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Lag
om ändring av 29 a och 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 29 a § och 29 e § 1–3 mom.,

sådana de lyder, 29 a § i lag 419/2003, 29 e § 1 och 3 mom. i lag 442/2012 och 29 e § 2 mom.
i lag 96/2016, som följer:

29 a §

Överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan på en arbetsgivares begäran och med Finansin-
spektionens samtycke överlåta ett försäkringsbestånd enligt lagen om pension för arbets-
tagare som gäller arbetsgivarens försäkring i bolaget (arbetsgivarspecifikt försäkringsbes-
tånd) till en pensionsstiftelse eller pensionskassa (övertagande pensionsanstalt) som av-
ses i 1 kap. 1 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021).

Om ett försäkringsbestånd som avses i 1 mom. överlåts till en pensionsanstalt som bild-
ats för ändamålet, ska en eller flera arbetsgivares försäkringsbestånd som samtidigt över-
låts från ett eller flera arbetspensionsförsäkringsbolag omfatta sammanlagt minst 150 för-
säkrade.

Det försäkringsbestånd som överlåts anses omfatta
1) arbetsgivarens gällande försäkring och närmast föregående försäkringar som samma

arbetsgivare haft i arbetspensionsförsäkringsbolaget och som avslutats på tekniska grun-
der,

2) försäkring som en med arbetsgivaren fusionerad annan arbetsgivare har och som vid
tidpunkten för fusionen har varit gällande i arbetspensionsförsäkringsbolaget och som har
avslutats till följd av arbetsgivarens fusion.

Ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd kan dock inte överlåtas, om det vid tidpunk-
ten för överlåtelsen har förflutit mindre än fem år från en tidigare överlåtelse av samma
försäkringsbestånd eller en del av det.

Med Finansinspektionens samtycke får en tid på tre år tillämpas i stället för den tid på
fem år som anges i 4 mom., om

1) den arbetsgivare vars arbetsgivarspecifika försäkringsbestånd överlåts, fusioneras
eller delas och fusionen eller delningen inte har varit känd när det bestånd som avses ovan
övertogs till det överlåtande arbetspensionsförsäkringsbolaget, eller

2) det bestämmande inflytandet hos den arbetsgivare vars arbetsgivarspecifika försäk-
ringsbestånd ska överlåtas har ändrats.
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949/2021  
29 e §

Solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska överlåta odelat tilläggsförsäkringsansvar till ett
belopp som i den övertagande pensionsanstalten möjliggör en sådan solvens som motsva-
rar den genomsnittliga solvensen för pensionsanstalter som bedriver verksamhet i enlighet
med lagen om pension för arbetstagare (solvenskapital som överförs).

På framställning av Pensionsskyddscentralen föreskrivs genom förordning av social-
och hälsovårdsministeriet det belopp som avses i 1 mom. som en fast procentandel av an-
svarsskulden, minskad med odelat tilläggsförsäkringsansvar och de poster som enligt
139 § 2 mom. i lagen om pension för företagare inte beaktas i premieansvaret. Procentan-
delen beräknas så att den motsvarar den genomsnittliga solvensen för pensionsanstalter
som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare beräknad på
motsvarande sätt som den solvens som avses i 171 § i den lagen och utgör grund för av-
sättningskoefficienten.

Den förordning som avses i 2 mom. utfärdas fyra gånger per kalenderår före utgången
av mars, juni, september och december och träder i kraft vid ingången av närmast följande
april, juli, oktober och januari månad. Pensionsskyddscentralen ska varje kalenderår före
utgången av februari, maj, augusti och november göra en framställning till social- och häl-
sovårdsministeriet om fastställande av den procentandel som avses i 2 mom.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
På överlåtelser av försäkringsbestånd, som det sluts avtal om efter ikraftträdandet av

denna lag, tillämpas den fasta procentandel som fastställts med stöd av 29 e § genom den
förordning av social- och hälsovårdsministeriet som gäller när denna lag träder i kraft, tills
en fast procentandel som har fastställts i enlighet med denna lag genom förordning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet träder i kraft.

Helsingfors den 19 november 2021
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