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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag 
till lagar om ändring av lagen om försäkringsförening-
ar, lagen om sjömanspensioner och lagen om pension 
för lantbruksföretagare  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det att lagen 

om försäkringsföreningar, lagen om sjö-
manspensionen och lagen om pension för 
lantbruksföretagare ska ändras. De allmänna 
associationsrättsliga ändringar som är nöd-
vändiga på grund av den nya aktiebolagsla-
gen och den nya försäkringsbolagslagen som 
grundar sig på den föreslås bli införda i lagen 
om försäkringsföreningar. Till följd av sär-
dragen i försäkringsföreningarnas verksam-
het är det emellertid inte befogat att ta in alla 

de ändringar som ingår i aktiebolagslagen 
och försäkringsbolagslagen också i lagen om 
försäkringsföreningar. Syftet är att göra de 
nödvändigaste ändringarna. I lagen om sjö-
manspensioner och lagen om pension för 
lantbruksföretagare införs en del tekniska 
ändringar som i huvudsak beror på den nya 
försäkringsbolagslagen.  

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt sedan de har godkänts och blivit stad-
fästa, dock senast den 1 januari 2010. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Nuläge 

1.1. Lagstiftning och praxis 

Försäkringsföreningarna baserar sig på öm-
sesidigt ansvar mellan delägarna. De är van-
ligen små försäkringsanstalter med enhetliga 
verksamhetsområden som får omfatta högst 
40 kommuner eller som bara bedriver försäk-
ring av fiskemateriel. Föreningarna bedriver 
skadeförsäkringsverksamhet och har inte rätt 
att bedriva livförsäkring, lagstadgad försäk-
ring, försäkring som ingår i skadeförsäk-
ringsklasserna 14 och 15 eller försäkring som 
tecknas för längre tid än tio år. I lagen är för-
säkringsföreningarna indelade i dels små för-
säkringsföreningar med försäkringspremiein-
komster på högst fem miljoner euro, dels sto-
ra försäkringsföreningar med försäkrings-
premieinkomster på mer än fem miljoner 
euro. En försäkringsförening betraktas som 
stor också när den bedriver ansvarsförsäkring 
i någon annan form än anknuten försäkring 
eller om minst hälften av premieinkomsterna 
kommer från andra än medlemmar i före-
ningen. EU-direktiven om försäkringsverk-
samhet är tvingande bara för stora försäk-
ringsföreningar. 

Delägare i en försäkringsförening är direkt-
försäkringstagare och återförsäkringstagare, 
om ingenting annat föreskrivs i stadgarna, 
och garantiandelsägarna, om stadgarna före-
skriver det. I april 2009 fanns det 88 försäk-
ringsföreningar och sex av dem bedrev bara 
försäkring av fiskemateriel. Bokslutsuppgif-
terna från 2007 visar att den sammanlagda 
premieinkomsten från direktförsäkring var 
cirka 168 miljoner euro och den sammanlag-
da försäkringstekniska ansvarsskulden cirka 
194 miljoner euro. Föreningarnas marknads-
andel är ungefär fem procent av skadeförsäk-
ringsrörelsen. 

Försäkringsföreningarna och deras verk-
samhet är reglerad i lagen om försäkringsfö-
reningar (1250/1987). Lagen innehåller lika-
dana associationsrättsliga bestämmelser om 
försäkringsföreningar som försäkringsbolags-
lagen (521/2008) har om försäkringsbolag. 
Bestämmelserna gäller bland annat bildande 

av föreningar, ledning och förvaltning, del-
ägare, revision, bokslut, soliditet, tillsyn, lik-
vidation, upplösning, fusion och överlåtelse 
av försäkringsbeståndet. Lagen om försäk-
ringsföreningar motsvarar de allmänna asso-
ciationsrättsliga principerna i försäkringsbo-
lagslagen i så hög grad som det är möjligt 
med hänsyn till särdragen i försäkringsverk-
samheten. Vanligen har lagen ändrats när 
försäkringsbolagslagen (tidigare lagen om 
försäkringsbolag) har ändrats. 

