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L a g
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om ändring av lagen om kommunala pensioner

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

I enlighet med 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 sty-
relse ska fastställa principer för hur pensions-
anstaltens rättigheter som grundar sig på
innehav 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 pensionsan-
staltens styrelsemedlemmars och verkstäl-
lande direktörs ledamotskap i styrelser, för-

valtningsråd eller motsvarande organ i andra
ekonomiskt eller samhälleligt betydelsefulla
sammanslutningar eller stiftelser, med undan-
tag 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 pla-
ceringsbeslut föras in uppgifter om ledamot-
skap i styrelser, förvaltningsråd eller motsva-
rande organ i andra sammanslutningar eller
stiftelser som har samband med deras arbets-
uppgifter, med undantag för förtroendeupp-
drag i bostadsaktiebolag.

139 c §

Handlingsprinciper som gäller
intressekonflikter

Den kommunala pensionsanstalten ska ha
av styrelsen godkända skriftliga handlings-
principer för de förfaranden som ska iakttas
vid identifiering och förebyggande av intres-
sekonflikter.
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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 medlem av pensionsanstaltens dele-
gation eller styrelse, pensionsanstaltens verk-
ställande direktör, revisor eller revisorssupp-
leant eller en sådan anställd hos en revisions-
sammanslutning som har huvudansvar för re-
visionen av pensionsanstalten,

2) någon annan som hör till pensionsan-
staltens högsta ledning och som har rätt att
fatta beslut om ordnande av pensionsanstal-
tens 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 omyn-
dig vars intressebevakare en person som av-
ses i 1 eller 2 punkten är eller den som är
sambo med personen 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
anteckningen. Fysiska personers personbe-
teckning 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
tillämpas även på transaktioner mellan den
kommunala pensionsanstalten och någon an-
nan 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.

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 pensions-
anstalten avses

1) ordföranden och vice ordföranden för
den kommunala pensionsanstaltens delega-
tion, medlemmarna 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 pen-
sionsanstalten,

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.

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) sammanslutningar och stiftelser där in-

sidern eller en omyndig som avses i 1 punk-
ten direkt eller indirekt har bestämmande in-
flytande,

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

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

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

2 196/2015



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 lagen
om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella
eller ekonomiska föreningar, eller samman-
slutningar som drivs utan vinstsyfte. Om en
sammanslutning bedriver regelbunden handel
med finansiella instrument, ska emellertid
uppgifter om denna sammanslutning lämnas.

I anmälan ska ingå de uppgifter som be-
hövs för att specificera personen, samman-
slutningen eller stiftelsen i fråga samt uppgif-
ter 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
värdeandelssystemet. I så fall behövs inga
separata insideranmälningar.

165 c §

Insiderregister

Den kommunala pensionsanstalten ska
föra ett register över insideranmälningar (in-
siderregister), varav det för varje insider
framgår de aktier och finansiella instrument
som innehas av insidern, en omyndig som
avses i 165 b § 2 mom. 1 punkten och en
sammanslutning eller stiftelse som avses i
165 b § 2 mom. 2 punkten och som är av det

slag som nämns i det momentet samt specifi-
cerade 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 re-
gistrerats i registret ska bevaras i fem år efter
registreringen. Var och en har rätt att mot
ersättning av kostnaderna få utdrag och ko-
pior ur registret. Fysiska personers personbe-
teckning och adress samt andra fysiska perso-
ners än insiders namn är dock inte offentliga.

165 d §

Övervakning av insideranmälan och
insiderregistret

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 1 april 2015.
Personer som när lagen träder i kraft är

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

Helsingfors den 6 mars 2015
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