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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av 29 e § i lagen om arbetspensionsför-
säkringsbolag, 88 och 100 a § i lagen om pensionsstiftelser 
samt 132 och 134 § i lagen om försäkringskassor 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om 
pensionsstiftelser och lagen om försäkrings-
kassor ändras så att nivån på det verksam-
hetskapital som överförs vid överlåtelser och 
övertaganden av försäkringsbestånd och för-
säkringsverksamhet samt överföringar och 
övertaganden av ansvar mellan pensionsan-
stalter omdefinieras. Avsikten är att nivån på 
det verksamhetskapital som överförs inte till 
följd av den allmänna ekonomiska konjunk-
turfasen skall hindra att försäkringsbestånd 
överförs vid en för försäkringstagaren lämp-
lig tidpunkt och att nivån på det verksam-
hetskapital som överförs skall trygga en 
opartisk behandling av pensionsanstalterna. 
Dessutom får nivån på det verksamhetskapi-
tal som överförs inte äventyra en sund ut-

veckling av arbetspensionssystemet. 
Det föreslås att nivån på det verksamhets-

kapital som överförs skall fastställas till det 
dubbla beloppet av medianen för solvens-
gränserna för pensionsanstalter som bedriver 
lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet.  

Medianen fastställs vid Försäkringsinspek-
tionen utifrån de uppgifter om solvensgrän-
serna som pensionsanstalterna tillställt myn-
digheten. Social- och hälsovårdsministeriet 
skall två gånger om året genom förordning 
och på framställning av Försäkringsinspek-
tionen fastställa nivån på det verksamhetska-
pital som överförs. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så 
snart som möjligt efter det att de har antagits 
och blivit stadfästa.  
 

————— 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge 

Det finländska arbetspensionssystemet för 
den privata sektorn baserar sig på en decent-
raliserad modell. Arbetsgivaren kan enligt 
eget val ordna det lagstadgade pensionsskyd-
det för sina arbetstagare i ett arbetspensions-
försäkringsbolag enligt lagen om arbetspen-
sionsförsäkringsbolag (354/1997), en pen-
sionskassa enligt lagen om försäkringskassor 
(1164/1992) eller en pensionsstiftelse enligt 
lagen om pensionsstiftelser (1774/1995). 

För ett decentraliserat arbetspensionssy-
stem är det viktigt att systemet har tillräckligt 
med verksamma pensionsanstalter. För det 
decentraliserade arbetspensionssystemets 
funktion är det också viktigt att lagstiftningen 
inte i onödan hindrar smidiga byten av pen-

sionsanstalt, om arbetsgivaren anser det vara 
nödvändigt för att kunna sörja för pensions-
skyddet på ett ändamålsenligt sätt. 

I syfte att främja ett tillräckligt antal verk-
samma pensionsanstalter inom det decentra-
liserade arbetspensionssystemet intogs i lag-
stiftningen 2003 i enlighet med förslagen av 
en arbetsgrupp tillsatt av social- och hälso-
vårdsministeriet bestämmelser som möjlig-
gjorde överlåtelser och övertaganden av ar-
betsgivarens försäkringsbestånd eller försäk-
ringsverksamhet samt överföringar och över-
taganden av ansvar, nedan överföring av för-
säkringsbestånd, från en pensionsanstalt till 
en annan på så enhetliga grunder som möjligt 
(lag om ändring av lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag 419/2003, lag om ändring 
av lagen om pensionsstiftelser 421/2003 och 
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lag om ändring av lagen om försäkringskas-
sor 420/2003). Möjligheterna till försäk-
ringsbeståndsöverföringar utvidgades förut-
om så att försäkringsbestånd enligt lagen om 
pension för arbetstagare (395/1961), nedan 
APL, kan överlåtas till en helt ny pensions-
stiftelse eller pensionskassa även så att för-
säkringsbeståndet kan överlåtas från ett ar-
betspensionsförsäkringsbolag till en verksam 
pensionsstiftelse eller pensionskassa och från 
en pensionskassa till en pensionsstiftelse. 

Vid överlåtelse av försäkringsbestånd skall 
enligt lagen överföras verksamhetskapital till 
ett belopp som i den övertagande pensions-
anstalten möjliggör en sådan placeringsför-
delning som med tillräcklig sannolikhet och 
med tillräcklig trygghet på längre sikt kan 
förväntas ge avkastning enligt den beräk-
ningsränta som fastställs utifrån APL. Social- 
och hälsovårdsministeriet bemyndigades att 
genom förordning fastställa en fast procent-
sats för verksamhetskapitalet i anslutning till 
detta enligt vilken det verksamhetskapital 
som överförs skall beräknas.  

Ministeriet utfärdar den nämnda förord-
ningen med två års mellanrum. Som grund 
för den procentandel som skall fastställas an-
vänds den ansvarsskuld som skall användas 
vid beräkning av pensionsanstalternas sol-
vens. Enligt förslaget av den arbetsgrupp 
som beredde den nya lagstiftningen ansågs 
som tillräcklig verksamhetskapital som över-
förs ett belopp som fastställdes till det sol-
venskapital som behövs för att uppnå en av-
kastning som motsvarar medeltalet på beräk-
ningsräntan de senaste fem åren. Vid bildan-
det av det verksamhetskapital som överförs 
enligt arbetsgruppens förslag baserade sig 
fastställandet av beräkningsräntan på den 
förväntade avkastningen enligt en optimal 
placeringsfördelning genom att fördelningens 
solvensställning valdes så att den motsvarade 
idealzonens undre gräns. Förordningen utfär-
dades första gången 2003 (social- och hälso-
vårdsministeriets förordning 567/2003), och i 
den var procentsatsen för det verksamhetska-
pital som överförs 12,4. Förordningen utfär-
dades andra gången 2005 (social- och hälso-
vårdsministeriets förordning 159/2005), och 
då sjönk procentsatsen till 11,8. 

Enligt uppgifter från Työeläkevakuuttajat 
TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry 

uppgick arbetspensionsförsäkringsbolagens, 
pensionsstiftelsernas och pensionskassornas 
med ansvarsskulden viktade genomsnittliga 
verksamhetskapital i procent av ansvarsskul-
den till 27,4 procent vid utgången av juni 
2005. Procentsatserna för verksamhetskapita-
let avviker dock betydligt från en inrättning 
till en annan. Enligt situationen den 31 de-
cember 2004 varierade procentsatserna från 
5,2 till 246,5.  

 
2.  Bedömning av nuläget  

Den lagstiftning genom vilken överföring-
en av försäkringsbestånd från en pensionsan-
stalt till en annan förenhetligades och under-
lättades har inte fungerat enligt förväntning-
arna. Det har nästan inte alls inrättats några 
nya pensionsstiftelser eller pensionskassor. 
Det nuvarande sättet att fastställa det verk-
samhetskapital som överförs har ansetts vara 
problematiskt, eftersom det för närvarande 
leder till att verksamhetskapital överförs till 
ett alltför lågt belopp, vilket i sin tur kan 
sporra arbetsgivaren till att avveckla sin pen-
sionsstiftelse eller pensionskassa.   

Vid en tidpunkt då den fasta procentande-
len underskrider arbetspensionsanstalternas 
genomsnittliga solvensnivå med klar margi-
nal, kan en pensionsstiftelse och pensions-
kassa i egenskap av överlåtande pensionsan-
stalt återbetala till arbetsgivaren den del av 
sitt verksamhetskapital som överstiger det 
verksamhetskapital som överförs. På så vis 
överförs arbetspensionsmedel i onödan utan-
för pensionssystemet och försämrar arbets-
pensionsanstalternas genomsnittliga solvens. 

Vid beredningen av den gällande lagstift-
ningen var man medveten om att kortvariga 
ekonomiska konjunkturfluktuationer kommer 
att återspeglas med fördröjning på beloppet 
av det verksamhetskapital som överförs. I 
syfte att utjämna konsekvenserna av kon-
junkturfluktuationerna fästes fastställandet av 
det verksamhetskapital som överförs vid be-
loppet av den genomsnittliga beräkningsrän-
tan under de fem senaste kalenderåren före 
tidpunkten för förordningens ikraftträdande.  