Sjömanspensionskassan och Lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt är försäkringsan-
stalter som inrättats genom lag. De omfattas 
av lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 
och lagen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006). En av pensionsanstalternas vik-
tigaste uppgifter är att ta hand om pensions-
skyddet för sjömän och lantbruksföretagare 
som mestadels liknar pensionsskyddet för 
löntagare. Lantbruksföretagarnas pensions-
anstalt ska dessutom ha hand om gruppliv-
försäkring, arbetsskadeförsäkring, genera-
tionsväxlingspension, avträdelsepension, av-
trädelseersättningar, avträdelsestöd, bidrags-
frågor vid avveckling, försörjningsskydd, av-
bytarservice och företagshälsovård för lant-
bruksföretagare. Den sociala tryggheten för 
stipendiater sågs nyligen över genom en änd-
ring av lagen om pension för lantbruksföre-
tagare (990/2008). Genom lagändringen gavs 
stipendiater rätt till lagstadgat pensionsskydd 
och rehabiliteringsförmåner enligt lagen om 
pension för lantbruksföretagare för den tid 
som de försörjer sig på stipendium. Det hör 
till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt att 
ordna med pensionsskyddet. Stipendiater har 
vidare samma rätt att få ålderspension, del-
tidspension, rehabilitering och sjukpension 
och stipendiaters förmånstagare har samma 
rätt att familjepension och grupplivförsäkring 
på samma villkor som lantbruksföretagare 
och deras förmånstagare. 

 
1.2. Bedömning av nuläget 

 
Det har varit nödvändigt att ändra lagen om 

försäkringsföreningar många gånger bland 
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annat på grund av aktiebolagslagen, försäk-
ringsbolagslagen och EU-lagstiftningen. 
Följaktligen måste lagen återigen ändras ef-
tersom en ny aktiebolagslag (624/2006) har 
stiftats och en ny försäkringsbolagslag till-
kommit på grund av den. Lagen om försäk-
ringsföreningar är en fristående författning. 
Försäkringsbolagslagen ligger således inte i 
bakgrunden på samma sätt som aktiebolags-
lagen för försäkringsbolagslagen. Lagtek-
niskt sett behöver lagen om försäkringsföre-
ningar inte följa försäkringsbolagslagen. La-
garna kan vara både materiellt och struktu-
rellt uppbyggda på olika sätt, också när olik-
heterna i regleringen inte har samband med 
särdragen i försäkringsföreningar. För att be-
driva försäkringsverksamhet krävs det dock 
att bestämmelserna är så samordnade som 
möjligt för bolag och föreningar, eftersom 
försäkringsföreningarnas verksamhet kan 
jämföras med ömsesidiga försäkringsbolag 
som bedriver skadeförsäkringsverksamhet. 
Detta trots att försäkringsföreningarna inte 
kan bevilja lagstadgade försäkringar som tra-
fikförsäkringar och lagstadgade olycksfalls-
försäkringar. Det finns ingen anledning att ha 
olika bestämmelser om bolag respektive fö-
reningar i de fall då särdragen i försäkrings-
verksamheten inte kräver det. Bolagen och 
föreningarna konkurrerar med varandra. För 
att olika associationsformer, det vill säga 
sammanslutningsformer, ska behandlas lika 
och konkurrensneutralitet vara möjlig får be-
stämmelserna om bolag respektive föreningar 
inte avvika väsentligt från varandra. 

Följaktligen måste lagen om försäkringsfö-
reningar ändras för att den ska innehålla åt-
minstone de viktigaste reformerna i försäk-
ringsbolagslagen. 

