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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, om 
statens pensionsfond samt av 4 och 5 § i lagen om Finans-
inspektionen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
kommunala pensioner och lagen om statens 
pensionsfond ändras så att till lagarna fogas 
bestämmelser om principerna för ägarstyr-
ning, om skyldigheten att föra en förteckning 
över förtroendeuppdrag, om handlingsprinci-
perna vid intressekonflikter samt om transak-
tioner som utförs av ledningen och dess när-
maste krets. 

Till lagarna ska enligt förslaget också fogas 
bestämmelser om den kommunala pensions-

anstalten Kevas och statens pensionsfonds 
närmaste krets samt om ett offentligt register 
över de personers värdepappersinnehav som 
hör till den närmaste kretsen. Dessutom före-
slås en sådan ändring i lagen om Finansin-
spektionen att Finansinspektionens befogen-
heter utsträcks till att omfatta tillsyn över ef-
terlevnaden av bestämmelser om närmaste 
krets.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 april 
2015. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

Enligt 139 § i lagen om kommunala pen-
sioner (549/2003) sköts den kommunala pen-
sionsanstaltens förvaltning av styrelsen som 
väljs av delegationen för två år i sänder. Sty-
relsen har till uppgift att bereda de ärenden 
som ska behandlas i delegationen och se till 
att delegationens beslut verkställs, styra och 
övervaka pensionsanstaltens verksamhet, 
göra upp en plan för placeringen av pen-
sionsmedlen samt att behandla övriga ären-
den som är principiellt viktiga eller vittom-
fattande med tanke på placeringsverksamhe-
ten. 

Enligt 142 § i lagen om kommunala pen-
sioner utför pensionsanstaltens förtroende-
valda sina uppgifter enligt denna lag under 
tjänsteansvar. Enligt lagens 164 § ska för-
valtningslagen tillämpas på pensionsanstal-
tens verksamhet. Enligt paragrafens 2 mom. 
kan dock pensionsanstaltens förtroendevalda 
samt anstaltens tjänsteinnehavare och arbets-
tagare utan hinder av 28 § 1 mom. 4 och 
5 punkten i förvaltningslagen behandla ären-
den som gäller pensionsanstaltens medlems-
samfund, personer som är anställda hos ett 
medlemssamfund eller någon annan person 
som omfattas av pensionsskyddet enligt den-
na lag. 

Enligt den instruktion för Keva som dele-
gationen godkände den 13 mars 2014 ansva-
rar styrelsen för Kevas förvaltning och ser till 
att dess verksamhet är ändamålsenligt ordnad 
i enlighet med 139 § i lagen om kommunala 
pensioner. Styrelsen ansvarar för att den in-
terna övervakningen av Kevas verksamhet 
och ekonomi är ändamålsenligt ordnad och 
att god förvaltningssed iakttas i verksamhe-
ten. 

Styrelsen bevakar Kevas intressen och bi-
drar till att dess mål uppnås samt beslutar om 
ärenden som är principiellt viktiga eller 
vittomfattande med tanke på verksamhetens 
natur och omfattning. 

Till styrelsens uppgifter hör, utöver de som 
räknas upp i lagen, att godkänna placerings-
strategin med riktlinjerna för placeringsverk-
samheten på lång sikt, godkänna en placer-
ingsplan för ett år i sänder med bestämmelser 

om befogenheterna och rapporteringen i pla-
ceringsverksamheten, och att godkänna en 
verksamhetsstadga med bestämmelser om 
behörighetsfördelning och rapportering mel-
lan styrelsen och verkställande direktören 
samt övrig organisering och styrning av Ke-
vas verksamhet. 

Enligt den verksamhetsstadga som styrel-
sen godkände den 7 april 2014 ska Kevas 
ledningsgrupp bistå verkställande direktören 
vid behandlingen av ärenden som är av bety-
delse för Kevas interna verksamhet och bere-
da ärenden som ska föredras för styrelsen. 
Styrelsen fattar beslut om ledningsgruppens 
sammansättning på framställan av verkstäl-
lande direktören. En medlem i ledningsgrup-
pen företräder personalen. 

Kevas ledningsgrupp beslöt vid sitt sam-
manträde den 10 november 2014 att led-
ningsgruppens medlemmar och deras medar-
betare samt de som fattar eller bereder pla-
ceringsbeslut, på förhand ska uppge om de är 
ledamöter i ekonomiskt eller samhälleligt 
viktiga sammanslutningars eller stiftelsers 
styrelser, förvaltningsråd eller därmed jäm-
förvara organ. 

Varken i lagen om kommunala pensioner, 
Kevas instruktion eller i verksamhetsstadgan 
finns bestämmelser eller föreskrifter om 
principerna för Kevas ägarstyrning, om verk-
samhetsprinciperna vid intressekonflikter, 
om transaktioner mellan ledningen och dess 
närmaste krets eller om hur den närmaste 
kretsen ska definieras. 

I lagen om kommunala pensioner finns inte 
heller bestämmelser om den kommunala 
pensionsanstalten Kevas inre krets och inte 
heller om de personers värdepappersinnehav 
som hör till den inre kretsen. Vid Keva har 
man dock sedan den11 september 1997 enligt 
ett beslut av pensionsanstaltens styrelse fört 
ett internt register över vissa tjänsteinnehava-
res, arbetstagares och förtroendevaldas samt 
deras familjemedlemmars värdepappersinne-
hav och likaså över sådana företags och or-
ganisationers värdepappersinnehav i vilka de 
har bestämmande inflytande och bestäm-
manderätt. 

Enligt Keva-styrelsens senaste beslut om 
registrerings- och anmälningsförfarandet gäl-
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lande värdepappersinnehav är verkställande 
direktören anmälningsskyldig, liksom också 
de övriga personer med insyn i placerings-
ärenden som fastställs genom verkställande 
direktörens beslut. Anmälningsskyldiga är 
enligt beslutet dessutom styrelsens ledamöter 
och suppleanter samt delegationens ordfö-
rande och vice ordförande. Anmälan ska gö-
ras om aktier som i Finland är föremål för 
handel på en reglerad marknad samt om 
andra värdepapper vilkas värde bestäms ut-
ifrån aktierna. Enligt beslutet ska ändringar i 
värdepappersinnehav anmälas inom sju dagar 
från ändringen och på anmälningsförfarandet 
ska i övrigt i tillämpliga delar tillämpas Fi-
nansinspektionens anvisningar. Vid Keva 
först ett internt anmälningsregister. Anmäl-
ningarna är inte offentliga och information 
om dem kan på begäran ges endast till behö-
riga myndigheter med stöd av värdepap-
persmarknadslagen (1746/2012) eller någon 
annan lag. 

Sedan mars 2014 har Keva på sina internet-
sidor offentliggjort information om verkstäl-
lande direktörens, vice verkställande direktö-
rernas och övriga till ledningsgruppen höran-
de chefers personliga värdepappersinnehav. 
Offentliggörandet är baserat på verkställande 
direktörens beslut och informationen uppda-
teras kvartalsvis. 

Statens pensionsfond är en fond utanför 
statsbudgeten, vars syfte är att trygga betal-
ningen av pensioner och andra med dem jäm-
förbara förmåner som baserar sig på anställ-
ning som omfattas av lagen om statens pen-
sioner (1295/2006) samt att utjämna de utgif-
ter som dessa medför för staten. I lagen om 
statens pensionsfond (1297/2006) föreskrivs 
om statens pensionsfonds verksamhet, eko-
nomi och förvaltning. Pensionsfondens me-
del ägs av staten, men de förvaltas av fonden 
i fondens namn. 

Statens pensionsfond ska placera medlen i 
sin besittning på ett lönsamt och betryggande 
sätt. Fonden har inga verkställighetsuppgifter 
i anslutning till pensionsskyddet. De statliga 
pensionerna betalas med anslag som reserve-
rats i statsbudgeten. Från fonden överförs år-
ligen som täckning av statsbudgeten ett be-
lopp som motsvarar 40 procent av statens år-
liga pensionskostnader. Fondens placerings-
verksamhet är betydande och dess placer-

ingstillgångar är jämförbara med Kevas och 
de enskilda arbetspensionsförsäkringsbola-
gens. 

Regleringen och styrningen av statens pen-
sionsfonds placeringsverksamhet utgår från 
andra principer än de som gäller för de priva-
ta arbetspensionsförsäkringsbolagens och 
den kommunala pensionsanstaltens placer-
ingsverksamhet. Statens pensionsfond står 
utanför statsbudgeten och styrs av finansmi-
nisteriet. Finansministeriet har med stöd av 
lagen om statens pensionsfond befogenhet att 
meddela föreskrifter om statens pensions-
fonds placeringsverksamhet, inklusive fon-
dens ägarpolicy i fråga om dess innehav i bo-
lag. Styrelsen för statens pensionsfond beslu-
tar om pensionsfondens placeringsverksam-
het inom ramen för föreskrifterna. Finansmi-
nisteriets föreskrift om pensionsfondens pla-
ceringsverksamhet förnyades i juni 2014. En-
ligt föreskriften ska pensionsfondens anställ-
da inte som företrädare för fonden delta i 
fondägda bolags styrelser eller valberedning-
ar. 

I lagen om statens pensionsfond finns inga 
bestämmelser om pensionsfondens inre krets 
och inte heller om de till den hörande perso-
nernas värdepappersinnehav. Pensionsfon-
dens styrelse har godkänt uppföljningen av 
värdepappersinnehav och behandlingen av 
insiderinformation samt interna principer för 
handel med värdepapper. Dessa principer in-
nebär att statens pensionsfond har ett internt 
register över sina anställdas värdepappersin-
nehav och att de anställda ska göra anmälan 
till statens pensionsfond om sina egna och i 
samma hushåll boende minderåriga barns 
värdepappersinnehav och likaså om sådana 
organisationers och företags innehav i vilka 
de har bestämmande inflytande. Skyldighe-
ten att göra innehavsanmälan gäller inte le-
damöterna i pensionsfondens styrelse. I en-
lighet med ett beslut av statens pensionsfonds 
verkställande direktör offentliggörs informa-
tion om verkställande direktörens och övriga 
ledande tjänsteinnehavares innehav varje år 
på pensionsfondens internetsidor. 

Finansinspektionen övervakar Kevas och 
statens pensionsfonds placeringsverksamhet. 
Till åtskillnad från arbetspensionsförsäk-
ringsbolagen hänförs Keva och statens pen-
sionsfond enligt lagen om Finansinspektio-
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nen (878/2008) dock inte generellt till Fi-
nansinspektionens tillsynsobjekt. Finansin-
spektionen överlämnar varje år till finansmi-
nisteriet en tillsynsrapport om Keva och sta-
tens pensionsfond. 