I praktiken uppkommer det dock problem 
när nivån på det verksamhetskapital som 
överförs skall beräknas utifrån en tidsmässig 
utjämning. De förändringar i placeringarnas 
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gängse värden som följer av de ekonomiska 
konjunkturerna återspeglas i nivån på det 
verksamhetskapital som överförs tidsmässigt 
för sent, i dämpad form och eventuellt under 
helt fel konjunkturfas.  

  
3.  Föreslagna ändringar  

Nivån på det verksamhetskapital som över-
förs, dvs. förhållandet mellan det verksam-
hetskapital som överförs och den ansvars-
skuld som skall användas vid beräkning av 
solvensen, bör dimensioneras så att de olika 
parterna, framför allt den överlåtande och 
den övertagande pensionsanstalten, upplever 
att nivån är ekonomiskt rättvis både på kort 
och på lång sikt. Dimensioneringen bör ock-
så göras så att överföringar av försäkringsbe-
stånd inte äventyrar en sund utveckling av 
arbetspensionssystemet. Pensionsanstalterna 
och försäkringstagarna bör behandlas lika 
och opartiskt. För att trygga en sund utveck-
ling av arbetspensionssystemet förutsätts 
dessutom att det vid överföringar av försäk-
ringsbestånd inte flödar ut arbetspensions-
medel utanför pensionssystemet och att för-
säkringsbestånd inte kan överföras i spekula-
tiva syften.  

För att pensionsanstalterna skall behandlas 
lika och även för att en sund utveckling av 
arbetspensionssystemet skall tryggas förut-
sätts att den överlåtande pensionsanstaltens 
solvenssituation inte direkt påverkar nivån på 
det verksamhetskapital som överförs till den 
övertagande pensionsanstalten. Inte heller 
den övertagande pensionsanstaltens solvens-
situation bör direkt kunna påverka nivån på 
det verksamhetskapital som överförs. 

För tryggande av en sund utveckling av ar-
betspensionssystemet och för opartisk be-
handling förutsätts att nivån på det verksam-
hetskapital som överförs anpassas till de 
ekonomiska konjunkturerna i så rätt tid som 
möjligt.  

Nivån på det verksamhetskapital som över-
förs bör vara tillräckligt hög i förhållande till 
den genomsnittliga nivån på pensionsanstal-
ternas verksamhetskapital för att en ny pen-
sionsanstalt som övertar ett försäkringsbe-
stånd skall ha en jämlik ställning med andra 
pensionsanstalter beträffande verksamhets-
kapitalet. Den nya pensionsanstalten bör 

dock inte prioriteras extra framför andra pen-
sionsanstalter och den behöver inte heller 
tryggas en lika bra solvensställning som soli-
dare pensionsanstalter.  

En pensionsanstalt når en jämlik ställning 
om det dubbla beloppet av medianen för sol-
vensgränserna för pensionsanstalterna väljs 
som utgångspunkt för fastställande av det 
verksamhetskapital som överförs. Med medi-
anen för solvensgränserna avses mittvärdet 
för solvensgränserna för arbetspensionsan-
stalterna i storleksordning, eller medelvärdet 
för de två mellersta värdena, om antalet ar-
betspensionsanstalter är ett jämnt tal. 

Jämfört med det nuvarande fastställandet 
av det verksamhetskapital som överförs före-
slås i denna proposition att det direkta sam-
bandet mellan beloppet av det verksamhets-
kapital som överförs och fastställandet av be-
räkningsräntan eller den förväntade avkast-
ningen slopas. Dessa omständigheter påver-
kar dock indirekt, eftersom både det verk-
samhetskapital som överförs och fastställan-
det av beräkningsräntan i fortsättningen base-
rar sig på en granskning av pensionsanstal-
ternas genomsnittliga solvens. Eftersom fast-
ställandet av det verksamhetskapital som 
överförs inte längre binds vid förfarandet för 
fastställande av beräkningsräntan, kan sättet 
för att fastställa beräkningsräntan ändras utan 
att det direkt förutsätter att regleringen av det 
verksamhetskapital som överförs ändras.  

Den ovan fastställda nivån på det verksam-
hetskapital som överförs följer förändringar-
na i nivåerna på arbetspensionsanstalternas 
verksamhetskapital. Både den överlåtande 
pensionsanstalten och den övertagande pen-
sionsanstalten kommer att behandlas lika un-
der olika ekonomiska konjunkturer. Även i 
fortsättningen, när konjunkturerna växlar, 
kommer de medel som motsvarar det verk-
samhetskapital som överförts att hållas på 
rätt nivå i förhållande till andra pensionsan-
stalter, om de övertagna medlen har placerats 
enligt den genomsnittliga placeringsrisken 
för arbetspensionsanstalterna.  

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås 
att 29 e § 1 mom. i lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag ändras så att beloppet av det 
verksamhetskapital som överförs inte längre 
binds vid avkastningskravet enligt beräk-
ningsräntan i APL 12 a §. Beloppet av det 
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verksamhetskapital som överförs skall fast-
ställas så att kapitalet räcker till för att en 
pensionsanstalt som inleder sin verksamhet 
kan verka med sådana placeringstillgångar 
som motsvarar den genomsnittliga riskbenä-
genheten för placeringsfördelningarna för ar-
betspensionsanstalterna. 

Det föreslås att beräkningsformeln för det 
verksamhetskapital som överförs fastställs i 2 
mom. Procentandelen för beloppet av det 
verksamhetskapital som överförs skall be-
räknas så att den motsvarar det dubbla be-
loppet av medianen för solvensgränserna för 
pensionsanstalter som bedriver verksamhet i 
enlighet med lagen om pension för arbetsta-
gare. Det är nödvändigt att bestämmelsen om 
fastställande av procentandelen för det verk-
samhetskapital som överförs tas in i lagen 
från social- och hälsovårdsministeriets för-
ordning, eftersom det enligt 80 § 1 mom. i 
grundlagen gäller att bestämmelser om grun-
derna för individens rättigheter och skyldig-
heter skall utfärdas genom lag. Själva belop-
pet av procentandelen skall liksom för närva-
rande fastställas genom förordning av social- 
och hälsovårdsministeriet. Beloppet skall 
fastställas på framställning av Försäkringsin-
spektionen. 

Enligt 3 mom. skall den förordning som 
gäller beloppet av procentandelen för det 
verksamhetskapital som överförs utfärdas två 
gånger i kalenderåret före utgången av juni 
och december. Förordningen skall träda i 
kraft vid ingången av närmast följande juli 
och januari månad. Försäkringsinspektionen 
skall kalenderårsvis före utgången av april 
och oktober göra en framställning till social- 
och hälsovårdsministeriet om fastställande av 
procentandelen. Försäkringsinspektionen får 
redan i dagens läge uppgifter om arbetspen-
sionsanstalternas solvens enligt situationen 
den 31 december och den 30 juni. Beräk-
ningen av medianen medför således inte nå-
gon betydande mängd extra arbete för myn-
digheten. Beräkningen av medianen baserar 
sig på uppgifterna om arbetspensionsanstal-
ternas solvens vid de nämnda tidpunkterna. 
Beräkningen av medianen har karaktär av en 
teknisk åtgärd, som lämpar sig som en upp-
gift för myndigheten. 

I 4 mom. föreslås en preciserande bestäm-
melse, enligt vilken beloppet av det verk-

samhetskapital som överförs vid bestånds-
överlåtelser fastställs i enlighet med procent-
andelen enligt den förordning som gäller vid 
den tidpunkt då avtalet om överlåtelse av för-
säkringsbeståndet ingås. 

I 5 mom. föreslås i enlighet med det nuva-
rande 3 mom. bli bestämt att om den över-
låtande pensionsanstaltens verksamhetskapi-
tal understiger den fastställda nivån på det 
verksamhetskapital som överförs, skall för-
säkringstagaren i samband med försäkrings-
beståndsöverföringen komplettera det verk-
samhetskapital som överförs så att det når 
upp till den fastställda nivån. 

