ett avtal om överlåtelse av försäkringsverksamheten
skall godkännas av den överlåtande pensionsstiftelsens styrelse eller, om pensionsstiftelsen
har ett förvaltningsråd, av förvaltningsrådet.
Om försäkringsverksamheten överlåts till en
annan pensionsstiftelse, skall den övertagande
pensionsstiftelsens styrelse eller, om pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd, också
förvaltningsrådet godkänna avtalet. Beslut om
fusion, delning och överlåtelse av försäkringsverksamheten kan fattas även om den
överlåtande eller den ursprungliga pensionsstiftelsen har trätt i likvidation. Vid överlåtelse av en del av försäkringsverksamheten skall
på motsvarande sätt iakttas vad som bestäms
om överlåtelse av försäkringsverksamhet.

——————————————
100 a §
En pensionsstiftelse kan överta försäkringsverksamheten som avses i 100 § och som en
annan försäkringsanstalt överlåter, en pensionskassas ansvar eller ett arbetspensionsförsäkringsbolags arbetsgivarspecifika försäkringsbestånd.
Vid övertagande av den försäkringsverksamhet, det ansvar och det försäkringsbestånd
som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare och som avses i 1 mom., skall det
verksamhetskapital som övertas uppgå till
minst det belopp som fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet eller
det belopp som motsvarar det dubbla belopp
av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. som räknas ut på basis av de tillgångar som övertas,
om detta är större. Om det tilläggsförsäkringsansvar som överförs från den överlåtande pensionsanstalten är mindre än ovan
nämnda belopp, skall den anslutande arbetsgivaren komplettera verksamhetskapitalet upp
till det belopp som avses ovan.

102 §
102 §
Inom fyra månader efter det att den överlå- Inom fyra månader efter det att den överlåtande pensionsstiftelsen och den övertagande tande pensionsstiftelsen och den övertagande
försäkringsanstalten har godkänt fusionsavta- försäkringsanstalten har godkänt fusionsavta-
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let eller avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten skall de ansöka om social- och
hälsovårdsministeriets samtycke till avtalet
och om fastställelse av den ändring av stadgarna som fusionen eller överlåtelsen av försäkringsverksamheten förutsätter samt, om det
är fråga om en fusion enligt 101 §, av stadgarna för den nya pensionsstiftelsen.

I fråga om ansökan om fusion eller överlåtelse av försäkringsverksamheten skall ministeriet, om det inte anser att ansökningen utan
vidare utredning skall avslås, på den övertagande försäkringsanstaltens bekostnad införa
en kungörelse i den officiella tidningen. I
kungörelsen skall de som önskar göra anmärkningar mot ansökningen uppmanas framföra dem hos ministeriet inom en av ministeriet utsatt tid som inte får vara längre än två
månader. Ministeriet skall ålägga den överlå-
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let eller avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till avtalet och
om fastställelse av den ändring av stadgarna
som fusionen eller överlåtelsen av försäkringsverksamheten förutsätter samt, om det är
fråga om en fusion enligt 101 §, av stadgarna
för den nya pensionsstiftelsen. Försättande av
en pensionsstiftelse i likvidation och upplösning enligt 78 § 4 mom. eller överlåtelse av
ett försäkringsbestånd eller en del av det enligt 100 § och 125 § 1 mom. eller övertagande
av en försäkringsverksamhet eller en del av
den enligt 100 a § är dock inte möjlig om åtgärden gäller försäkringsverksamhet som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare och om det vid tidpunkten för överlåtelsen
har förflutit mindre än fem år sedan överlåtelsen av samma försäkringsverksamhet eller en
del av den. Minimikravet på fem år beaktas
dock inte vid sådana överlåtelser av försäkringsverksamheten som beror på att arbetsgivaren har blivit utesluten ur pensionsstiftelsen
av pensionsstiftelsens stadgar eller att arbetsgivaren har blivit tvungen att avgå ur pensionsstiftelsen på grund av att arbetsgivaren
inte längre har uppfyllt villkoren för att höra
till stiftelsens verksamhetskrets.
Till en ansökan om Försäkringsinspektionens samtycke till en pensionsstiftelses fusion
eller överlåtelse av försäkringsverksamheten
eller en del av den skall fogas fusionsavtalet
eller avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten i original samt en styrkt kopia
av de beslut genom vilka den överlåtande
pensionsstiftelsen och den övertagande pensionsanstalten har godkänt avtalet. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om den ansökan som avses i denna paragraf och om de utredningar som behövs för ansökan.
I fråga om ansökan om fusion eller överlåtelse av försäkringsverksamheten skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att
ansökningen utan vidare utredning skall avslås, på den övertagande försäkringsanstaltens
bekostnad införa en kungörelse i den officiella
tidningen. I kungörelsen skall de som önskar
göra anmärkningar mot ansökningen uppmanas framföra dem hos Försäkringsinspektionen inom en av den utsatt tid som inte får vara
längre än två månader. Försäkringsinspektio-
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tande pensionsstiftelsen att utan dröjsmål underrätta de personer som hör till den överlåtande pensionsstiftelsens verksamhetskrets,
dem som erhåller pension eller andra förmåner samt arbetsgivaren om kungörelsen, så
som föreskrivs i stadgarna.