Under arbetet med propositionen kom frå-
gan upp om det i dagens läge längre behövs 
en särskild lag om försäkringsföreningar med 
nästan samma innehåll som försäkringsbo-
lagslagen. Dessutom har på annat håll inom 
statsrådet (justitieministeriet)anförts kritik 
mot att försäkringsområdet regleras av så 
många författningar med nästan samma in-
nehåll. Inom en snar framtid kommer social- 
och hälsovårdsministeriet att inleda arbetet 
med det nationella genomförandet av EU:s 
direktiv om en revidering av bestämmelserna 
om solvens i försäkringsbolag, direktivet 

Solvens II. Direktivet kommer att medföra 
omfattande ändringar i lagstiftningen om för-
säkringsbolag och försäkringsföreningar. 
Samtidigt kan det utredas om det är befogat 
och rationellt att avstå från en fristående lag 
om försäkringsföreningar och införa en lag 
med bestämmelser om både försäkringsbolag 
och försäkringsföreningar. 

Lagen om sjömanspensioner och lagen om 
pension för lantbruksföretagare är huvudsak-
ligen fristående lagar. De har också bestäm-
melser om Sjömanspensionskassan respekti-
ve Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. 
Bestämmelserna motsvarar i hög grad be-
stämmelserna om arbetspensionsförsäkrings-
bolagen. Därför gäller i de flesta fall också 
de bestämmelser i andra lagar som tillämpas 
på arbetspensionsförsäkringsbolagen för des-
sa två. Detta gäller särskilt bestämmelserna 
om täckning av ansvarsskuld, placerings-
verksamhet, bokslut, verksamhetsberättelse 
och revision. På sjömanspensionskassan till-
lämpas samma solvensbestämmelser som på 
arbetspensionsanstalter. I det hänseendet fö-
reslås inga ändringar, men den nya försäk-
ringsbolagslagen kräver en del tekniska och 
vissa mindre materiella ändringar som hu-
vudsakligen består i att hänvisningar justeras. 

 
2.  Målsättning och de viktigaste 

förslagen 

2.1. Målsättning och medel för att upp-
nå dem 

Den nya försäkringsbolagslagen trädde i 
kraft den 1 oktober 2008. Syftet med propo-
sitionen är att i lagen om försäkringsföre-
ningar införa de allmänna associationsrättsli-
ga ändringar som är nödvändiga på grund av 
den nya försäkringsbolagslagen och den nya 
aktiebolagslagen och med hänsyn till särdra-
gen i försäkringsföreningarnas verksamhet.  
Som det sägs ovan kommer det enligt pla-
nerna i samband med det nationella genom-
förandet av direktivet Solvens II att utredas 
om det är befogat och rationellt att revidera 
lagstiftningen om försäkringsanstalter och då 
införa en lag med bestämmelser om både för-
säkringsbolag och försäkringsföreningar. 
Därför innehåller denna proposition bara de 
nödvändigaste ändringarna i lagen om för-
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säkringsföreningar. För konkurrensneutralite-
tens skull ingår här emellertid också flera så-
dana reformer som ingår i försäkringsbolags-
lagen, men som inte hade varit absolut nöd-
vändiga för att lagen om försäkringsbolag 
ska fungera. I lagen om sjömanspensioner 
och lagen om pension för lantbruksföretagare 
införs ändringar som beror på den nya för-
säkringsbolagslagen. 

 
 

2.2. De viktigaste förslagen 

Den nya försäkringsbolagslagen utforma-
des efter strukturen och logiken i aktiebo-
lagslagen. Ingen liknande reform föreslås i 
lagen om försäkringsbolag utan den får be-
hålla sin nuvarande uppbyggnad. De tekniska 
ändringar som beror på att Finansinspektio-
nen har inrättas föreslås bli införda i de be-
stämmelser där det ingår andra ändringar. 

Lagen om försäkringsföreningar föreslås 
för det första innehålla de tekniska justering-
ar av hänvisningarna som beror på den nya 
systematiken och paragrafordningen i försäk-
ringsbolagslagen och den nya lagstiftningen, 
bland annat lagen om försäkringsklasser 
(526/2008) och lagen om pension för arbets-
tagare (365/2006). Ändringarna är nödvändi-
ga för att lagen ska kunna tillämpas. 

Inga väsentliga ändringar föreslås i be-
stämmelserna om bildande av försäkringsfö-
reningar. 