På motsvarande sätt som i fråga om 29 e § i 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag fö-
reslås att lagen om pensionsstiftelser och la-
gen om försäkringskassor ändras så att vid 
överföringar av pensionsansvar och överlå-
telser och övertaganden av försäkringsverk-
samhet skall i fråga om beloppet av det verk-
samhetskapital som överförs tillämpas det 
dubbla beloppet av medianen för solvens-
gränserna för pensionsanstalter som bedriver 
verksamhet i enlighet med lagen om pension 
för arbetstagare. De föreslagna ändringarna 
av 132 § 2 och 3 mom. i lagen om försäk-
ringskassor och 88 § 6 mom. i lagen om pen-
sionsstiftelser gäller beloppet av det verk-
samhetskapital som överförs i sådana fall då 
en pensionskassas pensionsansvar överförs 
och en pensionsstiftelses försäkringsverk-
samhet överlåts till en annan pensionsanstalt 
i samband med obligatorisk och frivillig av-
veckling av pensionskassan och pensionsstif-
telsen. De föreslagna ändringarna av 134 § 2 
mom. i lagen om försäkringskassor och 100 a 
§ 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser gäller 
beloppet av det verksamhetskapital som 
överförs i sådana fall då arbetsgivarspecifikt 
försäkringsbestånd, ansvar eller försäkrings-
verksamhet eller delägarspecifikt ansvar 
överförs eller överlåts till en annan pensions-
anstalt. 

 
4.  Proposi t ionens konsekvenser 

Propositionen har inte några statsfinansiella 
konsekvenser eller konsekvenser kommunal-
ekonomin. Propositionen har inte heller någ-
ra organisatoriska konsekvenser eller konse-
kvenser i fråga om personal när det gäller de 
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offentliga myndigheterna. Försäkringsin-
spektionens uppgifter ökar något på grund av 
propositionen, eftersom myndigheten blir 
tvungen att två gånger om året göra en fram-
ställning till social- och hälsovårdsministeriet 
om procentandelen för det verksamhetskapi-
tal som överförs. Arbetsmängden ökar dock 
inte i någon betydande grad. 

De föreslagna ändringarna utgör ett led i 
åtgärderna för att utveckla arbetspensionsan-
stalternas konkurrensförhållanden. Syftet 
med de föreslagna ändringarna är att trygga 
att det finns tillräckligt med verksamma pen-
sionsanstalter inom det decentraliserade ar-
betspensionssystemet, att försäkringstagare 
och pensionsanstalter behandlas opartiskt och 
att en sund utveckling av arbetspensionssy-
stemet inte äventyras. Uppnåendet av målen 
med propositionen beror dock till stor del på 
arbetsgivarnas vilja att byta pensionsanstalt i 
framtiden. Det är därför svårt att förutse kon-
sekvenserna av de föreslagna ändringarna. 

Det beräknas att procentandelen för det 
verksamhetskapital som överförs stiger från 
nuvarande 11,8 procent till 19 procent. Av de 
48 pensionsanstalterna har 14 ett verksam-
hetskapital som understiger gränsen 19 pro-
cent. För pensionsanstalter som verkar med 
en låg verksamhetskapitalnivå försvårar pro-
positionen beståndsöverföringar jämfört med 
den gällande regleringen, eftersom arbetsgi-
varen blir tvungen att komplettera sitt verk-
samhetskapital till 19 procent före en be-
ståndsöverföring. För de 14 pensionsanstal-
terna är behovet av komplettering 0,3—29 
procent av lönesumman, om de har för avsikt 
att överföra bestånd till en annan pensionsan-
stalt. För åtta av de 14 pensionsanstalterna är 
behovet av kapitalkomplettering under 10 
procent och för de övriga sex varierar kom-
pletteringsbehovet från 10 procent till 29 pro-
cent. 

  
 

5.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. 
Det ordnades ett diskussionsmöte om propo-
sitionen till vilket följande instanser kallades 
för att höras: justitieministeriet, finansmini-
steriet, Försäkringsinspektionen, Konkur-

rensverket, Pensionsstiftelseföreningen PSF 
rf, Pensionsskyddscentralen,   Työeläkeva-
kuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna 
TELA ry, Finska Försäkringsbolagens Cen-
tralförbund, AKAVA rf, Finlands Näringsliv 
rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisa-
tion FFC rf, Tjänstemannacentralorganisatio-
nen FTFC rf och Företagarna i Finland. De 
anmärkningar som framfördes vid diskus-
sionsmötet och de anmärkningar som däref-
ter framförts i skriftliga utlåtanden har beak-
tats till nödvändiga delar. 

 
 

6.  Ikraft trädande 

De lagar som ingår i propositionen avses 
träda i kraft så snart som möjligt efter det att 
de har antagits och blivit stadfästa. För att 
undvika att försäkringsbestånd och försäk-
ringsverksamhet överlåts och ansvar överförs 
i spekulativa syften medan riksdagen be-
handlar propositionen och för att undvika att 
arbetspensionsmedel därmed i onödan flyter 
ut ur pensionssystemet, är avsikten att det 
nya sättet att fastställa det verksamhetskapi-
tal som överförs skall tillämpas så snart som 
möjligt efter det att regeringen har överläm-
nat propositionen. Enligt förslaget är avsikten 
att det nya sättet att fastställa det verksam-
hetskapital som överförs skall tillämpas på 
sådana överlåtelser av försäkringsbestånd 
och försäkringsverksamhet samt sådana an-
svarsöverföringar i fråga om vilka avtalet har 
ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter. 

Enligt det föreslagna 29 e § 2 mom. i lagen 
om arbetspensionsförsäkringsbolag skall so-
cial- och hälsovårdsministeriet genom för-
ordning två gånger i kalenderåret före ut-
gången av juni och december fastställa pro-
centandelen för beloppet av det verksam-
hetskapital som överförs. Beroende på tid-
punkten för lagens ikraftträdande kan det så-
ledes uppkomma en flera månader lång peri-
od under vilken det inte finns någon fast-
ställd procentandel. I 3 mom. i ikraftträdan-
debestämmelsen föreslås därför bli bestämt 
att med avvikelse från 29 e § 3 mom. skall 
social- och hälsovårdsministeriet första 
gången fastställa procentandelen för beloppet 
av det verksamhetskapital som överförs så att 
procentandelen träder i kraft omedelbart när 



 RP 158/2005 rd 

  

 

6

lagen träder i kraft. Den procentandel som 
fastställs baserar sig då på Försäkringsin-
spektionens senaste uppgifter om arbetspen-
sionsanstalternas solvens. Denna median 
skall tillämpas på sådana överlåtelser av för-
säkringsbestånd enligt lagen om arbetspen-
sionsförsäkringsbolag, sådana överlåtelser 
och övertaganden av försäkringsverksamhet 
enligt lagen om pensionsstiftelser samt såda-
na överföringar och övertaganden av ansvar 
enligt lagen om försäkringskassor i fråga om 
vilka avtalet har ingåtts den 7 oktober 2005 
eller därefter, till dess att nästa lagenliga för-
ordning träder i kraft. 

I 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen fö-
reslås bli bestämt att innan lagen träder i 
kraft skall Försäkringsinspektionen göra en 
framställning till social- och hälsovårdsmini-
steriet för utfärdandet av den förordning som 
avses i 3 mom.  

I 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen fö-
reslås bestämmelser om hur Försäkringsin-
spektionen skall förfara under tiden mellan 
den 7 oktober 2005 och lagens ikraftträdande 
när den behandlar och meddelar beslut med 
anledning av ansökningar om samtycke till 
avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd. 
Enligt momentet skall ett beslut som myn-
digheten meddelat före denna lags ikraftträ-
dande med anledning av ansökan om sam-
tycke till sådant avtal om överlåtelse av för-
säkringsbestånd som ingåtts den 7 oktober 
2005 eller därefter meddelas i enlighet med 
den lag som är i kraft den dag beslutet med-
delas. Myndighetens beslut förfaller emeller-
tid, om inte avtalet om överlåtelse av försäk-
ringsbestånd ändras så att det överensstäm-
mer med denna lag inom två månader från 
lagens ikraftträdande. Ikraftträdandebestäm-
melserna i lagen om ändring av 88 och 100 a 
§ i lagen om pensionsstiftelser och lagen om 
ändring av 132 och 134 § i lagen om försäk-
ringskassor innehåller också en liknande be-
stämmelse.  