Ministeriet skall be konkurrensverket om ett
utlåtande över en sådan ansökan som avses i 1
mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992).
Vad 2 mom. stadgar tillämpas inte när överlåtelsen av en del av försäkringsverksamheten
gäller endast en enskild person som hör till
pensionsstiftelsens verksamhetskrets, under
förutsättning att ministeriet har gett sitt samtycke till detta
Ministeriet skall ge sitt samtycke till en åtgärd som avses i 1 mom., om åtgärden inte
gör intrång i de förmåner som tillkommer de
personer som hör eller har hört till verksamhetskretsen eller pensionstagarna eller de övriga förmånstagarna.
Försäkringsverksamheten överförs på den
övertagande försäkringsanstalten vid den tidpunkt som bestäms i överlåtelseavtalet, då
ministeriet har gett sitt samtycke till åtgärden,
om inte ministeriet i sitt beslut bestämmer en
senare tidpunkt.
Om samtycke inte söks inom förskriven tid
eller om det vägras, förfaller fusionen eller
överlåtelsen av försäkringsverksamheten.

nen skall ålägga den överlåtande eller övertagande pensionsstiftelsen att utan dröjsmål
sörja för att det i enlighet med Försäkringsinspektionens anvisningar informeras om kungörelsen på den arbetsgivares anslagstavla
som nämnda åtgärd gäller. Pensionsstiftelsen
skall underrätta de pensionstagare eller andra förmånstagare som omfattas av den försäkringsverksamhet som överförs om övertagandet av försäkringsverksamheten eller en del
av den senast i samband med den första utbetalningen av förmånerna efter överlåtelsen.
Om fusionen eller överlåtelsen eller övertagandet av försäkringsbeståndet eller en del av
det gäller frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner som inte kan betalas enligt pensionsstiftelsen stadgar, skall information om
kungörelsen ges till de personer som hör till
den överlåtande pensionsstiftelsens verksamhetskrets, till pensionstagare och andra förmånstagare samt till arbetsgivare på det sätt
som bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.
Försäkringsinspektionen skall be konkurrensverket om ett utlåtande om en sådan ansökan som avses i 1 mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den
tillsyn över företagsförvärv som avses i lagen
om konkurrensbegränsningar (480/1992).
Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas inte när
överlåtelsen av en del av försäkringsverksamheten gäller endast en enskild person som hör
till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, under förutsättning att Försäkringsinspektionen
har gett sitt samtycke till detta.
Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke till en åtgärd som avses i 1 mom., om
åtgärden inte gör intrång i de förmåner som
tillkommer de personer som hör eller har hört
till verksamhetskretsen eller pensionstagarna
eller de övriga förmånstagarna och om den
inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten.
Försäkringsverksamheten överförs på den
övertagande försäkringsanstalten vid den tidpunkt som bestäms i överlåtelseavtalet, då
Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till åtgärden, om inte Försäkringsinspektionen i sitt beslut bestämmer en senare
tidpunkt.
Om samtycke inte söks inom förskriven tid
eller om det vägras, förfaller fusionen eller
överlåtelsen av försäkringsverksamheten.
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116 §
Utöver vad 9 § stadgar skall i sampensionsstiftelsens stadgar nämnas:
——————————————
4) när en arbetsgivare skall utträda eller uteslutas ur pensionsstiftelsen samt den utträdande eller uteslutna arbetsgivarens skyldigheter
mot pensionsstiftelsen,