 
2  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

Syftet med denna proposition är att öka in-
synen i den kommunala pensionsanstalten 
Kevas och i statens pensionsfonds förvalt-
ning. 

I regeringens proposition RP 96/2014 rd 
föreslås ändringar i lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag (354/1997). Enligt motiver-
ingen till propositionen ska bestämmelserna 
om arbetspensionsförsäkringsbolagens för-
valtning ses över i syfte att öka insynen i för-
valtningen. 

Det föreslås att till lagen om arbetspen-
sionsförsäkringsbolag ska fogas bestämmel-
ser om skyldigheten för styrelsen att faststäl-
la ägarstyrningsprinciper för bolaget, bola-
gets skyldighet att föra en förteckning över 
förtroendeuppdrag, bestämmelser om hand-
lingsprinciperna vid intressekonflikter samt 
bestämmelser om transaktioner som utförs av 
ledningen och personer inom dess närmaste 
krets samt om riskhantering, intern kontroll 
och intern revision. Dessutom föreslås att be-
stämmelserna om jäv för verkställande direk-
tören och styrelseledamöterna ska preciseras. 

I denna proposition föreslås det att man i 
syfte att öka insynen i förvaltningen tar in 
bestämmelser som motsvarar de som föresla-
gits till lagen om arbetspensionsförsäkrings-
bolag i lagen om kommunala pensioner och 
lagen om statens pensionsfond. I propositio-
nen preciseras bestämmelserna om jäv för 
styrelseledamöterna. 

Avsikten är att lagberedningsarbetet gäl-
lande förvaltningen och finansieringen av 
samt tillsynen över Keva ska inledas i januari 
2015. I detta sammanhang återstår det för ar-
betsgruppen att bereda de bestämmelser som 
gäller riskhantering, intern kontroll och in-
tern revision. 

Med undantag för ovannämnda bestämmel-
ser om riskhantering, intern kontroll och in-
tern revision samt särskilda jävsbestämmel-
ser föreslås det att motsvarande bestämmel-

ser som de som föreslagits till lagen om ar-
betspensionsförsäkringsbolag tas in i lagen 
om kommunala pensioner och i lagen om sta-
tens pensionsfond. Enligt förslaget ska till 
lagen om statens pensionsfond inte fogas en 
bestämmelse om principerna för ägarstyr-
ning, eftersom styrningen av pensionsfon-
dens placeringsverksamhet, inklusive dess 
ägarpolicy, bygger på andra principer och 
behörighetsförhållanden än de som gäller för 
enskilda pensionsförsäkringsbolag och Keva. 
Finansministeriet fastställer principerna för 
ägarstyrningen av statens pensionsfond ge-
nom att meddela föreskrifter i enlighet med 
2 § i lagen om statens pensionsfond. Avsik-
ten med propositionen är inte att ändra sta-
tens pensionsfonds verksamhet och systemet 
för styrningen av fonden.  

På den kommunala pensionsanstalten, dess 
styrelseledamöter och verkställande direktör 
ska med stöd av 164 § i lagen om kommuna-
la pensioner tillämpas förvaltningslagens 
jävsbestämmelser. De förtroendevalda utför 
enligt 142 § i den kommunala pensionslagen 
sina uppgifter under tjänsteansvar. Detsam-
ma gäller verkställande direktören och vice 
verkställande direktörerna eftersom de står i 
tjänsteförhållande till Keva. Statens pen-
sionsfond är en fond utanför statsbudgeten. 
På statens pensionsfond, dess styrelseleda-
möter, verkställande direktör och övriga per-
sonal tillämpas förvaltningslagen, inklusive 
dess jävsbestämmelser. 

I propositionen om arbetspensionsförsäk-
ringsbolag föreslås att det till lagen ska fogas 
bestämmelser om ett offentligt register över 
dem som hör till den inre kretsen i ett arbets-
pensionsförsäkringsbolag och om dessas in-
nehav av värdepapper.  

Det föreslås att i lagen om kommunala 
pensioner och i lagen om statens pensions-
fond tas in motsvarande bestämmelser som i 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag om 
ett offentligt register över personer som hör 
till den inre kretsen i ett arbetspensionsför-
säkringsbolag och om dessas innehav av vär-
depapper. De bestämmelser som föreslås om 
upprättande av insideranmälan, insiderre-
gistrets offentlighet och upprätthållande av 
insiderregistret ska enligt förslaget motsvara 
bestämmelserna i lagen om investeringstjäns-
ter (747/2012), i lagen om placeringsfonder 



 RP 340/2014 rd  
  

 

 

6 

(48/1999) och i lagen om arbetspensionsför-
säkringsbolag. 

Anmälningsskyldigheten ska gälla aktier 
som i Finland är föremål för handel på en re-
glerad marknad eller en multilateral handels-
plattform samt finansiella instrument vilkas 
värde bestäms utifrån aktierna i fråga. 

Med insiders i den kommunala pensionsan-
stalten avses ledamöterna och suppleanterna i 
pensionsanstaltens styrelse, pensionsanstal-
tens verkställande direktör och dennes ställ-
företrädare samt pensionsanstaltens revisorer 
och de anställda hos en revisionssam-
manslutning som är huvudansvariga för revi-
sionen av pensionsanstalten. Med insider av-
ses dessutom ordförande och vice ordföran-
den för delegationen samt verkställande di-
rektörens ställföreträdare. Enligt instruktio-
nen för Keva är två vice verkställande direk-
törer ställföreträdare för verkställande direk-
tören. Vid förhinder för verkställande direk-
tören träder en vice verkställande direktör i 
dennes ställe.  

Till den inre kretsen anses höra också så-
dana personer i den kommunala pensionsan-
staltens och statens pensionsfonds anställning 
som har möjlighet att påverka beslut om pla-
cering av pensionsanstaltens tillgångar eller 
som på annat sätt regelbundet får tillgång till 
insiderinformation om sådana aktier och fi-
nansiella instrument. Den som hör till den 
inre kretsen är skyldig att till insiderregistret 
göra anmälan om sitt värdepappersinnehav 
och om sina värdepapperstransaktioner. An-
mälningsskyldigheten gäller också värdepap-
perstransaktioner där den ena parten är en 
omyndig person vars intressebevakare insi-
dern är. Detsamma gäller transaktioner som 
görs av organisationer och stiftelser där insi-
dern, eller en sådan omyndig som nämns 
ovan, direkt eller indirekt har bestämmande 
inflytande. Den kommunala pensionsanstal-
ten och statens pensionsfond ska föra insider-
registret. Om värdepapper har överförts till 
värdeandelssystemet kan insiderregistret bil-
das av uppgifter direkt från värdeandelssy-
stemet. 

Det föreslås att Finansinspektionens befo-
genheter preciseras så att Finansinspektionen 
ska övervaka efterlevnaden av bestämmel-
serna om den kommunala pensionsanstaltens 
och statens pensionsfonds insiderregister 

samt efterlevnaden av bestämmelserna om 
insideranmälningar, på motsvarande sätt som 
i fråga om arbetspensionsförsäkringsbolag.  
Det är nödvändigt att precisera Finansinspek-
tionens befogenheter eftersom dess tillsyns-
uppgifter, till åtskillnad från vad som gäller i 
fråga om arbetspensionsförsäkringsbolag, 
numera gäller endast den kommunala pen-
sionsanstaltens och statens pensionsfonds 
placeringsverksamhet. 

Det föreslås att till den bestämmelse i lagen 
om Finansinspektionen där det föreskrivs om 
andra finansmarknadsaktörer ska fogas en 
bestämmelse om kommunala pensionsanstal-
ten och statens pensionsfond som insiderre-
gisterförare. Syftet med bestämmelsen är att 
Finansinspektionen ska kunna tilldela den 
kommunala pensionsanstalten och statens 
pensionsfond en offentlig varning om de för-
summar skyldigheten att upprätthålla insider-
registret. Finansinspektionen har enligt för-
slaget samma befogenheter att tilldela offent-
lig varning som i fråga om arbetspensions-
försäkringsbolag. 

I samband med att lagen om Finansinspek-
tionen stiftades (RP 66/2008 rd) ansågs det 
att eftersom de offentliga pensionsanstalterna 
är offentliga samfund som verkar under 
tjänsteansvar, kan på dem inte tillämpas lik-
nande befogenheter och administrativa sank-
tioner som på privaträttliga tillsynsobjekt, 
samt att de sanktioner som är förenade med 
de offentliga samfundens pensionsanstalters 
skyldigheter kan bestämmas i enlighet med 
principer som gäller den allmänna offentliga 
förvaltningen. Att tillämpa straffrättsligt 
tjänsteansvar måste dock anses vara en från 
administrativ synpunkt tung och oändamåls-
enlig påföljd för försummelse av skyldighe-
ter som avser insiderregister. När det är fråga 
om insiderreglering kan en offentlig varning 
som tilldelas av Finansinspektionen dock an-
ses vara en effektiv och proportionell påföljd. 

Finansinspektionen har redan nu med stöd 
av värdepappersmarknadslagen befogenhet 
att påföra påföljdsavgifter för överträdelse av 
bestämmelserna om användning och yppande 
av insiderinformation. Finansinspektionens 
befogenhet omfattar till denna del, trots vad 
som ovan konstateras om administrativa på-
följder för offentliga samfund, också den 
kommunala pensionsanstalten och statens 



 RP 340/2014 rd  
  

 

 

7

pensionsfond samt alla personer som i an-
slutning till anstaltens och fondens verksam-
het har yppat eller utnyttjat insiderinforma-
tion. Eftersom Finansinspektionen har befo-
genhet att påföra administrativa påföljder för 
yppande och användning av insiderinforma-
tion, skulle det vara oändamålsenligt att upp-
ställa snävare gränser för denna befogenhet i 
fråga om offentlig varning som kan meddelas 
till följd av försummelse av skyldigheter som 
gäller insiderregister.  En omständighet som 
talar för att Finansinspektionen ska ha befo-
genhet att meddela offentlig varning är också 
att detta skulle innebära att regleringen 
stämmer överens med bestämmelserna om 
arbetspensionsförsäkringsbolag. 

 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

De föreslagna ändringarna leder till ökad 
genomskinlighet i Kevas och statens pen-
sionsfonds förvaltning, eftersom insiderre-
gistrets uppgifter enligt proportionen i regel 
kommer att vara offentliga. Bestämmelserna 

innebär att Keva och statens pensionsfond 
åläggs nya förpliktelser när det gäller doku-
mentering och offentliggörande. 