Hur ett avtal om överlåtelse av försäk-
ringsbestånd bedöms i avtalsrättsligt hänse-
ende när lagen ändras är beroende av all-
männa avtalsrättsliga principer. Utgångs-
punkten kan anses vara att avtalet förfaller 
när det myndighetstillstånd som förutsätts då 
avtalet ingås saknas. 

 

7.  Förhål lande t i l l  grundlagen 
samt lagst i f tningsordning 

Enligt propositionen är avsikten att det nya 
sättet att fastställa det verksamhetskapital 
som överförs skall tillämpas på sådana över-
låtelser av försäkringsbestånd och försäk-
ringsverksamhet samt sådana ansvarsöverfö-
ringar i fråga om vilka avtalet har ingåtts den 
7 oktober 2005 eller därefter. Det nya sättet 
tillämpas således eventuellt också på avtal 
som ingåtts innan lagen har trätt i kraft. Till 
denna del blir regleringen av betydelse ur 
perspektivet för det egendomsskydd som 
tryggas enligt 15 § i grundlagen. Egendoms-
skyddet enligt grundlagen tryggar också av-
talsrelationers beständighet. I grundlagsut-
skottets praxis har förbudet mot retroaktiva 
ingrepp i avtalsförhållanden dock inte betrak-
tats som en absolut regel (t.ex. GrUU 
25/2005 rd och GrUU 21/2004 rd). 

Avsikten är att det nya sättet att fastställa 
det verksamhetskapital som överförs skall 
tillämpas så snart som möjligt efter det att 
regeringen har överlämnat propositionen, för 
att det skall undvikas att försäkringsbestånd 
och försäkringsverksamhet överlåts och an-
svar överförs i spekulativa syften medan 
riksdagen behandlar propositionen och för att 
undvika att arbetspensionsmedel därmed i 
onödan flyter ut ur pensionssystemet. Det 
handlar om arbetspensionsanstalter som för 
täckning av det lagstadgade pensionsskyddet 
har hand om och administrerar medel som 
med stöd av lag samlats in hos arbetsgivarna 
och arbetstagarna. Propositionen är av stor 
samhällelig och socialpolitisk betydelse. Att 
det nya sättet att fastställa det verksamhets-
kapital som överförs tillämpas retroaktivt är 
inte oskäligt för avtalsparterna, om hänsyn 
tas till regleringens samhälleliga och social-
politiska syfte och till att avsikten är att den 
nya regleringen skall tillämpas först efter det 
att regeringen har överlämnat propositionen, 
varvid innehållet i den framtida nya lagstift-
ningen är allmänt känt. I detta fall innebär ett 
retroaktivt ingrepp i avtalsfriheten inte att av-
talsparternas rättigheter inskränks oskäligt. 
Lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstift-
ningsordning. 

 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 29 e §, 

sådan den lyder i lag 419/2003, som följer: 
 

29 e § 

Verksamhetskapital som överförs vid överlå-
telse av ett arbetsgivarspecifikt försäkrings-

bestånd 

Arbetspensionsförsäkringsbolaget skall 
överlåta ofördelat tilläggsförsäkringsansvar 
till ett belopp som i den övertagande pen-
sionsanstalten möjliggör en sådan placerings-
fördelning som motsvarar den genomsnittliga 
riskbenägenheten för placeringsfördelningar-
na för pensionsanstalter som bedriver verk-
samhet i enlighet med lagen om pension för 
arbetstagare (verksamhetskapital som över-
förs). 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet fastställs det belopp som av-
ses i 1 mom. på framställning av Försäk-
ringsinspektionen som en fast procentandel 
av den ansvarsskuld som skall användas vid 
beräkningen av solvensen. Procentandelen 
beräknas så att den motsvarar det dubbla be-
loppet av medianen för solvensgränserna för 
pensionsanstalter som bedriver verksamhet i 
enlighet med lagen om pension för arbetsta-
gare.  

Den förordning som avses i 2 mom. utfär-
das två gånger i kalenderåret före utgången 
av juni och december för att träda i kraft vid 
ingången av närmast följande juli och januari 
månad. Försäkringsinspektionen skall kalen-
derårsvis före utgången av april och oktober 
göra en framställning till social- och hälso-
vårdsministeriet om fastställande av den pro-
centandel som avses i 2 mom.   

Som beloppet av det verksamhetskapital 

som överförs används den procentandel som 
fastställts genom förordningen enligt 2 mom. 
och som gäller vid den tidpunkt då avtalet 
om överlåtelse av försäkringsbeståndet ingås.  

Om beloppet av det verksamhetskapital 
som överförs och som fastställts i enlighet 
med 2 mom. blir större än den andel av ar-
betspensionsförsäkringsbolagets verksam-
hetskapital som motsvarar det försäkringsbe-
stånd som överlåts, skall ur arbetspensions-
försäkringsbolaget överlåtas en andel av bo-
lagets verksamhetskapital som motsvarar det 
försäkringsbestånd som överlåts. Vid beräk-
ningen av den andel som det försäkringsbe-
stånd som överlåts utgör av arbetspensions-
försäkringsbolagets verksamhetskapital skall 
bestämmelserna om fastställande av den an-
svarsskuld som används vid beräkning av 
solvensen beaktas vid fastställandet av nivån 
på bolagets verksamhetskapital. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 .  
Lagen tillämpas på sådana överlåtelser av 

försäkringsbestånd i fråga om vilka avtalet 
har ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter. 

Med avvikelse från 29 e § 3 mom. skall so-
cial- och hälsovårdsministeriet genom för-
ordning första gången fastställa den i det 
nämnda lagrummet avsedda procentandelen 
för beloppet av det verksamhetskapital som 
överförs vid överlåtelser av försäkringsbe-
ståndet så att den träder i kraft omedelbart 
vid lagens ikraftträdande. Den procentandel 
som fastställs skall basera sig på de senaste 
uppgifter som före lagens ikraftträdande 
finns vid Försäkringsinspektionen och som 
gäller solvensen för pensionsanstalter som 
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bedriver verksamhet i enlighet med lagen om 
pension för arbetstagare. Denna procentandel 
skall tillämpas på sådana överlåtelser av för-
säkringsbestånd enligt denna lag, sådana 
överlåtelser och övertaganden av försäk-
ringsverksamhet enligt lagen om pensions-
stiftelser samt sådana överföringar och över-
taganden av ansvar enligt lagen om försäk-
ringskassor i fråga om vilka avtalet har in-
gåtts den 7 oktober 2005 eller därefter, till 
dess att nästa lagenliga förordning enligt 29 e 
§ 2 mom. träder i kraft.  

Innan denna lag träder i kraft skall Försäk-
ringsinspektionen göra en framställning till 

social- och hälsovårdsministeriet för utfär-
dande av den förordning som avses i 3 mom. 

Ett beslut som Försäkringsinspektionen 
meddelat före denna lags ikraftträdande med 
anledning av ansökan om samtycke till så-
dant avtal om överlåtelse av försäkringsbe-
stånd som ingåtts den 7 oktober 2005 eller 
därefter skall meddelas i enlighet med den 
lag som är i kraft den dag beslutet meddelas. 
Försäkringsinspektionens beslut förfaller 
emellertid, om inte avtalet om överlåtelse av 
försäkringsbestånd ändras så att det överens-
stämmer med denna lag inom två månader 
från lagens ikraftträdande. 

————— 
 
 
 
 
 
 

2. 