——————————————
125 §
Om en arbetsgivare utträder eller utesluts ur
en sampensionsstiftelse, skall denna arbetsgivares pensionsansvar och de tillgångar som
täcker ansvaret överlåtas på en annan pensionsstiftelse, en pensionskassa eller ett försäkringsbolag med iakttagande i tillämpliga
delar av 11 kap. Detsamma gäller en arbetsgivare som upphör med den verksamhet inom
vilken de personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets är verksamma, om
inte Försäkringsinspektionen har gett samtycke enligt 78 § 3 mom. till att pensionsstiftelsen fortsätter verksamheten för denna arbetsgivares del. En sampensionsstiftelse kan
också med Försäkringsinspektionens samtycke delas utan likvidationsförfarande så att
den till en eller flera pensionsstiftelser som
grundas överlåter sin försäkringsverksamhet i
dess helhet eller i fråga om en viss eller vissa
arbetsgivare. Vad som i 100 och 107 § bestäms om delning av pensionsstiftelse iakttas i
tillämpliga delar också i fråga om delning av
en sampensionsstiftelse.

——————————————
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116 §
Utöver vad 9 § stadgar skall i sampensionsstiftelsens stadgar nämnas
——————————————
4) när en arbetsgivare skall utträda eller uteslutas ur pensionsstiftelsen samt den utträdande eller uteslutna arbetsgivarens skyldigheter
mot pensionsstiftelsen samt i synnerhet arbetsgivarens skyldighet att komplettera verksamhetskapitalet i de situationer som avses i
88 § 6 mom.,
4 a) vilken skyldighet en arbetsgivare som
ansluter sig till pensionsstiftelsen har när det
gäller att komplettera verksamhetskapitalet i
en situation som avses i 100 a § 2 mom.,
——————————————
125 §
Om en arbetsgivare utträder eller utesluts ur
en sampensionsstiftelse, skall denna arbetsgivares pensionsansvar och de tillgångar som
täcker ansvaret överlåtas på en annan pensionsstiftelse, en pensionskassa eller ett försäkringsbolag med iakttagande i tillämpliga
delar av 11 kap. I de medel som överlåts skall
i första hand inbegripas placeringarna i anslutning till arbetsgivarens verksamhet, om
inte något annat överenskoms. Om något annat inte överenskoms i avtalet om överlåtelse
av försäkringsbeståndet, överförs övriga medel i form av pengar. Detsamma gäller en arbetsgivare som upphör med den verksamhet
inom vilken de personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets är verksamma, om inte Försäkringsinspektionen har
gett samtycke enligt 78 § 3 mom. till att pensionsstiftelsen fortsätter verksamheten för
denna arbetsgivares del. En sampensionsstiftelse kan också med Försäkringsinspektionens
samtycke delas utan likvidationsförfarande så
att den till en eller flera pensionsstiftelser som
grundas överlåter sin försäkringsverksamhet i
dess helhet eller i fråga om en viss eller vissa
arbetsgivare. Vad som i 100 och 107 § bestäms om delning av pensionsstiftelse iakttas i
tillämpliga delar också i fråga om delning av
en sampensionsstiftelse.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Vid beräkning av den minimitid om fem år
som avses i 102 § 1 mom. beaktas inte de
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övertaganden av försäkringsverksamhet som
har skett före lagens ikraftträdande.
Ansökan om överlåtande av försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare skall behandlas och avgöras enligt
de bestämmelser som gällde vid denna lags
ikraftträdande, om Försäkringsinspektionens
samtycke har sökts före lagens ikraftträdande.
Försäkringsinspektionen kan dock på sökandens begäran besluta att ansökan behandlas
och avgörs enligt denna lag.
———