De föreslagna bestämmelserna kommer för 
Keva och statens pensionsfond att innebära 
en ökning av det administrativa arbetet. Till-
synen över efterlevnaden av bestämmelserna 
kommer att medföra extra arbete för Finans-
inspektionen. Övervakningen av insiderre-
gistret och insideranmälningarna samman-
hänger emellertid med den tillsyn som Fi-
nansinspektionen redan nu utövar över den 
kommunala pensionsanstalten och statens 
pensionsfond samt med den allmänna tillsy-
nen över marknaden. 

 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet. De föreslagna insiderbestämmelserna 
har behandlats i samråd med företrädare för 
de kommunala huvudavtalsorganisationerna, 
kommunala arbetsmarknadsverket och Keva. 

 
DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lagen om kommunala pensioner 

139 a §. Principer för ägarstyrningen. I 
den föreslagna nya paragrafen föreskrivs det 
om styrelsens skyldighet att för Keva fast-
ställa principer för ägarstyrningen. Enligt 
1 mom. gäller principerna Kevas innehav i 
andra sammanslutningar och hur rättigheter 
som grundar sig på innehav ska användas. 
Keva definierar själv vilka frågor som ska 
inkluderas i principerna om användningen av 
rättigheter som grundar sig på innehav. Ge-
nom den bestämmelse som nu föreslås beto-
nas styrelsens skyldighet att utarbeta själv-
ständiga riktlinjer för Kevas ägarstyrning. 

Principerna ska också innehålla en bedöm-
ning av verkställande direktörens eller andra 
anställdas deltagande i förvaltningsorganen i 
andra sammanslutningar. Enligt förslaget be-
gränsas eller förbjuds i princip inte verkstäl-
lande direktörens eller anställdas deltagande i 
förvaltningsorganen i andra sammanslut-
ningar. Styrelsen ska dock ta ställning till hu-

ruvida sådant ledamotskap är ändamålsenligt 
för Keva och motivera varför verkställande 
direktörens eller andra anställdas leda-
motskap i ett förvaltningsorgan i en extern 
sammanslutning ska anses vara motiverat. 
Bedömningen ska ge tillräcklig säkerhet om 
att ledamotskapet inte inverkar störande på 
skötseln av verkställande direktörens eller 
andra anställdas grundläggande uppgifter el-
ler skadar Kevas intressen. 

I 2 mom. föreskrivs det att principerna för 
ägarstyrningen ska vara offentliga. Keva be-
slutar hur principerna ska offentliggöras, men 
de ska vara lättillgängliga t.ex. på webbplat-
sen. 

139 b §. Förteckning över förtroendeupp-
drag. I den föreslagna nya paragrafen före-
skrivs det om Kevas skyldighet att föra en 
förteckning över styrelseledamöternas, verk-
ställande direktörens, den övriga ledningens 
och de anställdas ledamotskap i andra eko-
nomiskt eller samhälleligt viktiga sam-
manslutningars eller stiftelsers förvaltnings-
organ. Syftet med skyldigheten att föra och 
offentliggöra en förteckning över förtroende-
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uppdrag är att öka öppenheten och stödja ge-
nomförandet av principerna för ägarstyrning-
en. Skyldigheten bidrar också till hanteringen 
av eventuella jävssituationer. 

Keva ska föra en aktuell förteckning utifrån 
de i paragrafen avsedda personernas anmäl-
ningar till pensionsanstalten. Keva beslutar 
hur uppgifterna i förteckningen offentliggörs, 
men de ska vara lättillgängliga för alla. 

Personer som hör till Kevas ledning för-
pliktas inte att i den offentliga förteckningen 
uppge alla sina förtroendeuppdrag, t.ex. så-
dana som närmast hör till privatlivet, om inte 
sammanslutningen eller stiftelsen i fråga kan 
anses vara samhälleligt eller ekonomiskt vik-
tig. Inte heller ledamotskap i bostadsaktiebo-
lags styrelser behöver uppges i förteckning-
en. Den behörighet som styrelsen i ett bo-
stadsaktiebolag har begränsas till uppgifter 
som gäller fastighetsskötseln på så sätt att det 
inte anses nödvändigt att sådant ledamotskap 
uppges eller offentliggörs. Beslut som vä-
sentligt påverkar bostadsaktiebolagets verk-
samhet ska i enlighet med lagen om bostads-
aktiebolag (1599/2009) behandlas vid bo-
lagsstämman. 

Enligt 2 mom. ska förteckningen, när det 
gäller personer som hör till den övriga led-
ningen eller som är bemyndigade att för 
Keva del fatta eller bereda placeringsbeslut, 
också innehålla uppgifter om sådant leda-
motskap i förvaltningsorgan som hänför sig 
till personernas arbetsuppgifter i pensionsan-
stalten. Inte heller enligt detta moment behö-
ver ledamotskap i bostadsaktiebolags styrel-
ser uppges. 

139 c §. Handlingsprinciper som gäller in-
tressekonflikter. I den föreslagna nya para-
grafen föreskrivs det om Kevas skyldighet att 
beakta och förutse eventuella intressekonflik-
ter genom att utarbeta skriftliga verksam-
hetsprinciper för de tillvägagångssätt som 
ska iakttas i pensionsanstalten. 

Avsikten är att i de skriftliga verksamhets-
principerna dokumentera och planera de skä-
liga åtgärder som ska vidtas i pensionsanstal-
ten för att identifiera och förebygga eventuel-
la intressekonflikter mellan Keva och t.ex. en 
styrelseledamot, verkställande direktören, en 
annan person som hör till Kevas högsta led-
ning eller en person som för Kevas del fattar 
eller bereder placeringsbeslut. 

Syftet med den föreslagna paragrafen är att 
identifiera sådana centrala intressekonflikter i 
verksamheten som eventuellt kan bli aktuella 
och att bedöma förhållningssättet t.ex. till 
ledningens transaktioner av olika slag. Keva 
ska fastställa tillvägagångssätt t.ex. för att 
hindra privata transaktioner som kan vara 
förknippade med en eventuell intressekon-
flikt eller med risk för missbruk av insiderin-
formation. Skyldigheten att hantera intresse-
konflikter överensstämmer med förvaltnings-
lagens jävsbestämmelser och avsikten är det 
också ska bli också lättare att identifiera och 
hantera jävssituationer. 

139 d §. Transaktioner med personer som 
hör till ledningen eller till ledningens när-
maste krets. Paragrafen är ny och i den före-
skrivs om transaktioner som ska behandlas i 
Kevas styrelse. 

De viktigaste uppgifterna om transaktio-
nerna ska vara offentliga. Enligt 1 mom. ska 
styrelsen behandla betydande transaktioner 
mellan Keva och de parter som avses i para-
grafen. Skyldigheten att behandla sådana 
transaktioner i styrelsen gäller t.ex. handel 
med tillgångar, hyresavtal, avtal om köp av 
tjänster eller motsvarande rättshandlingar. En 
affärstransaktion anses vara betydande om 
den har stort ekonomiskt värde för parterna 
eller den ena av dem eller om transaktionen 
är förknippad med någon annan principiellt 
viktig omständighet. Som en omständighet 
som anger huruvida en affärstransaktion är 
betydande kan betraktas den gräns på 
5 000 euro som anges i 165 b § 3 mom., om 
insideranmälan. Hur betydande en transak-
tion är ska bedömas från fall till fall. 

Paragrafen ska tillämpas på affärstransak-
tioner med personer som anges i 2 mom. 
Dessa är ledamöter i pensionsanstaltens för-
valtningsråd eller styrelse, pensionsanstaltens 
verkställande direktör, revisorer, revisors-
suppleanter och de anställda hos en revi-
sionssammanslutning som är huvudansvariga 
för revisionen samt andra personer som hör 
till den högsta ledningen och som har rätt att 
fatta beslut om Kevas framtida utveckling 
och ordnande av verksamheten. Paragrafen 
ska även tillämpas om den andra parten är 
maken eller makan till en person som avses i 
1 eller 2 punkten, personens partner i ett par-
förhållande enligt lagen om registrerat part-
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nerskap (950/2001), en omyndig vars intres-
sebevakare personen är eller den som är 
sambo med personen i fråga och har bott i 
samma hushåll som denne i minst ett års tid. 

Keva får information om personer som av-
ses i 1 mom. 3 punkten och sammanslutning-
ar som avses i 3 mom. t.ex. genom anmäl-
ningar om bindningar som lämnas till Keva 
eller på andra sätt som Keva bestämmer. 

Enligt 2 mom. ska Keva offentliggöra upp-
gifter om de transaktioner som avses i para-
grafen. Parterna i transaktionen samt syftet 
med och de centrala villkoren för transaktio-
nen ska offentliggöras. Keva beslutar hur 
uppgifterna offentliggörs, men de ska vara 
lättillgängliga för alla. Uppgifterna i förteck-
ningen ska bevaras i fem år efter registre-
ringen. Personbeteckningar och adresser är 
inte offentliga, och inte heller namnet på en 
person som avses i 1 mom. 3 punkten. 

Enligt 3 mom. ska paragrafen tillämpas 
även på transaktioner mellan Keva och en 
annan aktör än en person som avses i 
2 mom., om avsikten med arrangemanget är 
att kringgå bestämmelserna i denna paragraf. 
Avsikten är att förhindra att bestämmelserna 
i 1 och 4 mom. om behandling i styrelsen och 
offentliggörande av transaktioner kan kring-
gås genom att formellt göra en transaktion 
med en annan aktör än en person som avses i 
2 mom., om det faktiska syftet är att genom-
föra en transaktion av det slag som avses i 
1 mom. Bestämmelserna om behandling i 
styrelsen och offentliggörande av transaktio-
ner ska således tillämpas t.ex. på en transak-
tion mellan Keva och en sammanslutning där 
en styrelseledamot har bestämmande infly-
tande, om det är uppenbart att arrangemanget 
har syftat till att förhindra tillämpning av 
denna paragraf. 

Syftet med bestämmelsen är att fastställa 
vilka transaktioner som ska behandlas i sty-
relsen och offentliggöras. 