Lag 

om ändring av 88 och 100 a § i lagen om pensionsstiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 88 § 6 mom. och 

100 a § 2 mom., sådana de lyder i lag 421/2003, som följer: 
 

88 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid köp av en förmån som baserar sig på 
lagen om pension för arbetstagare till en B-
pensionsstiftelse eller till en AB-
pensionsstiftelses B-avdelning i de situatio-
ner som avses i 100 § 1 mom., skall verk-
samhetskapital överföras till ett belopp som i 
den övertagande försäkringsanstalten möjlig-
gör en sådan placeringsfördelning som mot-
svarar den genomsnittliga riskbenägenheten 
för placeringsfördelningarna för pensionsan-
stalter som bedriver verksamhet i enlighet 
med lagen om pension för arbetstagare. Soci-
al- och hälsovårdsministeriet fastställer i en-
lighet med 29 e § i lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag (354/1997) på framställning 
av Försäkringsinspektionen den procentandel 
för det verksamhetskapital som överförs vil-
ken skall iakttas vid överlåtelser av försäk-
ringsverksamhet. Beloppet av det verksam-

hetskapital som överförs fastställs i enlighet 
med den procentandel som fastställts genom 
förordningen enligt 2 mom. i det sistnämnda 
lagrummet och som gäller vid den tidpunkt 
då avtalet om överlåtelse av försäkringsverk-
samheten ingås. Om det dubbla beloppet av 
solvensgränsen i 48 b § 1 mom. som räknats 
ut på basis av de tillgångar som överförs är 
större än det enligt detta moment fastställda 
belopp av det verksamhetskapital som över-
förs, skall det verksamhetskapital som över-
låts ur pensionsstiftelsen fastställas enligt 
detta moment, och den utträdande arbetsgiva-
ren skall komplettera det verksamhetskapital 
som överförs så att det motsvarar det dubbla 
beloppet av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. 
som räknats ut på basis av de tillgångar som 
överförs. Om beloppet av det verksamhets-
kapital som fastställts enligt detta moment 
blir större än den andel av verksamhetskapi-
talet som motsvarar den försäkringsverksam-
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het som överlåts, skall ur pensionsstiftelsen 
överlåtas den andel av verksamhetskapitalet 
som motsvarar den försäkringsverksamhet 
som överlåts, och den utträdande arbetsgiva-
ren skall komplettera det verksamhetskapital 
som överlåts så att det motsvarar det belopp 
som fastställts i detta moment. Vid beräk-
ningen av den andel som den försäkrings-
verksamhet som överlåts utgör av pensions-
stiftelsens verksamhetskapital skall bestäm-
melserna om fastställande av det pensionsan-
svar som skall användas vid beräkningen av 
solvensen beaktas vid fastställandet av nivån 
på pensionsstiftelsens verksamhetskapital. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

100 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid övertagande av den försäkringsverk-
samhet, det ansvar och det försäkringsbe-
stånd som baserar sig på lagen om pension 
för arbetstagare och som avses i 1 mom., 
skall det verksamhetskapital som övertas 
uppgå till minst det belopp som fastställs i 88 
§ 6 mom. eller det belopp som motsvarar det 
dubbla beloppet av solvensgränsen i 48 b § 1 
mom. som räknas ut på basis av de tillgångar 
som övertas, om detta är störst. Om det 
tilläggsförsäkringsansvar som överförs från 

den överlåtande pensionsanstalten är mindre 
än det ovan nämnda beloppet, skall den an-
slutande arbetsgivaren komplettera verksam-
hetskapitalet upp till det belopp som avses 
ovan. 

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den       200 . 
Lagen tillämpas på sådana överlåtelser och 

övertaganden av försäkringsverksamhet samt 
sådana övertaganden av ansvar och försäk-
ringsbestånd i fråga om vilka avtalet har in-
gåtts den 7 oktober 2005 eller därefter. 

Ett beslut som Försäkringsinspektionen 
meddelat före denna lags ikraftträdande med 
anledning av ansökan om samtycke till så-
dant avtal om överlåtelse och övertagande av 
försäkringsverksamhet eller övertagande av 
ansvar och försäkringsbestånd som ingåtts 
den 7 oktober 2005 eller därefter skall med-
delas i enlighet med den lag som är i kraft 
den dag beslutet meddelas. Försäkringsin-
spektionens beslut förfaller emellertid, om 
inte avtalet om överlåtelse och övertagande 
av försäkringsverksamhet eller övertagande 
av ansvar och försäkringsbestånd ändras så 
att det överensstämmer med denna lag inom 
två månader från lagens ikraftträdande.

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 132 och 134 § i lagen om försäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 132 § 2 och 3 

mom. samt 134 § 2 mom., sådana de lyder i lag 420/2003, som följer: 
 

132 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

När ansvar som motsvarar pensioner och 
andra förmåner som baserar sig på lagen om 
pension för arbetstagare överförs till en över-
tagande försäkringsanstalt i en situation som 
avses i 111 § 1 mom., skall sådant verksam-
hetskapital som avses i 83 b § överföras till 
minst ett belopp som motsvarar solvensgrän-
sen i 83 c § 1 mom. Om pensionskassans 
verksamhetskapital är större än det belopp 
som motsvarar solvensgränsen, överförs 
verksamhetskapitalet i sin helhet, dock högst 
till solvensgränsens dubbla belopp eller ett 
belopp som fastställs i 3 mom., beroende på 
vilket av dessa belopp som är störst. Verk-
samhetskapitalet kan till övriga delar återbe-
talas till delägarna så som bestäms i 83 a § 4 
mom. 

När ansvar som motsvarar pensioner och 
andra förmåner som baserar sig på lagen om 
pension för arbetstagare överförs till en över-
tagande försäkringsanstalt i en situation som 
avses i 111 § 3 mom., skall verksamhetskapi-
tal överföras till ett belopp som i den överta-
gande försäkringsanstalten möjliggör en så-
dan placeringsfördelning som motsvarar den 
genomsnittliga riskbenägenheten för placer-
ingsfördelningarna för pensionsanstalter som 
bedriver verksamhet i enlighet med lagen om 
pension för arbetstagare. Social- och hälso-
vårdsministeriet fastställer i enlighet med 29 
e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbo-
lag (354/1997) på framställning av Försäk-
ringsinspektionen den procentandel för det 
verksamhetskapital som överförs vilken skall 
iakttas vid överföringar av ansvar. Beloppet 
av det verksamhetskapital som överförs fast-
ställs i enlighet med den procentandel som 
fastställts genom förordningen enligt 2 mom. 
i det sistnämnda lagrummet och som gäller 
vid den tidpunkt då avtalet om överföring av 

ansvaret ingås. Om det dubbla belopp av sol-
vensgränsen i 83 c § 1 mom. som räknats ut 
på basis av de tillgångar som överförs är stör-
re än det enligt detta moment fastställda be-
lopp av det verksamhetskapital som överförs, 
skall det verksamhetskapital som överlåts ur 
pensionskassan fastställas enligt detta mo-
ment, och det verksamhetskapital som över-
förs skall kompletteras så att det motsvarar 
det dubbla belopp av solvensgränsen i 83 c § 
1 mom. som räknats ut på basis av de till-
gångar som överförs. Om beloppet av det 
verksamhetskapital som fastställts enligt det-
ta moment blir större än den andel av pen-
sionskassans verksamhetskapital som mot-
svarar det ansvar som överlåts, skall ur pen-
sionskassan överlåtas den andel av verksam-
hetskapitalet som motsvarar det ansvar som 
överlåts, och det överlåtna verksamhetskapi-
talet skall kompletteras så att det motsvarar 
det belopp som fastställts i detta moment. 
Vid beräkningen av den andel som det ansvar 
som överlåts utgör av pensionskassans verk-
samhetskapital skall bestämmelserna om 
fastställande av den ansvarsskuld som skall 
användas vid beräkningen av solvensen be-
aktas vid fastställandet av nivån på pensions-
kassans verksamhetskapital. Verksamhetska-
pitalet kan till övriga delar återbetalas till 
delägarna så som bestäms i 83 a § 4 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

134 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid övertagande av ett arbetsgivarspecifikt 
försäkringsbestånd som avses i 1 mom., ett 
delägarspecifikt ansvar som avses i 132 § 1 
mom. eller försäkringsverksamhet enligt la-
gen om pension för arbetstagare, skall det 
verksamhetskapital som övertas uppgå till 
minst det belopp som fastställs i 132 § 3 
mom. eller det belopp som motsvarar det 
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dubbla beloppet av solvensgränsen i 83 c § 1 
mom. som räknas ut på basis av de tillgångar 
som övertas, om detta är störst. Om det 
tilläggsförsäkringsansvar som härvid över-
förs från den överlåtande pensionsanstalten 
är mindre än det ovan nämnda beloppet, skall 
den anslutande delägaren komplettera verk-
samhetskapitalet upp till det belopp som av-
ses ovan. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        200 . 
Lagen tillämpas på sådana överföringar och 

övertaganden av ansvar samt sådana överta-
ganden av försäkringsverksamhet och försäk-
ringsbestånd i fråga om vilka avtalet har in-
gåtts den 7 oktober 2005 eller därefter. 