Bestämmelserna om delägarnas ansvar för 
föreningens förpliktelser föreslås bli samord-
nade med försäkringsbolagslagen. Bestäm-
melserna om en försäkringsförenings när-
maste krets föreslås bli slopade på samma 
sätt som i försäkringsbolagslagen. 

Försäkringsbolagslagen innehåller ett fler-
tal viktiga försäkringsbolagsrättsliga princi-
per. Inga liknande skrivningar i lagen om 
försäkringsbolag eftersom det inte är nöd-
vändigt för att lagen ska kunna tillämpas. 
Däremot föreslås lagen få bestämmelser om 
ledningens uppgifter på samma sätt som för-
säkringsbolagslagen. Detta har ansetts nöd-
vändigt eftersom ledningen för både försäk-
ringsbolag och försäkringsföreningar bör ha 
så likadana uppgifter och åtaganden som 
möjligt. 

Klausulerna om inlösning av garantikapital 

och samtycke ändras i överensstämmelse 
med aktiebolagslagen och försäkringsbolags-
lagen. Borgenärsskyddet vid minskning och 
återbetalning av garantikapitalet ändras i 
överensstämmelse med aktiebolagslagen. 

Förslaget om försäkringsföreningars organ 
bygger till stor del på den gällande lagen och 
riktlinjerna i aktiebolagslagen och försäk-
ringsbolagslagen. De största förändringarna 
ingår i sättet att lägga upp bestämmelserna. 
Aktiebolagslagen föreskriver om delade be-
fogenheter mellan bolagsstämman, styrelsen 
och verkställande direktören. Försäkringsbo-
lagslagen har motsvarande bestämmelser. 

Bestämmelserna om styrelsen får smärre 
ändringar. Lagen ska fortfarande innehålla ett 
förbud mot att verkställande direktören väljs 
till styrelseordförande. Det ska inte vara tillå-
tet ens när föreningen har ett förvaltningsråd. 
Förbudet anses vara nödvändigt i och med att 
det är en av styrelsens viktigaste uppgifter att 
övervaka verkställande direktören. 

Förvaltningsrådets befogenheter föreslås 
bli ändrade på den punkten att förvaltnings-
rådet inte länge ska ha rätt att välja verkstäl-
lande direktör. Det är en uppgift för styrel-
sen. Dessutom ska förvaltningsrådet ha rätt 
att välja styrelse bara när det är föreskrivet i 
stadgarna. 

Bestämmelserna om bolagsstämma ändra-
des inte särskilt mycket i vare sig den nya ak-
tiebolagslagen eller försäkringsbolagslagen. 
Inte heller lagen om försäkringsföreningar 
kräver några större reformer i det hänseendet. 
De föreslagna ändringarna ligger i linje med 
ändringarna i aktiebolagslagen och försäk-
ringsbolagslagen. Inte heller bestämmelserna 
om ändrad associationsform, sammanslut-
ningsform, föreslås bli ändrade i någon större 
omfattning. 

De föreslagna bestämmelserna om revision 
och särskild granskning stämmer i huvudsak 
överens med den gällande lagen. Den gällan-
de lagstiftningen om revision i försäkrings-
bolag och försäkringsföreningar innefattar en 
del specialbestämmelser som avviker från 
revisionsreglerna för bolag inom andra bran-
scher. I den nya försäkringsbolagslagen togs 
inga specialbestämmelser om övervaknings-
revision in och det särskilda uppdraget som 
övervakningsrevisorer införlivades i den 
normala revisionen av försäkringsbolag. I la-



 RP 181/2009 rd  
  
 

7 

gen om försäkringsföreningar föreslås reviso-
rerna få breddade och mer specifika uppgifter 
för att motsvara uppgifterna för övervak-
ningsrevisorer enligt den gamla lagen om 
försäkringsbolag. 

De största strukturella omställningarna in-
går i bestämmelserna om försäkringsföre-
ningars bokföring, bokslut, verksamhetsbe-
rättelse, koncernbokslut, ansvarsskuld och 
täckning av den och proaktiv tillsyn. 