165 a §. Skyldighet att göra insideranmä-
lan. I denna nya paragraf föreslås en be-
stämmelse enligt vilken insiders i den kom-
munala pensionsanstalten är skyldiga att till 
den kommunala pensionsanstaltens insider-
register anmäla uppgifter om innehav av ak-
tier och finansiella instrument. Enligt para-
grafens 1 mom. gäller anmälningsskyldighe-
ten aktier som är föremål för handel på en 

reglerad marknad eller en multilateral han-
delsplattform i Finland och sådana finansiella 
instrument vilkas värde bestäms utifrån akti-
erna i fråga. Bestämmelsen motsvarar 7 kap. 
17 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster 
och 99 § 1 mom. i lagen om placeringsfon-
der. 

I paragrafens 2 mom. definieras vad som 
avses med insiders i den kommunala pen-
sionsanstalten. Insiders är för det första ord-
föranden och vice ordföranden för pensions-
anstaltens delegation, ledamöterna och sup-
pleanterna i pensionsanstaltens styrelse, pen-
sionsanstaltens verkställande direktör och 
dennes ställföreträdare samt de anställda hos 
en revisionssammanslutning som är huvud-
ansvariga för revisionen av pensionsanstal-
ten. Delegationens ordförande och vice ord-
förande är närvarande vid styrelsens sam-
manträden men de övriga ledamöterna i de-
legationen anses inte höra till pensionsanstal-
tens inre krets, eftersom det inte finns ett fast 
samband mellan delegationsledamöternas 
uppgifter och den praktiska placeringsverk-
samheten. 

Med insiders i den kommunala pensionsan-
stalten avses också andra anställda som har 
möjlighet att påverka beslut om placering av 
pensionsanstaltens tillgångar eller som på 
annat sätt regelbundet får tillgång till insider-
information om sådana aktier och finansiella 
instrument. 

165 b §. Insideranmälan. I denna nya pa-
ragraf föreskrivs om insideranmälan. Be-
stämmelsen motsvarar innehållsmässigt 
7 kap. 18 § i lagen om investeringstjänster 
och 100 § i lagen om placeringsfonder. En-
ligt den föreslagna paragrafens 1 mom. ska 
anmälan göras efter det att insidern har ut-
nämnts till sitt uppdrag. Anmälan ska göras 
oberoende av om personen i fråga äger aktier 
och finansiella instrument av det slag som 
avses i paragrafen eller inte. I paragrafens 
2 och 5 mom. föreskrivs vad som ska nämnas 
i insideranmälan. Enligt paragrafens 3 mom. 
ska uppgifter om förändringar anmälas inom 
sju dagar. Anmälan ska göras då förändring-
en i innehavet uppgår till minst 5 000 euro. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs om vissa 
undantag från anmälningsskyldigheten. Upp-
gifter behöver inte uppges till den del som de 
gäller bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebo-
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lag, ideella eller ekonomiska föreningar, eller 
organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om 
en organisation bedriver regelbunden handel 
med finansiella instrument, ska emellertid 
uppgifter om organisationen anmälas. Enligt 
paragrafens 6 mom. kan den kommunala 
pensionsanstalten hämta uppgifterna också ur 
värdeandelssystemet. I så fall behövs inga 
separata anmälningar. 

165 c §. Insiderregister. I denna nya para-
graf föreslås bestämmelser om den kommu-
nala pensionsanstaltens skyldighet att föra ett 
register över insideranmälningar och organi-
sera registerföringen samt om registrets of-
fentlighet. Registeruppgifterna är i regel of-
fentliga. Fysiska personers personbeteckning 
och adress samt andra fysiska personers än 
insiders namn är dock inte offentliga. 

165 d §. Övervakning av insideranmälan 
och insiderregistret. I denna nya paragraf fö-
reslås bestämmelser om Finansinspektionens 
befogenhet att övervaka efterlevnaden av be-
stämmelserna om insideranmälan och insi-
derregister. Finansinspektionens befogenhe-
ter gäller för närvarande endast den kommu-
nala pensionsanstaltens placeringsverksam-
het. Eftersom insiderregleringen i sak gäller 
placeringsverksamheten är det motiverat att 
Finansinspektionens tillsyn utsträcks också 
till bestämmelserna om insideranmälan och 
insiderregister. Finansministeriet utövar all-
män tillsyn över den kommunala pensionsan-
stalten. Avsikten med propositionen är inte 
att ändra uppgiftsfördelningen mellan Fi-
nansinspektionen och finansministeriet. 
 
1.2 Lagen om statens pensionsfond 

4 a §. Förteckning över förtroendeupp-
drag. I denna nya paragraf föreskrivs det om 
statens pensionsfonds skyldighet att föra en 
förteckning över styrelseledamöternas, verk-
ställande direktörens den övriga ledningens 
och de i placeringsverksamheten deltagande 
anställdas ledamotskap i ekonomiskt eller 
samhälleligt viktiga sammanslutningars eller 
stiftelsers förvaltningsorgan. Syftet med 
skyldigheten att föra och offentliggöra en 
förteckning över förtroendeuppdrag är att 
öka öppenheten i fondens verksamhet. Skyl-
digheten bidrar också till hanteringen av 
eventuella jävssituationer. 

Statens pensionsfond ska enligt förslaget 
upprätthålla och uppdatera förteckningen på 
basis av de uppgifter som de personer som 
avses i paragrafen lämnar till statens pen-
sionsfond. Personer som hör till pensions-
fondens ledning förpliktas inte att i den of-
fentliga förteckningen uppge alla sina förtro-
endeuppdrag, t.ex. sådana som närmast hör 
till privatlivet, om inte sammanslutningen el-
ler stiftelsen i fråga kan anses vara samhälle-
ligt eller ekonomiskt viktig. Inte heller leda-
motskap i bostadsaktiebolags styrelser behö-
ver uppges i förteckningen. Den behörighet 
som styrelsen i ett bostadsaktiebolag har be-
gränsas till uppgifter som gäller fastighets-
skötseln på så sätt att det inte anses nödvän-
digt att sådant ledamotskap uppges eller of-
fentliggörs. Beslut som väsentligt påverkar 
bostadsaktiebolagets verksamhet ska i enlig-
het med lagen om bostadsaktiebolag 
(1599/2009) behandlas vid bolagsstämman. 

Enligt 2 mom. ska förteckningen när det 
gäller personer som hör till de övriga led-
ningen eller som är bemyndigade att för Ke-
vas del fatta eller bereda placeringsbeslut 
också innehålla uppgifter om ledamotskap i 
förvaltningsorgan. Inte heller enligt detta 
moment behöver ledamotskap i bostadsaktie-
bolags styrelser uppges. 

4 b §. Handlingsprinciper som gäller in-
tressekonflikter. I den föreslagna nya para-
grafen föreskrivs det om statens pensions-
fonds skyldighet att beakta och förutse even-
tuella intressekonflikter genom att utarbeta 
skriftliga verksamhetsprinciper för de tillvä-
gagångssätt som ska iakttas i bolaget. 

Avsikten är att i de skriftliga verksamhets-
principerna dokumentera och planera de skä-
liga åtgärder som ska vidtas i bolaget för att 
identifiera och förebygga eventuella intresse-
konflikter mellan pensionsfonden och t.ex. 
en styrelseledamot, verkställande direktören 
eller någon annan i fondens anställning. Syf-
tet med den föreslagna paragrafen är att gå 
igenom de centrala intressekonflikter i verk-
samheten som eventuellt kan bli aktuella och 
bedöma förhållningssättet t.ex. till olika typer 
av transaktioner som utförs av pensionsfon-
dens anställda. Statens pensionsfond ska fast-
ställa tillvägagångssätt t.ex. för att hindra 
privata transaktioner som kan vara förknip-
pade med en eventuell intressekonflikt eller 
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med risk för missbruk av insiderinformation. 
Skyldigheten att hantera intressekonflikter 
överensstämmer med förvaltningslagens 
jävsbestämmelser och avsikten är det också 
ska bli lättare att identifiera och hantera jävs-
situationer. 

4 c §. Transaktioner med personer som hör 
till ledningen och till dess närmaste krets. I 
denna nya paragraf föreskrivs om transaktio-
ner som ska behandlas i statens pensions-
fonds styrelse. De viktigaste uppgifterna om 
transaktionerna ska vara offentliga. 

Enligt 1 mom. ska styrelsen behandla bety-
dande transaktioner mellan pensionsfonden 
och de parter som avses i paragrafen. Skyl-
digheten att behandla sådana transaktioner i 
styrelsen gäller t.ex. handel med tillgångar, 
hyresavtal, avtal om köp av tjänster samt 
motsvarande rättshandlingar. En affärstrans-
aktion anses vara betydande om den har stort 
ekonomiskt värde för parterna eller den ena 
av dem eller om transaktionen är förknippad 
med någon annan principiellt viktig omstän-
dighet. Som en omständighet som anger hu-
ruvida en affärstransaktion är betydande kan 
betraktas den gräns på 5 000 euro som anges 
i 4 e § 3 mom., som gäller insideranmälan. 
Hur betydande en transaktion är ska enligt 
förslaget bedömas från fall till fall. 

Paragrafen ska tillämpas på affärstransak-
tioner med personer som anges i 2 mom. 
Dessa är pensionsfondens styrelseledamöter, 
verkställande direktör, revisorer, revisors-
suppleanter och de anställda hos en revi-
sionssammanslutning som är huvudansvarig 
för revisionen samt andra personer i pen-
sionsfondens anställning. Paragrafen ska 
även tillämpas om den andra parten är make 
eller maka till en person som avses i 1 eller 
2 punkten, partner i ett parförhållande enligt 
lagen om registrerat partnerskap (950/2001), 
en omyndig vars intressebevakare personen 
är eller den som är sambo med personen i 
fråga och har bott i samma hushåll som den-
na i minst ett års tid. 

Statens pensionsfond får information om 
personer som avses i 1 mom. 3 punkten och 
sammanslutningar som avses i 3 mom. t.ex. 
genom anmälningar om bindningar som läm-
nas till fonden eller på andra sätt som fonden 
bestämmer. 

Enligt 2 mom. ska statens pensionsfond of-
fentliggöra uppgifter om transaktioner som 
avses i paragrafen. Parterna i samt syftet med 
och de centrala villkoren för transaktionen 
ska offentliggöras. Pensionsfonden beslutar 
om hur uppgifterna ska offentliggöras, men 
de ska vara lättillgängliga för alla. Uppgif-
terna i förteckningen ska bevaras i fem år ef-
ter registreringen. Personbeteckningar och 
adresser är inte offentliga, och inte heller 
namnet på en person som avses i 1 mom. 
3 punkten. 