Ett beslut som Försäkringsinspektionen 
meddelat före denna lags ikraftträdande med 
anledning av ansökan om samtycke till så-
dant avtal om överföring och övertagande av 
ansvar eller övertagande av försäkringsverk-
samhet och försäkringsbestånd som ingåtts 
den 7 oktober 2005 eller därefter skall med-
delas i enlighet med den lag som är i kraft 
den dag beslutet meddelas. Försäkringsin-
spektionens beslut förfaller emellertid, om 
inte avtalet om överföring och övertagande 
av ansvar eller övertagande av försäkrings-
verksamhet och försäkringsbestånd ändras så 
att det överensstämmer med denna lag inom 
två månader från lagens ikraftträdande. 

————— 

Helsingfors den 7 oktober 2005 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 29 e §, 

sådan den lyder i lag 419/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

29 e § 

Verksamhetskapital som överförs vid över-
låtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäk-

ringsbestånd 

Arbetspensionsförsäkringsbolaget skall 
överlåta ofördelat tilläggsförsäkringsansvar 
till ett belopp som i den övertagande pen-
sionsanstalten möjliggör en sådan placer-
ingsfördelning som med tillräcklig sanno-
likhet och med tillräcklig trygghet på längre 
sikt kan förväntas ge den avkastning enligt 
beräkningsräntan som avses i 12 a § lagen 
om pension för arbetstagare (verksamhets-
kapital som överförs). 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet fastställs med två års mel-
lanrum det belopp som avses i 1 mom. som 
en fast procentandel av den ansvarsskuld 
som skall användas vid beräkningen av sol-
vensen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 e §

Verksamhetskapital som överförs vid över-
låtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäk-

ringsbestånd 

Arbetspensionsförsäkringsbolaget skall 
överlåta ofördelat tilläggsförsäkringsansvar 
till ett belopp som i den övertagande pen-
sionsanstalten möjliggör en sådan placer-
ingsfördelning som motsvarar den genom-
snittliga riskbenägenheten för placerings-
fördelningarna för pensionsanstalter som 
bedriver verksamhet i enlighet med lagen 
om pension för arbetstagare (verksamhets-
kapital som överförs). 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet fastställs det belopp som 
avses i 1 mom. på framställning av Försäk-
ringsinspektionen som en fast procentandel 
av den ansvarsskuld som skall användas vid 
beräkningen av solvensen. Procentandelen 
beräknas så att den motsvarar det dubbla 
beloppet av medianen för solvensgränserna 
för pensionsanstalter som bedriver verk-
samhet i enlighet med lagen om pension för 
arbetstagare.  

Den förordning som avses i 2 mom. utfär-
das två gånger i kalenderåret före utgången 
av juni och december för att träda i kraft 
vid ingången av närmast följande juli och 
januari månad. Försäkringsinspektionen 
skall kalenderårsvis före utgången av april 
och oktober göra en framställning till soci-
al- och hälsovårdsministeriet om faststäl-
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Om beloppet av det verksamhetskapital 
som fastställts enligt den förordning som 
avses i 2 mom. blir större än den andel av 
arbetspensionsförsäkringsbolagets verk-
samhetskapital som motsvarar det försäk-
ringsbestånd som överlåts, skall ur arbets-
pensionsförsäkringsbolaget överlåtas en an-
del av bolagets verksamhetskapital som 
motsvarar det försäkringsbestånd som över-
låts. Vid beräkningen av den andel som det 
försäkringsbestånd som överlåts utgör av 
arbetspensionsförsäkringsbolagets verk-
samhetskapital skall bestämmelserna om 
fastställande av den ansvarsskuld som an-
vänds vid beräkning av solvensen beaktas 
vid fastställandet av nivån på bolagets verk-
samhetskapital. 
 

lande av den procentandel som avses i 2 
mom.   

Som beloppet av det verksamhetskapital 
som överförs används den procentandel 
som fastställts genom förordningen enligt 2 
mom. och som gäller vid den tidpunkt då 
avtalet om överlåtelse av försäkringsbe-
ståndet ingås.  

Om beloppet av det verksamhetskapital 
som överförs och som fastställts i enlighet 
med 2 mom. blir större än den andel av ar-
betspensionsförsäkringsbolagets verksam-
hetskapital som motsvarar det försäkrings-
bestånd som överlåts, skall ur arbetspen-
sionsförsäkringsbolaget överlåtas en andel 
av bolagets verksamhetskapital som mot-
svarar det försäkringsbestånd som överlåts. 
Vid beräkningen av den andel som det för-
säkringsbestånd som överlåts utgör av ar-
betspensionsförsäkringsbolagets verksam-
hetskapital skall bestämmelserna om fast-
ställande av den ansvarsskuld som används 
vid beräkning av solvensen beaktas vid 
fastställandet av nivån på bolagets verk-
samhetskapital. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den     200 .  
Lagen tillämpas på sådana överlåtelser 

av försäkringsbestånd i fråga om vilka av-
talet har ingåtts den 7 oktober 2005 eller 
därefter. 

Med avvikelse från 29 e § 3 mom. skall 
social- och hälsovårdsministeriet genom 
förordning första gången fastställa den i det 
nämnda lagrummet avsedda procentande-
len för beloppet av det verksamhetskapital 
som överförs vid överlåtelser av försäk-
ringsbeståndet så att den träder i kraft 
omedelbart vid lagens ikraftträdande. Den 
procentandel som fastställs skall basera sig 
på de senaste uppgifter som före lagens 
ikraftträdande finns vid Försäkringsinspek-
tionen och som gäller solvensen för pen-
sionsanstalter som bedriver verksamhet i 
enlighet med lagen om pension för arbets-
tagare. Denna procentandel skall tillämpas 
på sådana överlåtelser av försäkringsbe-
stånd enligt denna lag, sådana överlåtelser 
och övertaganden av försäkringsverksam-
het enligt lagen om pensionsstiftelser samt 
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sådana överföringar och övertaganden av 
ansvar enligt lagen om försäkringskassor i 
fråga om vilka avtalet har ingåtts den 7 ok-
tober 2005 eller därefter, till dess att nästa 
lagenliga förordning enligt 29 e § 2 mom. 
träder i kraft.  

Innan denna lag träder i kraft skall För-
säkringsinspektionen göra en framställning 
till social- och hälsovårdsministeriet för ut-
färdande av den förordning som avses i 3 
mom. 

Ett beslut som Försäkringsinspektionen 
meddelat före denna lags ikraftträdande 
med anledning av ansökan om samtycke till 
sådant avtal om överlåtelse av försäkrings-
bestånd som ingåtts den 7 oktober 2005 el-
ler därefter skall meddelas i enlighet med 
den lag som är i kraft den dag beslutet 
meddelas. Försäkringsinspektionens beslut 
förfaller emellertid, om inte avtalet om 
överlåtelse av försäkringsbestånd ändras så 
att det överensstämmer med denna lag inom 
två månader från lagens ikraftträdande. 

——— 
 

 
 
 
 
 

2. 

