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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av

ansvarsskulden (1114/2006) 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 219/2011, samt
fogas till lagen en ny 23 § i stället för den 23 § som upphävts genom lag 901/2008, som

följer:

10 §

Beräkning av solvensgränsen

Solvensgränsen för en pensionsanstalt be-
räknas genom att pensionsanstaltens ansvars-
skuld multipliceras med det värde p som fås
genom följande formel och som dock är
minst 0,05:

p = 1 + (k + C b – λ) / 100 – 11 + (μ – a σ) / 100

där μ =∑i βi mi

σ0 = √Σi,jβiβjsisjrij+λ2S2

σ = √σ2
0 + σ2

d + 2ρσ0σd .

Vid beräkning av solvensgränsen avdras
från ansvarsskulden det ofördelade tilläggs-
försäkringsansvar som avses i 14 § 2 mom. i

lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, det
tilläggsförsäkringsansvar som avses i 43 §
2 mom. i lagen om pensionsstiftelser eller i
79 § 2 mom. i lagen om försäkringskassor,
det utjämningsbelopp som avses i 14 §
3 mom. i lagen om arbetspensionsförsäk-
ringsbolag eller i 79 § 3 mom. i lagen om
försäkringskassor och de poster som enligt
139 § 2 mom. i lagen om pension för företa-
gare inte beaktas i premieansvaret.

I formeln är ßi den andel i fråga om place-
ringarna tillhörande placeringsgrupp i enligt
6 § av det sammanlagda beloppet av pen-
sionsanstaltens placeringar, där dock talet λ
dras av från andelen i den första undergrup-
pen i placeringsgrupp IV. Bestämmelser om
väntevärdet (mi) och spridningen (si) för av-
kastningen i placeringsgrupp i, korrelatio-
nerna rij mellan placeringsgrupperna i och j,
spridningen för försäkringsrörelsen (σd) och
korrelationen för försäkringsrörelsen och pla-
ceringsavkastningen (ρ) utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

I formeln är k den diskonteringsränta som
använts vid beräkning av ansvarsskulden och
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b är den i 171 § 1 mom. i lagen om pension
för arbetstagare avsedda avsättningskoeffi-
cienten för pensionsansvaret som är i kraft
dagen efter att beräkningen gjorts. Med den i
168 § 2 mom. i lagen om pension för arbets-
tagare avsedda graden av bundenhet till ak-
tieavkastningen är λ 0,1. Avvikelsen i fråga
om en pensionsanstalts aktieavkastning från
genomsnittet för pensionsanstalterna (S) får i
formeln värdet 4,5 procent och koefficienten
a, som grundar sig på den valda risknivån, får
värdet 1,96. I formeln har koefficienten C
värdet 0,5.

23 §

Exceptionella omständigheter

Finansinspektionen följer utvecklingen på
finansmarknaden och bedömer hur utveck-
lingen påverkar pensionsanstalternas solvens.
Om pensionsanstalternas genomsnittliga sol-
vens har sjunkit betydligt eller hotar sjunka
snabbt och betydligt på grund av exceptio-
nella omständigheter på finansmarknaden,

ska Finansinspektionen utan dröjsmål göra en
anmälan om detta till social- och hälsovårds-
ministeriet.

Efter det att social- och hälsovårdsministe-
riet har fått den anmälan som avses i 1 mom.
får det genom förordning av statsrådet före-
skrivas att Finansinspektionen får förlänga
den tidsfrist för en plan för återställande av
en sund finansiell ställning som anges i 20 §
1 mom. i lagen om arbetspensionsförsäk-
ringsbolag, i 48 d § 2 mom. i lagen om
pensionsstiftelser, i 83 e § 2 mom. i lagen om
försäkringskassor och i 209 § 1 mom. i lagen
om sjömanspensioner så att tidsfristen löper
ut senast tre år efter det att förordningen
utfärdades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
Vid beräkning av solvensgränsen i enlighet

med 10 § 2 mom. avdras från ansvarsskulden
för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget
Etera som utjämningsbelopp det belopp som
vid tilllämpning av 16 § i lagen om arbets-
pensionsförsäkringsbolag (354/1997) räknas
till Eteras solvenskapital.

Helsingfors den 20 juli 2012
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