Enligt 3 mom. ska paragrafen tillämpas 
även på transaktioner mellan pensionsfonden 
och en annan aktör än en person som avses i 
2 mom., om avsikten med arrangemanget är 
att kringgå bestämmelserna i denna paragraf. 
Avsikten är att förhindra att bestämmelserna 
i 1 och 4 mom. om behandling i styrelsen och 
offentliggörande av transaktioner kan kring-
gås genom att formellt utföra en transaktion 
med en annan aktör än en person som avses i 
2 mom., om det faktiska syftet med transak-
tionen är en transaktion som avses i 1 mom. 
Bestämmelserna om behandling i styrelsen 
och offentliggörande av transaktioner ska så-
ledes tillämpas t.ex. på en transaktion mellan 
statens pensionsfond och en sammanslutning 
där en styrelseledamot har bestämmande in-
flytande, om det är uppenbart att arrange-
manget syftat till att förhindra tillämpning av 
denna paragraf. 

Syftet med bestämmelsen är att fastställa 
vilka transaktioner som ska behandlas i sty-
relsen och offentliggöras. 

4 d §. Skyldighet att göra insideranmälan. 
I denna nya paragraf föreslås en bestämmelse 
enligt vilken insiders i statens pensionsfond 
ska göra insideranmälan till pensionsfonden 
om innehav av aktier och finansiella instru-
ment. Enligt paragrafens 1 mom. gäller an-
mälningsskyldigheten aktier som är föremål 
för handel på en reglerad marknad eller en 
multilateral handelsplattform i Finland och 
sådana finansiella instrument vilkas värde 
bestäms utifrån aktierna i fråga. Bestämmel-
sen motsvarar 7 kap. 17 § 1 mom. i lagen om 
investeringstjänster och 99 § 1 mom. i lagen 
om placeringsfonder. 

I paragrafens 2 mom. definieras vad som 
avses med insiders i statens pensionsfond.  
Med en insider avses för det första ordföran-
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den och vice ordföranden för fondens styrel-
se, ledamöterna och suppleanterna i styrel-
sen, fondens verkställande direktör samt fon-
dens revisorer och de anställda hos en revi-
sionssammanslutning som är huvudansvariga 
för revisionen av fonden. 

Med insiders i statens pensionsfond avses 
dessutom sådana andra anställda hos fonden 
som har möjlighet att påverka beslut om pla-
cering av fondens tillgångar eller som på an-
nat sätt regelbundet får tillgång till insiderin-
formation om sådana aktier och finansiella 
instrument. 

4 e §. Insideranmälan. I denna nya paragraf 
föreskrivs om insideranmälan. Bestämmelsen 
motsvarar innehållsmässigt 7 kap. 18 § i la-
gen om investeringstjänster och 100 § i lagen 
om placeringsfonder. Enligt paragrafens 1 
mom. ska anmälan göras efter det att insidern 
har utnämnts till sitt uppdrag. Anmälan ska 
göras oberoende av om personen i fråga äger 
sådana aktier och finansiella instrument som 
nämns i paragrafen eller inte. I paragrafens 
2 och 5 mom. föreskrivs vilka uppgifter som 
ska nämnas i insideranmälan. Ändringar i 
uppgifterna ska enligt paragrafens 3 mom. 
anmälas inom sju dagar från ändringen. An-
mälan ska göras då förändringen i innehavet 
uppgår till minst 5 000 euro. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs om vissa 
undantag från anmälningsskyldigheten. Upp-
gifter behöver inte uppges till den del de 
gäller bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebo-
lag, ideella eller ekonomiska föreningar, eller 
organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om 
en organisation bedriver regelbunden handel 
med finansiella instrument, ska emellertid 
uppgifter om denna organisation lämnas. En-
ligt paragrafens 6 mom. kan statens pensions-
fond också hämta uppgifterna ur värdean-
delssystemet. I så fall behövs inga separat 
anmälningar. 

4 f §. Insiderregister. I denna nya paragraf 
föres föreslås bestämmelser om statens pen-
sionsfonds skyldighet att föra ett register 
över insideranmälningar och organisera re-
gisterföreningen samt om registeruppgifter-
nas offentlighet. Registeruppgifterna är i re-
gel offentliga. Fysiska personers personbe-
teckning och adress och andra fysiska perso-
ners än insiders namn är dock inte offentliga. 

4 g §. Övervakning av insideranmälan och 
insiderregistret. I denna nya paragraf föreslås 
bestämmelser om Finansinspektionens befo-
genhet att övervaka efterlevnaden av be-
stämmelserna om insideranmälan och insi-
derregistret. Finansinspektionens befogenhe-
ter gäller för närvarande endast statens pen-
sionsfonds placeringsverksamhet. Eftersom 
insiderregleringen i sak har samband med 
placeringsverksamheten, är det motiverat att 
Finansministeriets tillsyn omfattar också ef-
terlevnaden av bestämmelserna om insider-
anmälan och insiderregister. Finansministeri-
et utövar allmän tillsyn över statens pen-
sionsfond. Avsikten med propositionen är 
inte att ändra uppgiftsfördelningen mellan 
Finansinspektionen och finansministeriet. 

 
1.3 Lagen om Finansinspektionen 

4 §. Tillsynsobjekt. Det föreslås att till pa-
ragrafens 6 mom. fogas hänvisningar till 
övervakningen av efterlevnaden av bestäm-
melserna om insiderregister och insideranmä-
lan i lagen om kommunala pensioner och la-
gen om statens pensionsfond. 

5 §. Andra finansmarknadsaktörer. Det fö-
reslås att till paragrafens förteckning över 
andra finansmarknadsaktörer fogas register-
förare som avses i lagen om statens pensions-
fond och i lagen om kommunala pensionsan-
stalten. I definitionen hänvisas till den kom-
munala pensionsanstalten och till statens 
pensionsfond endast såtillvida som det är 
fråga om deras skyldighet att föra insiderre-
gister. Avsikten med förslaget är inte att den-
na definition generellt ska omfatta den kom-
munala pensionsanstalten och statens pen-
sionsfond. 

Syftet med bestämmelsen är att Finansin-
spektionen ska kunna tilldela den kommuna-
la pensionsanstalten och statens pensionsfond 
en offentlig varning för försummelse av 
skyldigheten att föra insiderregister. I 39 § i 
lagen om Finansinspektionen föreskrivs om 
Finansinspektionens befogenhet att tilldela 
tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktö-
rer offentlig varning om de uppsåtligen eller 
av oaktsamhet handlar i strid med andra be-
stämmelser om finansmarknaden än de som 
avses i 38 § 1 mom. eller 40 § 1 eller 2 mom. 
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eller i strid med föreskrifter som utfärdats 
med stöd av de bestämmelserna. 

 
2  Ikraft trädande 

Det föreslås att lagarna ska träda i kraft den 
1 april 2015. 

Efter att lagarna trätt i kraft ska personer 
som hör till den inre kretsen i den kommuna-

la pensionsanstalten och i statens pensions-
fond göra insideranmälan inom fem månader 
efter ikraftträdandet. Den kommunala pen-
sionsanstalten och statens pensionsfond ska 
sålunda ha ett uppdaterat insiderregister inom 
fem månader från det att lagen trätt i kraft. 

Med stöd av det som anförs ovan föreläggs 
riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

1. 
 
 
 
 
 

Lag 
om ändring av lagen om kommunala pensioner 

I enlighet mer riksdagens beslut 
fogas till lagen om kommunala pensioner (549/2003) nya 139 a—139 d §  samt nya 165 a—

165 d § som följer: 
 

139 a § 

Principer för ägarstyrningen 

Den kommunala pensionsanstaltens styrel-
se ska fastställa principer för hur pensionsan-
staltens rättigheter som grundar sig på inne-
hav i andra sammanslutningar ska utövas 
(principer för ägarstyrningen). I principerna 
ska också pensionsanstaltens verkställande 
direktörs och övriga anställdas ledamotskap i 
andra sammanslutningars eller stiftelsers för-
valtningsorgan bedömas med beaktande av 
pensionsanstaltens intressen. 

Den kommunala pensionsanstalten ska of-
fentliggöra principerna för ägarstyrningen. 
 

139 b § 

Förteckning över förtroendeuppdrag 

Den kommunala pensionsanstalten ska föra 
en uppdaterad offentlig förteckning av vilken 
det framgår uppgifter om pensionsanstaltens 
styrelseledamöters och verkställande direk-
törs ledamotskap i styrelser, förvaltningsråd 
eller motsvarande organ i andra ekonomiskt 
eller samhälleligt betydelsefulla sam-
manslutningar eller stiftelser, med undantag 
för bostadsaktiebolag. 

I den förteckning som avses i 1 mom. ska 
det även i fråga om den kommunala pen-
sionsanstaltens övriga anställda som hör till 

den högsta ledningen eller personer som för 
pensionsanstaltens del fattar eller bereder 
placeringsbeslut föras in uppgifter om leda-
motskap i styrelser, förvaltningsråd eller 
motsvarande organ i andra sammanslutningar 
eller stiftelser som har samband med deras 
arbetsuppgifter, med undantag för förtroen-
deuppdrag i bostadsaktiebolag. 
 

139 c § 

Handlingsprinciper som gäller intressekon-
flikter 

Den kommunala pensionsanstalten ska ha 
av styrelsen godkända skriftliga handlings-
principer för de förfaranden som ska iakttas 
vid identifiering och förebyggande av intres-
sekonflikter. 
 

139 d § 

Transaktioner med personer som hör till led-
ningen eller till ledningens närmaste krets 

Beslut om betydande transaktioner som 
gäller den kommunala pensionsanstalten ska 
fattas av pensionsanstaltens styrelse, om den 
andra parten i transaktionen är 

1) en ledamot i pensionsanstaltens förvalt-
ningsråd eller styrelse, pensionsanstaltens 
verkställande direktör, revisor eller revisors-
suppleant eller en sådan anställd hos en revi-
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sionssammanslutning som har huvudansvar 
för revisionen av pensionsanstalten,  

2) någon annan som hör till den pensions-
anstaltens högsta ledning och som har rätt att 
fatta beslut om ordnande pensionanstaltens 
verksamheten, 

3) make eller maka till en person som avses 
i 1 eller 2 punkten, eller personens partner i 
ett parförhållande enligt lagen om registrerat 
partnerskap (950/2001), en omyndig vars in-
tressebevakare en person som avses i 1 eller 
2 mom. är eller den som är sambo med per-
sonen i fråga och har bott i samma hushåll 
som denna i minst ett års tid. 