Bestämmelserna om försäkringsföreningars 
verksamhetsberättelse, bokslut och koncern-
bokslut baserar sig på rådets direktiv om års-
bokslut och sammanställd redovisning för 
försäkringsföretag (91/674/EEG) precis som 
i fråga om försäkringsbolag. På några få 
mindre undantag när har bestämmelserna om 
bokslut och koncernbokslut i försäkringsfö-
reningar respektive försäkringsbolag varit 
identiska. Den nya försäkringsbolagslagen 
har en del bestämmelser som tidigare ingick i 
förordning. Följaktligen regleras inte vissa 
bestämmelser med samma innebörd om för-
säkringsföreningar respektive försäkringsbo-
lag nu genom normer på samma nivå, vilket 
inte är tillfredsställande. Försäkringsbolags-
lagens bestämmelser om verksamhetsberät-
telse, bokslut och koncernbokslut föreslås bli 
direkt tillämpade på försäkringsföreningar ef-
tersom det inte har framkommit något behov 
av att införa mycket divergerande bestäm-
melser för skadeförsäkringsbolag och försäk-
ringsföreningar. 

Detta innebär att bestämmelserna om ska-
deförsäkring i 8 kap. i försäkringsbolagsla-
gen kommer att tillämpas på försäkringsföre-
ningar. För detta talar också det faktum att 
det är lättare att få en uppdaterad och neutral 
bokslutslagstiftning, när ändringarna kommer 
att gälla försäkringsföreningar samtidigt som 
försäkringsbolag utan att försäkringsbolags-
lagen måste uppdateras särskilt. Förslaget in-
nebär att det måste införas smärre justeringar 
i social- och hälsovårdsministeriets förord-
ning om försäkringsföreningars bokslut och 
koncernbokslut. Det är främst en del be-
stämmelser som bara gäller försäkringsföre-
ningar och därför måste upphävas eftersom 
de blir tillämpliga genom försäkringsbolags-
lagen. 

Regler för hur ansvarsskulden ska räknas ut 
för skadeförsäkringsbolag ingår i det första 

skadeförsäkringsdirektivet, det vill säga di-
rektivet om samordning av lagar och andra 
författningar angående rätten att etablera och 
driva verksamhet med annan direkt försäk-
ring än livförsäkring (73/239/EEG). Be-
stämmelserna har beträffande försäkringsbo-
lag införlivats i 9 kap. och beträffande för-
säkringsföreningar i 10 kap. 3 § i försäk-
ringsbolagslagen. I fortsättningen föreslås 
paragraferna i 9 kap. vara direkt tillämpliga 
på försäkringsföreningar. Reglerna för det er-
sättningsansvar som ingår i ansvarsskulden 
är nationella och det tas in bestämmelser om 
detta i den förslagna lagen om försäkringsfö-
reningar. 

De bestämmelser om täckning av ansvars-
skulden som ingår i det tredje skadeförsäk-
ringsdirektvet (92/49/EEG) tillämpas också 
på försäkringsföreningar. I princip måste 
samma bestämmelser tillämpas på både stora 
försäkringsföreningar och försäkringsbolag. 
Det har inte funnits något behov av att ha 
olika bestämmelser om täckning av ansvars-
skulden för skadeförsäkringsbolag respektive 
försäkringsföreningar. Följaktligen föreslås 
det att försäkringsbolagslagens bestämmelser 
ska vara direkt tillämpliga på försäkringsfö-
reningar. Detta gäller 10 kap. i försäkrings-
bolagslagen, men med vissa undantag. 

Proaktiv tillsyn av skadeförsäkringsbolag i 
fråga om försäkringsbolag ingår i 12 kap. i 
försäkringsbolagslagen och i social- och häl-
sovårdsministeriets förordning 622/2008. 
Före revideringen av försäkringsbolagslagen 
ingick bestämmelserna i social- och hälso-
vårdsministeriets föreskrift 60/02/1999-1.  
Bestämmelserna om försäkringsföreningar 
finns i 3 kap. i social- och hälsovårdsministe-
riets föreskrifts- och anvisningssamling. Be-
stämmelserna föreslås delvis bli överförda 
till lagen om försäkringsföreningar och del-
vis till en förordning som ska utfärdas med 
stöd av den. 