Lag 

om ändring av 88 och 100 a § i lagen om pensionsstiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 88 § 6 mom. och 

100 a § 2 mom., sådana de lyder i lag 421/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

88 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid köp av en sådan förmån som baserar 
sig på lagen om pension för arbetstagare till 
en B-pensionsstiftelse eller till en AB-
pensionsstiftelses B-avdelning i de situatio-
ner som avses i 100 § 1 mom., skall verk-
samhetskapital överföras till ett belopp som 
i den övertagande försäkringsanstalten möj-
liggör en sådan placeringsfördelning som 

88 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid köp av en förmån som baserar sig på 
lagen om pension för arbetstagare till en B-
pensionsstiftelse eller till en AB-
pensionsstiftelses B-avdelning i de situatio-
ner som avses i 100 § 1 mom., skall verk-
samhetskapital överföras till ett belopp som 
i den övertagande försäkringsanstalten möj-
liggör en sådan placeringsfördelning som 
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med tillräcklig sannolikhet och med till-
räcklig trygghet på längre sikt kan förväntas 
ge den avkastning enligt beräkningsräntan 
som avses i 12 a § lagen om pension för ar-
betstagare på det sätt som närmare bestäms 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet. Om det dubbla beloppet 
av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. som 
räknats ut på basis av de tillgångar som 
överförs är större än det belopp av verk-
samhetskapitalet som fastställts enligt ovan 
avsedda förordning, skall det verksamhets-
kapital som överlåts ur pensionsstiftelsen 
fastställas enligt ovan nämnda förordning, 
och den utträdande arbetsgivaren skall 
komplettera det verksamhetskapital som 
överförs så att det motsvarar det dubbla be-
loppet av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. 
som räknats ut på basis av de tillgångar som 
överförs. Om beloppet av det verksamhets-
kapital som fastställts enligt ovan nämnda 
förordning blir större än den andel av verk-
samhetskapitalet som motsvarar den försäk-
ringsverksamhet som överlåts, skall ur pen-
sionsstiftelsen överlåtas den andel av verk-
samhetskapitalet som motsvarar den försäk-
ringsverksamhet som överlåts, och den ut-
trädande arbetsgivaren skall komplettera det 
verksamhetskapital som överlåts så att det 
motsvarar det belopp som fastställts i mini-
steriets förordning. Vid beräkningen av den 
andel som den försäkringsverksamhet som 
överlåts utgör av pensionsstiftelsens verk-
samhetskapital skall bestämmelserna om 
fastställande av det pensionsansvar som 
skall användas vid beräkningen av solven-
sen beaktas vid fastställandet av nivån på 
pensionsstiftelsens verksamhetskapital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

motsvarar den genomsnittliga riskbenägen-
heten för placeringsfördelningarna för pen-
sionsanstalter som bedriver verksamhet i 
enlighet med lagen om pension för arbets-
tagare. Social- och hälsovårdsministeriet 
fastställer i enlighet med 29 e § i lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 
på framställning av Försäkringsinspektio-
nen den procentandel för det verksamhets-
kapital som överförs vilken skall iakttas vid 
överlåtelser av försäkringsverksamhet. Be-
loppet av det verksamhetskapital som över-
förs fastställs i enlighet med den procent-
andel som fastställts genom förordningen 
enligt 2 mom. i det sistnämnda lagrummet 
och som gäller vid den tidpunkt då avtalet 
om överlåtelse av försäkringsverksamheten 
ingås. Om det dubbla beloppet av solvens-
gränsen i 48 b § 1 mom. som räknats ut på 
basis av de tillgångar som överförs är större 
än det enligt detta moment fastställda be-
lopp av det verksamhetskapital som över-
förs, skall det verksamhetskapital som över-
låts ur pensionsstiftelsen fastställas enligt 
detta moment, och den utträdande arbetsgi-
varen skall komplettera det verksamhetska-
pital som överförs så att det motsvarar det 
dubbla beloppet av solvensgränsen i 48 b § 
1 mom. som räknats ut på basis av de till-
gångar som överförs. Om beloppet av det 
verksamhetskapital som fastställts enligt 
detta moment blir större än den andel av 
verksamhetskapitalet som motsvarar den 
försäkringsverksamhet som överlåts, skall 
ur pensionsstiftelsen överlåtas den andel av 
verksamhetskapitalet som motsvarar den 
försäkringsverksamhet som överlåts, och 
den utträdande arbetsgivaren skall komplet-
tera det verksamhetskapital som överlåts så 
att det motsvarar det belopp som fastställts i 
detta moment. Vid beräkningen av den an-
del som den försäkringsverksamhet som 
överlåts utgör av pensionsstiftelsens verk-
samhetskapital skall bestämmelserna om 
fastställande av det pensionsansvar som 
skall användas vid beräkningen av solven-
sen beaktas vid fastställandet av nivån på 
pensionsstiftelsens verksamhetskapital. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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100 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid övertagande av den försäkringsverk-
samhet, det ansvar och det försäkringsbe-
stånd som baserar sig på lagen om pension 
för arbetstagare och som avses i 1 mom., 
skall det verksamhetskapital som övertas 
uppgå till minst det belopp som fastställs 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet eller det belopp som mot-
svarar det dubbla beloppet av solvensgrän-
sen i 48 b § 1 mom. som räknas ut på basis 
av de tillgångar som övertas, om detta är 
störst. Om det tilläggsförsäkringsansvar 
som överförs från den överlåtande pen-
sionsanstalten är mindre än det ovan nämn-
da beloppet, skall den anslutande arbetsgi-
varen komplettera verksamhetskapitalet upp 
till det belopp som avses ovan. 
 

100 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid övertagande av den försäkringsverk-
samhet, det ansvar och det försäkringsbe-
stånd som baserar sig på lagen om pension 
för arbetstagare och som avses i 1 mom., 
skall det verksamhetskapital som övertas 
uppgå till minst det belopp som fastställs i 
88 § 6 mom. eller det belopp som motsvarar 
det dubbla beloppet av solvensgränsen i 48 
b § 1 mom. som räknas ut på basis av de 
tillgångar som övertas, om detta är störst. 
Om det tilläggsförsäkringsansvar som över-
förs från den överlåtande pensionsanstalten 
är mindre än det ovan nämnda beloppet, 
skall den anslutande arbetsgivaren komplet-
tera verksamhetskapitalet upp till det be-
lopp som avses ovan. 
 

 
 ——— 

 
Denna lag träder i kraft den       200 . 
Lagen tillämpas på sådana överlåtelser 

och övertaganden av försäkringsverksam-
het samt sådana övertaganden av ansvar 
och försäkringsbestånd i fråga om vilka av-
talet har ingåtts den 7 oktober 2005 eller 
därefter. 

Ett beslut som Försäkringsinspektionen 
meddelat före denna lags ikraftträdande 
med anledning av ansökan om samtycke till 
sådant avtal om överlåtelse och övertagan-
de av försäkringsverksamhet eller överta-
gande av ansvar och försäkringsbestånd 
som ingåtts den 7 oktober 2005 eller däref-
ter skall meddelas i enlighet med den lag 
som är i kraft den dag beslutet meddelas. 
Försäkringsinspektionens beslut förfaller 
emellertid, om inte avtalet om överlåtelse 
och övertagande av försäkringsverksamhet 
eller övertagande av ansvar och försäk-
ringsbestånd ändras så att det överens-
stämmer med denna lag inom två månader 
från lagens ikraftträdande. 

——— 
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3. 

Lag 

om ändring av 132 och 134 § i lagen om försäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 132 § 2 och 3 

mom. samt 134 § 2 mom., sådana de lyder i lag 420/2003, som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

132 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

När ansvar som motsvarar pensioner och 
andra förmåner som baserar sig på lagen 
om pension för arbetstagare överförs till en 
övertagande försäkringsanstalt i en situation 
som avses i 111 § 1 mom., skall sådant 
verksamhetskapital som avses i 83 b § över-
föras till minst ett belopp som motsvarar 
solvensgränsen i 83 c § 1 mom. Om pen-
sionskassans verksamhetskapital är större 
än det belopp som motsvarar solvensgrän-
sen, överförs verksamhetskapitalet i sin 
helhet, dock högst till solvensgränsens 
dubbla belopp eller ett belopp som fastställs 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet, beroende på vilket av des-
sa belopp som är störst. Verksamhetskapita-
let kan till övriga delar återbetalas till del-
ägarna så som bestäms i 83 a § 4 mom.   