Den kommunala pensionsanstalten ska föra 
en uppdaterad offentlig förteckning över 
transaktioner som avses i 1 mom. samt över 
transaktionsparterna och de centrala transak-
tionsvillkoren. Förteckningen ska föras på ett 
tillförlitligt sätt. De uppgifter som antecknats 
i förteckningen ska bevaras i fem år efter an-
teckningen. Fysiska personers personbeteck-
ning och adress och namnet på personer som 
avses i 1 mom. 3 punkten är dock inte offent-
liga. 

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska till-
lämpas även på transaktioner mellan den 
kommunala pensionsanstalten och någon an-
nan än en person som avses i 1 mom., om det 
är uppenbart att arrangemanget syftat till att 
kringgå bestämmelserna i 1 och 2 mom. 
 

165 a § 

Skyldighet att göra insideranmälan 

En insider i den kommunala pensionsan-
stalten ska till den kommunala pensionsan-
staltens insiderregister enligt 165 c § anmäla 
uppgifter om aktier som är föremål för han-
del på en reglerad marknad eller en multilate-
ral handelsplattform i Finland och om sådana 
finansiella instrument vilkas värde bestäms 
utifrån aktierna i fråga (insideranmälan). 

Med insiders i den kommunala pensionsan-
stalten avses 

1) ordföranden och vice ordföranden för 
den kommunala pensionsanstaltens delega-
tion, ledamöterna och suppleanterna i pen-
sionsanstaltens styrelse, pensionsanstaltens 
verkställande direktör och dennes ställföre-
trädare samt pensionsanstaltens revisorer och 

de anställda hos en revisionssammanslutning 
som är huvudansvariga för revisionen av 
pensionsanstalten, 

2) andra anställda hos den kommunala pen-
sionsanstalten som har möjlighet att påverka 
beslut om placering av pensionsanstaltens 
tillgångar eller som på annat sätt regelbundet 
får tillgång till insiderinformation om sådana 
aktier och finansiella instrument. 

 
165 b § 

Insideranmälan 

Insideranmälan ska göras inom fjorton da-
gar efter det att insidern har utnämnts till ett 
uppdrag som avses i 165 a § 2 mom. 

I insideranmälan ska nämnas 
1) omyndig vars intressebevakare insidern 

är, 
2) organisationer och stiftelser där insidern 

eller en omyndig som avses i 1 punkten di-
rekt eller indirekt har bestämmande inflytan-
de, 

3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd 
omyndigs och en i 2 punkten avsedd organi-
sations eller stiftelses innehav av aktier och 
sådana finansiella instrument vars värde be-
stäms utifrån aktierna i fråga, när de i Fin-
land är föremål för handel på en reglerad 
marknad eller en multilateral handelsplatt-
form. 

En insider ska medan uppdraget pågår 
inom sju dagar underrätta den kommunala 
pensionsanstalten om 

1) förvärv och avyttringar av aktier och fi-
nansiella instrument som avses i 2 mom. 
3 punkten, då förändringen i innehavet upp-
går till minst 5 000 euro, 

2) andra förändringar i uppgifter som avses 
i denna paragraf. 

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 
3 punkten behöver inte uppges till den del de 
gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastig-
hetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen 
om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella 
eller ekonomiska föreningar, eller organisa-
tioner som drivs utan vinstsyfte. Om en or-
ganisation bedriver regelbunden handel med 
finansiella instrument, ska emellertid uppgif-
ter om denna organisation lämnas. 
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I anmälan ska ingå de uppgifter som be-
hövs för att identifiera personen, organisatio-
nen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om 
aktierna och övriga finansiella instrument. 

Om aktier eller finansiella instrument som 
avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till 
värdeandelssystemet kan den kommunala 
pensionsanstalten organisera ett förfarande 
som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur 
värdeandelssystemet. I så fall behövs inga 
separata anmälningar. 

 
165 c § 

Insiderregister 

Den kommunala pensionsanstalten ska föra 
ett register över insideranmälningar (insider-
register), varav det för varje insider framgår 
de aktier och finansiella instrument som in-
nehas av insidern, en omyndig som avses i 
165 b § 2 mom. 1 punkten och en organisa-
tion eller stiftelse som avses i 165 b § 
2 mom. 2 punkten och som är av det slag 
som nämns i det momentet samt specificera-
de förvärv och avyttringar. 

Om aktier och finansiella instrument som 
avses i 165 b § 2 mom. 3 punkten har över-
förts till värdeandelssystemet kan den kom-
munala pensionsanstaltens insiderregister till 
denna del bildas av uppgifter från värdean-
delssystemet. 

Driften av insiderregistret ska organiseras 
på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som regi-
strerats i registret ska bevaras i fem år efter 
registreringen. Var och en har rätt att mot er-
sättning av kostnaderna få utdrag och kopior 
ur registret. Fysiska personers personbeteck-
ning och adress samt andra fysiska personers 
än insiders namn är dock inte offentliga. 

 
165 d § 

Övervakning av insideranmälan och insider-
registret 

Finansinspektionen övervakar efterlevna-
den av bestämmelserna i 165 a—165 c § om 
insideranmälan och insiderregistret. På över-
vakningen ska tillämpas vad som i 137 a § 
föreskrivs om tillsyn över den kommunala 
pensionsanstaltens planering av finansie-
ringsverksamheten och över pensionsanstal-
tens placeringsverksamhet. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den           20  . 
Personer som när lagen träder i kraft är så-

dana insiders i den kommunala pensionsan-
stalten som avses i 165 a §, ska göra insider-
anmälan inom fem månader efter det att la-
gen trätt i kraft. 

————— 
 

2. 
 

Lag 
om ändring av lagen om statens pensionsfond 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om statens pensionsfond (1297/2006) nya 4 a—4 g § som följer: 

 
4 a § 

Förteckning över förtroendeuppdrag 

Statens pensionsfond ska föra en uppdate-
rad offentlig förteckning varav det framgår 

uppgifter om pensionsfondens styrelseleda-
möters och verkställande direktörs leda-
motskap i styrelser, förvaltningsråd eller 
motsvarande organ i andra ekonomiskt eller 
samhälleligt betydelsefulla sammanslutning-
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ar eller stiftelser, med undantag för bostads-
aktiebolag. 

I den förteckning som avses i 1 mom. ska 
det även i fråga om statens pensionsfonds öv-
riga anställda föras in uppgifter om leda-
motskap i styrelser, förvaltningsråd eller 
motsvarande organ i andra sammanslutningar 
eller stiftelser, med undantag för förtroende-
uppdrag i bostadsaktiebolag. 

 
4 b § 

Handlingsprinciper som gäller intressekon-
flikter 

Statens pensionsfond ska ha av styrelsen 
godkända skriftliga handlingsprinciper för de 
förfaranden som ska iakttas vid identifiering 
och förebyggande av intressekonflikter. 

 
4 c § 

Transaktioner med personer som hör till led-
ningen och till dess närmaste krets 

Beslut om betydande transaktioner som 
gäller statens pensionsfond ska fattas av pen-
sionsfondens styrelse, om den andra parten i 
transaktionen är 

1) pensionsfondens styrelseledamot, verk-
ställande direktör, revisor, eller revisorssup-
pleant eller en person som är anställd hos en 
revisionssammanslutning och har huvudan-
svar för revisionen, 

2) någon annan i pensionsfondens anställ-
ning, 

3) make eller maka till en person som avses 
i 1 eller 2 punkten eller personens partner i 
ett parförhållande enligt lagen om registrerat 
partnerskap (950/2001), en omyndig vars in-
tressebevakare en person som avses i 1 eller 
2 mom. är eller den som är sambo med per-
sonen i fråga och har bott i samma hushåll 
som denna i minst ett års tid. 

Statens pensionsfond ska föra en uppdate-
rad offentlig förteckning över transaktioner 
som avses i 1 mom., parterna i dem och över 
de centrala villkoren för dem. Förteckningen 
ska föras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter 
som antecknats i förteckningen ska bevaras i 
fem år efter anteckningen. Fysiska personers 
personbeteckning och adress och namnet på 

personer som avses i 1 mom. 3 punkten är 
dock inte offentliga. 

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska till-
lämpas även på transaktioner mellan statens 
pensionsfond och någon annan än en person 
som avses i 1 mom., om det är uppenbart att 
syftet med arrangemanget varit att kringgå 
bestämmelserna i 1 och 2 mom. 
 

4 d § 

Skyldighet att göra insideranmälan 

En insider i statens pensionsfond ska anmä-
la uppgifter om aktier som är föremål för 
handel på en reglerad marknad eller en multi-
lateral handelsplattform i Finland och om så-
dana finansiella instrument vilkas värde be-
stäms utifrån aktierna i fråga, till statens pen-
sionsfonds insiderregister enligt 4 c § (insi-
deranmälan).  

Med insiders i statens pensionsfond avses 
1) ordföranden och vice ordföranden för 

fondens styrelse, ledamöterna och supplean-
terna i styrelsen, fondens verkställande direk-
tör samt fondens revisorer och de anställda 
hos en revisionssammanslutning som är hu-
vudansvariga för revisionen av fonden, 

2) andra anställda hos fonden som har möj-
lighet att påverka beslut om placering av 
fondens tillgångar eller som på annat sätt re-
gelbundet får tillgång till insiderinformation 
om sådana aktier och finansiella instrument. 
 

4 e § 

Insideranmälan 

Insideranmälan ska göras inom fjorton da-
gar efter det att insidern har utnämnts till ett 
uppdrag som avses i 4 a § 2 mom.  

I insideranmälan ska nämnas 
1) omyndig vars intressebevakare insidern 

är, 
2) organisationer och stiftelser där insidern 

eller en omyndig som avses i 1 punkten di-
rekt eller indirekt har bestämmande inflytan-
de, 

3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd 
omyndigs och en i 2 punkten avsedd organi-
sations eller stiftelses innehav av aktier och 
sådana finansiella instrument vars värde be-
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stäms utifrån aktierna i fråga, när de i Fin-
land är föremål för handel på en reglerad 
marknad eller en multilateral handelsplatt-
form. 

En insider ska medan uppdraget pågår 
inom sju dagar underrätta fonden om 

1) förvärv och avyttringar av aktier och fi-
nansiella instrument som avses i 2 mom. 
3 punkten, då förändringen i innehavet upp-
går till minst 5 000 euro, 

2) andra förändringar i uppgifter som avses 
i denna paragraf. 

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 
3 punkten behöver inte uppges till den del de 
gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastig-
hetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen 
om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella 
eller ekonomiska föreningar, eller organisa-
tioner som drivs utan vinstsyfte. Om en or-
ganisation bedriver regelbunden handel med 
finansiella instrument, ska emellertid uppgif-
ter om denna organisation lämnas. 