Bestämmelserna om utdelning av försäk-
ringsbolagens och försäkringsföreningarnas 
medel avviker på många punkter från den 
allmänna lagstiftningen om aktiebolag efter-
som försäkringsverksamheten har vissa spe-
cifika drag. Det finns väsentliga skillnader i 
bestämmelserna för att begränsa utdelning av 
fritt eget kapital. Bestämmelserna i lagen om 
försäkringsföreningar föreslås bli ändrade på 
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grund av försäkringsbolagslagen. Det ska 
vara förbjudet att dela ut medel om försäk-
ringsföreningen inte uppfyller de lagstadgade 
solvenskraven. Vidare ska det också vara 
förbjudet om föreningen inte uppfyller krite-
rierna för täckning även om den i övrigt upp-
fyller solvenskraven och har utdelningsbara 
medel. Medel får inte heller delas ut om fö-
reningen är insolvent eller skulle förlora sin 
solvens till följd av utdelningen. 

Bestämmelserna om tillsyn över försäk-
ringsföreningar sågs nyligen över i samband 
med lagen om Finansinspektionen 
(878/2008) och en anknytande ändring av la-
gen om försäkringsföreningar (896/2008). 
Den största materiella ändringen i denna pro-
position är att bestämmelserna om tillsyn 
över konkurrensen mellan försäkringsföre-
ningarna slopas eftersom försäkringsbolags-
lagen inte längre har några sådana bestäm-
melser. 

På försäkringsföreningar tillämpas också 
den extra tillsynen över försäkringsförening-
ar som ingår i en försäkringsgrupp. När för-
säkringsbolagslagen reviderades flyttades be-
stämmelserna i social- och hälsovårdsmini-
steriets förordning om beräkning av jämkad 
solvens för försäkringsgrupper över till lagen 
och förordningen upphävdes. Samma lag-
stiftningsteknik föreslås bli tillämpad på la-
gen om försäkringsföreningar. Det är inte ra-
tionellt att upprepa bestämmelserna i båda 
lagarna. Därför föreslås lagen om försäk-
ringsföreningar bara hänvisa till försäkrings-
bolagslagen utan att bestämmelserna uppre-
pas. 

Inga väsentliga ändringar föreslås i be-
stämmelserna om likvidation och konkurs. 
Den största ändringen är att domstolen inte 
längre ska ha rätt att försätta en förening i 
likvidation, vilket stämmer överens med för-
säkringsbolagslagen. Försäkringsbolagslagen 
föreskriver bara om tvångslikvidation. Där-
emot kommer lagen om försäkringsförening-
ar att ha bestämmelser om både frivillig och 
obligatorisk likvidation. 

Fusionsförfarandet för försäkringsföre-
ningar föreslås bli enklare och snabbare i 
överensstämmelse med försäkringsbolagsla-
gen. De utsatta tiderna förkortas och tidpunk-
terna för processerna i förfarandet tidigare-
läggs. I överensstämmelse med aktiebolags-

lagen får lagen om försäkringsföreningar be-
stämmelser om kallelse på borgenärer med 
krav på föreningar som deltar i en fusion, 
borgenärernas rätt att motsätta sig en fusion 
och föreningens skyldighet att informera 
kända borgenärer om kallelsen. Förutsätt-
ningar för att det ska krävas samtycke från 
Finansinspektionen till en fusion ändras i 
överensstämmelse med försäkringsbolagsla-
gen. I överensstämmelse med aktiebolagsla-
gen får lagen om försäkringsföreningar be-
stämmelser om rätt för garantiandelsägare i 
en överlåtande försäkringsförening att kräva 
inlösen av garantiandelar. Kravet på tillstånd 
från registermyndigheten för att verkställa en 
fusion upphävs och ersätts precis som i ak-
tiebolagslagen och försäkringsbolagslagen 
med ett krav på anmälan till registermyndig-
heten. 