När ansvar som motsvarar pensioner och 
andra förmåner som baserar sig på lagen 
om pension för arbetstagare överförs till en 
övertagande försäkringsanstalt i en situation 
som avses i 111 § 3 mom., skall verksam-
hetskapital överföras till ett belopp som i 
den övertagande försäkringsanstalten möj-
liggör en sådan placeringsfördelning som 
med tillräcklig sannolikhet och med till-
räcklig trygghet på längre sikt kan förväntas 
ge den avkastning enligt beräkningsräntan 
som avses i 12 a § lagen om pension för ar-
betstagare på det sätt som närmare bestäms 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet. Om det dubbla belopp av 
solvensgränsen i 83 c § 1 mom. som räknats 
ut på basis av de tillgångar som överförs är 
större än det belopp av verksamhetskapita-
let som fastställts enligt ovan avsedda för-
ordning, skall det verksamhetskapital som 

132 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

När ansvar som motsvarar pensioner och 
andra förmåner som baserar sig på lagen 
om pension för arbetstagare överförs till en 
övertagande försäkringsanstalt i en situation 
som avses i 111 § 1 mom., skall sådant 
verksamhetskapital som avses i 83 b § över-
föras till minst ett belopp som motsvarar 
solvensgränsen i 83 c § 1 mom. Om pen-
sionskassans verksamhetskapital är större 
än det belopp som motsvarar solvensgrän-
sen, överförs verksamhetskapitalet i sin hel-
het, dock högst till solvensgränsens dubbla 
belopp eller ett belopp som fastställs i 3 
mom., beroende på vilket av dessa belopp 
som är störst. Verksamhetskapitalet kan till 
övriga delar återbetalas till delägarna så 
som bestäms i 83 a § 4 mom. 

När ansvar som motsvarar pensioner och 
andra förmåner som baserar sig på lagen 
om pension för arbetstagare överförs till en 
övertagande försäkringsanstalt i en situation 
som avses i 111 § 3 mom., skall verksam-
hetskapital överföras till ett belopp som i 
den övertagande försäkringsanstalten möj-
liggör en sådan placeringsfördelning som 
motsvarar den genomsnittliga riskbenägen-
heten för placeringsfördelningarna för pen-
sionsanstalter som bedriver verksamhet i 
enlighet med lagen om pension för arbets-
tagare. Social- och hälsovårdsministeriet 
fastställer i enlighet med 29 e § i lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 
på framställning av Försäkringsinspektio-
nen den procentandel för det verksamhets-
kapital som överförs vilken skall iakttas vid 
överföringar av ansvar. Beloppet av det 
verksamhetskapital som överförs fastställs i 
enlighet med den procentandel som fast-
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överlåts ur pensionskassan fastställas enligt 
ovan avsedda förordning, och det verksam-
hetskapital som överförs skall kompletteras 
så att det motsvarar det dubbla belopp av 
solvensgränsen i 83 c § 1 mom. som räknats 
ut på basis av de tillgångar som överförs. 
Om beloppet av det verksamhetskapital 
som fastställts enligt ovan avsedda förord-
ning blir större än den andel av pensions-
kassans verksamhetskapital som motsvarar 
det ansvar som överlåts, skall ur pensions-
kassan överlåtas den andel av verksamhets-
kapitalet som motsvarar det ansvar som 
överlåts, och det överlåtna verksamhetska-
pitalet skall kompletteras så att det motsva-
rar det belopp som fastställts i ministeriets 
förordning. Vid beräkningen av den andel 
som det ansvar som överlåts utgör av pen-
sionskassans verksamhetskapital skall be-
stämmelserna om fastställande av den an-
svarsskuld som skall användas vid beräk-
ningen av solvensen beaktas vid fastställan-
det av nivån på pensionskassans verksam-
hetskapital. Verksamhetskapitalet kan till 
övriga delar återbetalas till delägarna så 
som bestäms i 83 a § 4 mom.  

 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

ställts genom förordningen enligt 2 mom. i 
det sistnämnda lagrummet och som gäller 
vid den tidpunkt då avtalet om överföring 
av ansvaret ingås. Om det dubbla belopp av 
solvensgränsen i 83 c § 1 mom. som räknats 
ut på basis av de tillgångar som överförs är 
större än det enligt detta moment fastställda 
belopp av det verksamhetskapital som över-
förs, skall det verksamhetskapital som över-
låts ur pensionskassan fastställas enligt det-
ta moment, och det verksamhetskapital som 
överförs skall kompletteras så att det mot-
svarar det dubbla belopp av solvensgränsen 
i 83 c § 1 mom. som räknats ut på basis av 
de tillgångar som överförs. Om beloppet av 
det verksamhetskapital som fastställts enligt 
detta moment blir större än den andel av 
pensionskassans verksamhetskapital som 
motsvarar det ansvar som överlåts, skall ur 
pensionskassan överlåtas den andel av 
verksamhetskapitalet som motsvarar det an-
svar som överlåts, och det överlåtna verk-
samhetskapitalet skall kompletteras så att 
det motsvarar det belopp som fastställts i 
detta moment. Vid beräkningen av den an-
del som det ansvar som överlåts utgör av 
pensionskassans verksamhetskapital skall 
bestämmelserna om fastställande av den an-
svarsskuld som skall användas vid beräk-
ningen av solvensen beaktas vid fastställan-
det av nivån på pensionskassans verksam-
hetskapital. Verksamhetskapitalet kan till 
övriga delar återbetalas till delägarna så 
som bestäms i 83 a § 4 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
134 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid övertagande av ett arbetsgivarspeci-

fikt försäkringsbestånd som avses i 1 mom., 
ett delägarspecifikt ansvar som avses i 132 
§ 1 mom. eller försäkringsverksamhet enligt 
lagen om pension för arbetstagare, skall det 
verksamhetskapital som övertas uppgå till 
minst det belopp som fastställs genom för-
ordning av social- och hälsovårdsministeriet 
eller det belopp som motsvarar det dubbla 
beloppet av solvensgränsen i 83 c § 1 mom. 
som räknas ut på basis av de tillgångar som 
övertas, om detta är störst. Om det tilläggs-
försäkringsansvar som härvid överförs från 

134 §
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid övertagande av ett arbetsgivarspeci-
fikt försäkringsbestånd som avses i 1 mom., 
ett delägarspecifikt ansvar som avses i 132 
§ 1 mom. eller försäkringsverksamhet enligt 
lagen om pension för arbetstagare, skall det 
verksamhetskapital som övertas uppgå till 
minst det belopp som fastställs i 132 § 3 
mom. eller det belopp som motsvarar det 
dubbla beloppet av solvensgränsen i 83 c § 
1 mom. som räknas ut på basis av de till-
gångar som övertas, om detta är störst. Om 
det tilläggsförsäkringsansvar som härvid 
överförs från den överlåtande pensionsan-
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den överlåtande pensionsanstalten är mind-
re än det ovan nämnda beloppet, skall den 
anslutande delägaren komplettera verksam-
hetskapitalet upp till det belopp som avses 
ovan. 
 

stalten är mindre än det ovan nämnda be-
loppet, skall den anslutande delägaren 
komplettera verksamhetskapitalet upp till 
det belopp som avses ovan. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den        200 . 
Lagen tillämpas på sådana överföringar 

och övertaganden av ansvar samt sådana 
övertaganden av försäkringsverksamhet 
och försäkringsbestånd i fråga om vilka av-
talet har ingåtts den 7 oktober 2005 eller 
därefter. 

Ett beslut som Försäkringsinspektionen 
meddelat före denna lags ikraftträdande 
med anledning av ansökan om samtycke till 
sådant avtal om överföring och övertagan-
de av ansvar eller övertagande av försäk-
ringsverksamhet och försäkringsbestånd 
som ingåtts den 7 oktober 2005 eller däref-
ter skall meddelas i enlighet med den lag 
som är i kraft den dag beslutet meddelas. 
Försäkringsinspektionens beslut förfaller 
emellertid, om inte avtalet om överföring 
och övertagande av ansvar eller överta-
gande av försäkringsverksamhet och för-
säkringsbestånd ändras så att det överens-
stämmer med denna lag inom två månader 
från lagens ikraftträdande. 

——— 
 

 