I anmälan ska ingå de uppgifter som be-
hövs för att identifiera personen, organisatio-
nen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om 
aktierna och övriga finansiella instrument. 

Om aktier eller finansiella instrument som 
avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till 
värdeandelssystemet kan statens pensions-
fond organisera ett förfarande som gör det 
möjligt att hämta uppgifterna ur värdeandels-
systemet. I så fall behövs inga separata an-
mälningar. 
 

4 f § 

Insiderregister 

Statens pensionsfond ska föra ett register 
över insideranmälningar (insiderregister), 

varav för varje insider framgår de aktier och 
finansiella instrument som innehas av insi-
dern, en omyndig som avses i 4 b § 2 mom. 
1 punkten och en organisation eller stiftelse 
som avses i 4 b § 2 mom. 2 punkten och som 
är av det slag som nämns i det momentet 
samt specificerade förvärv och avyttringar. 

Om aktier och finansiella instrument som 
avses i 4 b § 2 mom. 3 punkten har överförts 
till värdeandelssystemet kan statens pen-
sionsfonds insiderregister till denna del bil-
das av uppgifter från värdeandelssystemet. 

Driften av insiderregistret ska organiseras 
på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som regi-
strerats i registret ska bevaras i fem år efter 
registreringen. Var och en har rätt att mot er-
sättning av kostnaderna få utdrag och kopior 
ur registret. Fysiska personers personbeteck-
ning och adress och andra fysiska personers 
än insiders namn är dock inte offentliga. 

 
4 g § 

Övervakning av insideranmälan och insider-
registret 

Finansinspektionen övervakar efterlevna-
den av bestämmelserna i 4 a—4 c § om insi-
deranmälan och insiderregistret. På övervak-
ningen ska tillämpas vad som i 7 § 2 mom. 
föreskrivs om tillsyn över statens pensions-
fonds placeringsverksamhet. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den           20  . 
Personer som när lagen träder i kraft är så-

dana insiders i statens pensionsfond som av-
ses i 4 a §, ska göra insideranmälan inom fem 
månader efter det att lagen trätt i kraft. 

————— 
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3. 
 
 
 

Lag 
om ändring av 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 6 mom., sådant det lyder i lag 

752/2012, och 
fogas till 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag 752/2012, en ny 27 punkt som följer: 

 
4 § 

Tillsynsobjekt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen utövar i enlighet med 

lagen om statens pensionsfond (1297/2006) 
tillsyn över statens pensionsfonds placer-
ingsverksamhet samt över efterlevnaden av 
bestämmelserna om insiderregister och insi-
deranmälan, i enlighet med lagen om kom-
munala pensioner (549/2003) tillsyn över den 
kommunala pensionsanstaltens placerings-
verksamhet och i enlighet med kyrkolagen 
(1054/1993) tillsyn över pensionsfonden 
inom Kyrkans centralfond. 

5 § 

Andra finansmarknadsaktörer 

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  

27) registerförare som avses i 4 c § i lagen 
om statens pensionsfond och i 165 c § i lagen 
om kommunala pensioner. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den                  20  . 

————— 
 

Helsingfors den 18 december 2014 

 
Statsministerns ställföreträdare, finansminister 

ANTTI RINNE 

 
 

Trafik- och kommunminister Paula Risikko 
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Bilaga 
Parallelltext 

1. 
 

Lag 
om ändring av lagen om kommunala pensioner 

I enlighet mer riksdagens beslut 
fogas till lagen om kommunala pensioner (549/2003) nya 139 a—139 d § samt nya 165 a—

165 d § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 139 a § 

Principer för ägarstyrningen 

Den kommunala pensionsanstaltens styrel-
se ska fastställa principer för hur pensions-
anstaltens rättigheter som grundar sig på in-
nehav i andra sammanslutningar ska utövas 
(principer för ägarstyrningen). I principerna 
ska också pensionsanstaltens verkställande 
direktörs och övriga anställdas ledamotskap 
i andra sammanslutningars eller stiftelsers 
förvaltningsorgan bedömas med beaktande 
av pensionsanstaltens intressen. 

Den kommunala pensionsanstalten ska of-
fentliggöra principerna för ägarstyrningen. 
 

 
 139 b § 

Förteckning över förtroendeuppdrag 

Den kommunala pensionsanstalten ska föra 
en uppdaterad offentlig förteckning av vilken 
det framgår uppgifter om pensionsanstaltens 
styrelseledamöters och verkställande direk-
törs ledamotskap i styrelser, förvaltningsråd 
eller motsvarande organ i andra ekonomiskt 
eller samhälleligt betydelsefulla sam-
manslutningar eller stiftelser, med undantag 
för bostadsaktiebolag. 

I den förteckning som avses i 1 mom. ska 
det även i fråga om den kommunala pen-
sionsanstaltens övriga anställda som hör till 



 RP 340/2014 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

 

21

den högsta ledningen eller personer som för 
pensionsanstaltens del fattar eller bereder 
placeringsbeslut föras in uppgifter om leda-
motskap i styrelser, förvaltningsråd eller 
motsvarande organ i andra sammanslutning-
ar eller stiftelser som har samband med de-
ras arbetsuppgifter, med undantag för för-
troendeuppdrag i bostadsaktiebolag. 
 

 
 139 c § 

Handlingsprinciper som gäller intressekon-
flikter 

Den kommunala pensionsanstalten ska ha 
av styrelsen godkända skriftliga handlings-
principer för de förfaranden som ska iakttas 
vid identifiering och förebyggande av intres-
sekonflikter. 
 

 
 139 d § 

Transaktioner med personer som hör till 
ledningen eller till ledningens närmaste 

krets 

Beslut om betydande transaktioner som 
gäller den kommunala pensionsanstalten ska 
fattas av pensionsanstaltens styrelse, om den 
andra parten i transaktionen är 

1) en ledamot i pensionsanstaltens förvalt-
ningsråd eller styrelse, pensionsanstaltens 
verkställande direktör, revisor eller revisors-
suppleant eller en sådan anställd hos en revi-
sionssammanslutning som har huvudansvar 
för revisionen av pensionsanstalten,  

2) någon annan som hör till den pensions-
anstaltens högsta ledning och som har rätt 
att fatta beslut omordnande pensionsanstal-
tens verksamhet, 

3) make eller maka till en person som avses 
i 1 eller 2 punkten, eller personens partner i 
ett parförhållande enligt lagen om registrerat 
partnerskap (950/2001), en omyndig vars in-
tressebevakare en person som avses i 1 eller 
2 mom. är eller den som är sambo med per-
sonen i fråga och har bott i samma hushåll 
som denna i minst ett års tid. 

Den kommunala pensionsanstalten ska föra 
en uppdaterad offentlig förteckning över 
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transaktioner som avses i 1 mom. samt över 
transaktionsparterna och de centrala trans-
aktionsvillkoren. Förteckningen ska föras på 
ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som anteck-
nats i förteckningen ska bevaras i fem år ef-
ter anteckningen. Fysiska personers person-
beteckning och adress och namnet på perso-
ner som avses i 1 mom. 3 punkten är dock 
inte offentliga. 

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska till-
lämpas även på transaktioner mellan den 
kommunala pensionsanstalten och någon an-
nan än en person som avses i 1 mom., om det 
är uppenbart att arrangemanget syftat till att 
kringgå bestämmelserna i 1 och 2 mom. 
 

 
 165 a § 

Skyldighet att göra insideranmälan 

En insider i den kommunala pensionsan-
stalten ska till den kommunala pensionsan-
staltens insiderregister enligt 165 c § anmäla 
uppgifter om aktier som är föremål för han-
del på en reglerad marknad eller en multila-
teral handelsplattform i Finland och om så-
dana finansiella instrument vilkas värde be-
stäms utifrån aktierna i fråga (insideranmä-
lan). 

Med insiders i den kommunala pensionsan-
stalten avses 

1) ordföranden och vice ordföranden för 
den kommunala pensionsanstaltens delega-
tion, ledamöterna och suppleanterna i pen-
sionsanstaltens styrelse, pensionsanstaltens 
verkställande direktör och dennes ställföre-
trädare samt pensionsanstaltens revisorer 
och de anställda hos en revisionssam-
manslutning som är huvudansvariga för revi-
sionen av pensionsanstalten, 

2) andra anställda hos den kommunala 
pensionsanstalten som har möjlighet att på-
verka beslut om placering av pensionsanstal-
tens tillgångar eller som på annat sätt regel-
bundet får tillgång till insiderinformation om 
sådana aktier och finansiella instrument. 
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 165 b §

Insideranmälan 

Insideranmälan ska göras inom fjorton da-
gar efter det att insidern har utnämnts till ett 
uppdrag som avses i 165 a § 2 mom.  

I insideranmälan ska nämnas 
1) omyndig vars intressebevakare insidern 

är, 
2) organisationer och stiftelser där insi-

dern eller en omyndig som avses i 1 punkten 
direkt eller indirekt har bestämmande infly-
tande, 

3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd 
omyndigs och en i 2 punkten avsedd organi-
sations eller stiftelses innehav av aktier och 
sådana finansiella instrument vars värde be-
stäms utifrån aktierna i fråga, när de i Fin-
land är föremål för handel på en reglerad 
marknad eller en multilateral handelsplatt-
form. 

En insider ska medan uppdraget pågår 
inom sju dagar underrätta den kommunala 
pensionsanstalten om 

1) förvärv och avyttringar av aktier och fi-
nansiella instrument som avses i 2 mom. 
3 punkten, då förändringen i innehavet upp-
går till minst 5 000 euro, 

2) andra förändringar i uppgifter som av-
ses i denna paragraf. 

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 
3 punkten behöver inte uppges till den del de 
gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastig-
hetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i la-
gen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ide-
ella eller ekonomiska föreningar, eller orga-
nisationer som drivs utan vinstsyfte. Om en 
organisation bedriver regelbunden handel 
med finansiella instrument, ska emellertid 
uppgifter om denna organisation lämnas. 

I anmälan ska ingå de uppgifter som be-
hövs för att identifiera personen, organisa-
tionen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter 
om aktierna och övriga finansiella instru-
ment. 

Om aktier eller finansiella instrument som 
avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till 
värdeandelssystemet kan den kommunala 
pensionsanstalten organisera ett förfarande 
som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur 
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värdeandelssystemet. I så fall behövs inga 
separata anmälningar. 
 