Bestämmelserna om överlåtelse av försäk-
ringsbeståndet ändras i enlighet med fusions-
bestämmelserna. Bestämmelserna bör stäm-
ma överens i så hög grad som möjligt efter-
som överlåtelse av försäkringsbeståndet kan 
vara identiskt med fusion. 

Skadeståndsbestämmelserna ändras i en-
lighet med försäkringsbolagslagen med det 
undantaget att lagen inte i likhet med aktie-
bolagslagen och försäkringsbolagslagen har 
någon presumtion om vållande när skadan 
har orsakats genom överträdelse av lagen om 
försäkringsföreningar, de bestämmelser i för-
säkringsbolagslagen eller aktiebolagslagen 
som tillämpas med stöd av den eller stadgar-
na. Kriterierna för delägares skadeståndsan-
svar ändras och det ska inte längre krävas 
grovt vållande. Enskilda delägares rätt att få 
ersättning för sina så kallade indirekta ska-
dor, det vill säga i första hand skador för bo-
laget, stryks i lagen. I stället blir delägare 
tvungna att på egen bekostnad väcka talan 
om ersättning till bolaget. I enlighet med ak-
tiebolagslagen och försäkringsbolagslagen 
berörs samtliga fall av skadeståndstalan en-
ligt lagen om försäkringsföreningar av en 
frist på fem år. 

Lagen om pension för lantbruksföretagare 
och lagen om sjömanspensioner föreslås få 
en del tekniska ändringar i bestämmelserna 
om bokslut, koncernbokslut, verksamhetsbe-
rättelse och revision på grund av den nya för-
säkringsbolagslagen. Likadana tekniska änd-
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ringar av hänvisningarna görs i en del andra 
kapitel som hänvisar till försäkringsbolagsla-
gen. 

I likhet med arbetspensionsförsäkringsbo-
lagen ska också pensionsanstalterna ha rätt 
att upprätta koncernbokslut enligt den inter-
nationella redovisningsstandarden IFRS. Det 
är osannolikt att pensionsanstalterna kommer 
att utnyttja möjligheten de närmaste åren. 
Men det finns ingen anledning att förbjuda 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller 
Sjömanspensionskassan att upprätta sina 
koncernbokslut enligt IFRS. Begränsad till-
lämpning av internationella bokslutsstandar-
der kan i framtiden bli aktuell. Så kunde ar-
betspensionsanstalterna till exempel tillämpa 
internationella standarder på vissa placering-
ar, bland annat finansiella derivat. I en del fö-
reskrifter och anvisningar stöder sig Finans-
inspektionen delvis på internationella redo-
visningsstandarder och tolkningarna av dem. 
Det kan hända att arbetspensionsanstalterna 
särbehandlas och att det är svårare för Fi-
nansinspektionen att meddela föreskrifter och 
anvisningar för dem om inte alla anstalter 
kan tillämpa dem. För att garantera likvärdi-
ga möjligheter för arbetspensionsanstalterna 
och för att anstalterna ska kunna jämföras 
sinsemellan bör samordnade regler tillämpas 
på dem. 

Normgivningsbestämmelserna ändras så att 
det genom förordning av ministeriet i före-
kommande fall ska utfärdas närmare be-
stämmelser som beror på särdragen i försäk-
ringsverksamheten. Inga extra bestämmelser 
kommer att meddelas i de fall då regelringen 
av försäkringsbolag tillämpas på pensionsan-
stalterna. 

Lagstiftningstekniken ändras på det sättet 
att bara de bestämmelser i bokföringslagen 
och 8 kap. i försäkringsbolagslagen som inte 
ska tillämpas nämns i lagen om pension för 
lantbruksföretagare och lagen om sjömans-
pensioner. Regleringen baserar sig numera på 
att de tillämpliga bestämmelserna räknas 
upp. Syftet med ändringen är att underlätta 
tillämpningen eftersom flera av bestämmel-
serna i 8 kap. i försäkringsbolagslagen till-
lämpas samordnat på dessa pensionsanstalter. 