 
 165 c § 

Insiderregister 

Den kommunala pensionsanstalten ska föra 
ett register över insideranmälningar (insi-
derregister), varav det för varje insider 
framgår de aktier och finansiella instrument 
som innehas av insidern, en omyndig som av-
ses i 165 b § 2 mom. 1 punkten och en orga-
nisation eller stiftelse som avses i 165 b § 
2 mom. 2 punkten och som är av det slag som 
nämns i det momentet samt specificerade 
förvärv och avyttringar. 

Om aktier och finansiella instrument som 
avses i 165 b § 2 mom. 3 punkten har över-
förts till värdeandelssystemet kan den kom-
munala pensionsanstaltens insiderregister 
till denna del bildas av uppgifter från värde-
andelssystemet. 

Driften av insiderregistret ska organiseras 
på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som re-
gistrerats i registret ska bevaras i fem år ef-
ter registreringen. Var och en har rätt att 
mot ersättning av kostnaderna få utdrag och 
kopior ur registret. Fysiska personers per-
sonbeteckning och adress samt andra fysiska 
personers än insiders namn är dock inte of-
fentliga. 
 

 
 165 d § 

Övervakning av insideranmälan och insi-
derregistret 

Finansinspektionen övervakar efterlevna-
den av bestämmelserna i 165 a—165 c § om 
insideranmälan och insiderregistret. På 
övervakningen ska tillämpas vad som i 
137 a § föreskrivs om tillsyn över den kom-
munala pensionsanstaltens planering av fi-
nansieringsverksamheten och över pensions-
anstaltens placeringsverksamhet. 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den           201 . 
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Personer som när lagen träder i kraft är 
sådana insiders i den kommunala pensions-
anstalten som avses i 165 a §, ska göra insi-
deranmälan inom fem månader efter det att 
lagen trätt i kraft. 
 

 
 

2.
 

Lag 
om ändring av lagen om statens pensionsfond 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om statens pensionsfond (1297/2006) nya 4 a—4 d § som följer: 
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 4 a § 

Förteckning över förtroendeuppdrag 

Statens pensionsfond ska föra en uppdate-
rad offentlig förteckning varav det framgår 
uppgifter om pensionsfondens styrelseleda-
möters och verkställande direktörs leda-
motskap i styrelser, förvaltningsråd eller 
motsvarande organ i andra ekonomiskt eller 
samhälleligt betydelsefulla sammanslutning-
ar eller stiftelser, med undantag för bostads-
aktiebolag. 

I den förteckning som avses i 1 mom. ska 
det även i fråga om statens pensionsfonds öv-
riga anställda föras in uppgifter om leda-
motskap i styrelser, förvaltningsråd eller 
motsvarande organ i andra sammanslutning-
ar eller stiftelser, med undantag för förtro-
endeuppdrag i bostadsaktiebolag. 
 

 
 4 b §

Handlingsprinciper som gäller intressekon-
flikter 

Statens pensionsfond ska ha av styrelsen 
godkända skriftliga handlingsprinciper för 
de förfaranden som ska iakttas vid identifie-
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ring och förebyggande av intressekonflikter. 
 
 4 c § 

Transaktioner med personer som hör till 
ledningen och till dess närmaste krets 

Beslut om betydande transaktioner som 
gäller statens pensionsfond ska fattas av pen-
sionsfondens styrelse, om den andra parten i 
transaktionen är 

1) pensionsfondens styrelseledamot, verk-
ställande direktör, revisor, eller revisorssup-
pleant eller en person som är anställd hos en 
revisionssammanslutning och har huvudan-
svar för revisionen, 

2) någon annan i pensionsfondens anställ-
ning, 

3) make eller maka till en person som avses 
i 1 eller 2 punkten eller personens partner i 
ett parförhållande enligt lagen om registrerat 
partnerskap (950/2001), en omyndig vars in-
tressebevakare en person som avses i 1 eller 
2 mom. är eller den som är sambo med per-
sonen i fråga och har bott i samma hushåll 
som denna i minst ett års tid. 

Statens pensionsfond ska föra en uppdate-
rad offentlig förteckning över transaktioner 
som avses i 1 mom., parterna i dem och över 
de centrala villkoren för dem. Förteckningen 
ska föras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter 
som antecknats i förteckningen ska bevaras i 
fem år efter anteckningen. Fysiska personers 
personbeteckning och adress och namnet på 
personer som avses i 1 mom. 3 punkten är 
dock inte offentliga. 

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska till-
lämpas även på transaktioner mellan statens 
pensionsfond och någon annan än en person 
som avses i 1 mom., om det är uppenbart att 
syftet med arrangemanget varit att kringgå 
bestämmelserna i 1 och 2 mom. 

 
 4 d §

Skyldighet att göra insideranmälan 

En insider i statens pensionsfond ska an-
mäla uppgifter om aktier som är föremål för 
handel på en reglerad marknad eller en mul-
tilateral handelsplattform i Finland och om 
sådana finansiella instrument vilkas värde 
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bestäms utifrån aktierna i fråga, till statens 
pensionsfonds insiderregister enligt 4 c § 
(insideranmälan).  

Med insiders i statens pensionsfond avses 
1) ordföranden och vice ordföranden för 

fondens styrelse, ledamöterna och supplean-
terna i styrelsen, fondens verkställande di-
rektör samt fondens revisorer och de anställ-
da hos en revisionssammanslutning som är 
huvudansvariga för revisionen av fonden, 

2) andra anställda hos fonden som har 
möjlighet att påverka beslut om placering av 
fondens tillgångar eller som på annat sätt 
regelbundet får tillgång till insiderinforma-
tion om sådana aktier och finansiella instru-
ment. 
 

 
 4 e § 

Insideranmälan 

Insideranmälan ska göras inom fjorton da-
gar efter det att insidern har utnämnts till ett 
uppdrag som avses i 4 a § 2 mom.  

I insideranmälan ska nämnas 
1) omyndig vars intressebevakare insidern 

är, 
2) organisationer och stiftelser där insi-

dern eller en omyndig som avses i 1 punkten 
direkt eller indirekt har bestämmande infly-
tande, 

3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd 
omyndigs och en i 2 punkten avsedd organi-
sations eller stiftelses innehav av aktier och 
sådana finansiella instrument vars värde be-
stäms utifrån aktierna i fråga, när de i Fin-
land är föremål för handel på en reglerad 
marknad eller en multilateral handelsplatt-
form. 

En insider ska medan uppdraget pågår 
inom sju dagar underrätta fonden om 

1) förvärv och avyttringar av aktier och fi-
nansiella instrument som avses i 2 mom. 
3 punkten, då förändringen i innehavet upp-
går till minst 5 000 euro, 

2) andra förändringar i uppgifter som av-
ses i denna paragraf. 

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 
3 punkten behöver inte uppges till den del de 
gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastig-
hetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i la-



 RP 340/2014 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

 

28 

gen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ide-
ella eller ekonomiska föreningar, eller orga-
nisationer som drivs utan vinstsyfte. Om en 
organisation bedriver regelbunden handel 
med finansiella instrument, ska emellertid 
uppgifter om denna organisation lämnas. 

I anmälan ska ingå de uppgifter som be-
hövs för att identifiera personen, organisa-
tionen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter 
om aktierna och övriga finansiella instru-
ment. 

Om aktier eller finansiella instrument som 
avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till 
värdeandelssystemet kan statens pensions-
fond organisera ett förfarande som gör det 
möjligt att hämta uppgifterna ur värdean-
delssystemet. I så fall behövs inga separata 
anmälningar. 
 

 
 4 f § 

Insiderregister 

Statens pensionsfond ska föra ett register 
över insideranmälningar (insiderregister), 
varav för varje insider framgår de aktier och 
finansiella instrument som innehas av insi-
dern, en omyndig som avses i 4 b § 2 mom. 
1 punkten och en organisation eller stiftelse 
som avses i 4 b § 2 mom. 2 punkten och som 
är av det slag som nämns i det momentet 
samt specificerade förvärv och avyttringar. 

Om aktier och finansiella instrument som 
avses i 4 b § 2 mom. 3 punkten har överförts 
till värdeandelssystemet kan statens pen-
sionsfonds insiderregister till denna del bil-
das av uppgifter från värdeandelssystemet. 

Driften av insiderregistret ska organiseras 
på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som re-
gistrerats i registret ska bevaras i fem år ef-
ter registreringen. Var och en har rätt att 
mot ersättning av kostnaderna få utdrag och 
kopior ur registret. Fysiska personers per-
sonbeteckning och adress och andra fysiska 
personers än insiders namn är dock inte of-
fentliga. 
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 4 g § 

Övervakning av insideranmälan och insi-
derregistret 

Finansinspektionen övervakar efterlevna-
den av bestämmelserna i 4 a—4 c § om insi-
deranmälan och insiderregistret. På över-
vakningen ska tillämpas vad som i 7 § 
2 mom. föreskrivs om tillsyn över statens 
pensionsfonds placeringsverksamhet. 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den           20  . 

Personer som när lagen träder i kraft är 
sådana insiders i statens pensionsfond som 
avses i 4 a §, ska göra insideranmälan inom 
fem månader efter det att lagen trätt i kraft. 
 

 
 
 

 

3. 
 

Lag 
om ändring av 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 6 mom., sådant det lyder i lag 

752/2012, och 
fogas till 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag 752/2012, en ny 27 punkt som följer: 
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4 § 

Tillsynsobjekt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen utövar i enlighet med 

lagen om statens pensionsfond (1297/2006) 
tillsyn över statens pensionsfonds placerings-
verksamhet, i enlighet med lagen om kom-
munala pensioner (549/2003) tillsyn över 

4 § 

Tillsynsobjekt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen utövar i enlighet med 

lagen om statens pensionsfond (1297/2006) 
tillsyn över statens pensionsfonds placer-
ingsverksamhet samt över efterlevnaden av 
bestämmelserna om insiderregister och insi-
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Keva benämnda kommunala pensionsanstalts 
placeringsverksamhet och i enlighet med kyr-
kolagen (1054/1993) tillsyn över pensions-
fonden inom Kyrkans centralfond. 

deranmälan, i enlighet med lagen om kom-
munala pensioner (549/2003) tillsyn över den 
kommunala pensionsanstaltens placerings-
verksamhet och i enlighet med kyrkolagen 
(1054/1993) tillsyn över pensionsfonden 
inom Kyrkans centralfond. 
 

 
5 § 

Andra finansmarknadsaktörer 

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Andra finansmarknadsaktörer 

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  

27) registerförare som avses i 4 c § i lagen 
om statens pensionsfond och i 165 c § i lagen 
om kommunala pensioner. 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den  

20  . 
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