Lagstiftningstekniken i revisionsbestäm-
melserna ändras inte. Försäkringsbolagsla-
gens revisionsbestämmelser ska liksom nu 

ingå i lagen om pension för lantbruksföreta-
gare och lagen om sjömanspensioner genom 
att hänvisningarna bara gäller revisionslagen. 

 
3.  Proposit ionens konsekvenser 

3.1. Ekonomiska konsekvenser 

Propositionen har inga direkta ekonomiska 
konsekvenser för den offentliga ekonomin el-
ler hushållen. Dessutom medför propositio-
nen inga större merkostnader för försäkrings-
föreningarna. Syftet är att ampassa lagstift-
ningen om försäkringsföreningar till refor-
merna av försäkringsbolagslagen. Reformen 
har sannolikt den effekten att föreningarnas 
verksamhet effektiviseras. Det är dock svårt 
att i förväg bedöma den typen av effekter. 

Vidare har propositionen inga direkta eko-
nomiska konsekvenser för Sjömanspensions-
kassan eller Lantbruksföretagarnas pensions-
kassa. 

 
3.2. Effekter för organisationen och 

personalen  

Propositionen har inga organisatoriska eller 
personella konsekvenser. I Finansinspektio-
nen, som utövar tillsyn över försäkringsföre-
ningarna, kommer uppgifterna att ändras i 
viss omfattning, men inte i något väsentligt 
avseende. Arbetsfördelningen mellan social- 
och hälsovårdsministeriet och Finansinspek-
tionen ändras på vissa punkter i och med att 
Finansinspektionens behörighet att utfärda 
normer blir mer teknisk. Ministeriets och Fi-
nansinspektionens uppgiftsfält omstrukture-
ras också av att en stor del av de regler som 
nu utfärdas genom förordning och föreskrif-
ter från Finansinspektionen föreslås ingå i 
lag. 

  
4.  Beredningen av ärendet 

4.1. Beredningsfaser och beredningsma-
terial 

Ärendet har beretts som tjänsteuppdrag vid 
social- och hälsovårdsministeriet. Också Fi-
nansinspektionen, Lokalförsäkring andelslag 
och Finansbranschens Centralförbund har va-
rit involverade. I beredningen av ändringarna 
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av lagen om pension för lantbruksföretagare 
och lagen om sjömanspensioner deltog Sjö-
manspensionskassan och Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt. 

 
4.2. Yttranden 

  Yttrande begärdes av justitieministeriet, 

Finansinspektionen, Finansbranschens Cen-
tralförbund, Lokalförsäkring andelslag, 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och 
Sjömanspensionskassan.  

Remissynpunkterna har beaktats när det har 
varit möjligt. 
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DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslagen 

1.1. Lagen om försäkringsföreningar 

1 kap. Allmänna stadganden 

1 §.  I 1 mom. anges lagens tillämpnings-
område. Lagen föreslås bli tillämpad på för-
säkringsföreningar som är registrerade enligt 
finsk lag. Ändringen stämmer överens med 1 
kap. 1 § 1 mom. försäkringsbolagslagen. 

I 4 mom. föreslås tekniska ändringar som 
beror på den nya Finansinspektionen. Också i 
andra bestämmelser ändras Försäkringsin-
spektionen till Finansinspektionen om be-
stämmelsen ändras av någon annan anled-
ning. Ändringarna är alltså tekniska och mo-
tiveras inte nedan. Momentet föreskriver att 
Finansinspektionen kan meddela närmare fö-
reskrifter om när en förening senast ska upp-
fylla kraven på en stor förening efter att den 
har ändrats från en liten till en stor försäk-
ringsförening. Detta ska gälla i andra situa-
tioner än vid fusion eller överlåtelse av för-
säkringsbeståndet. Dessa situationer är åtgär-
der som är planerade i förväg och den över-
tagande försäkringsföreningen kan då redan i 
förväg räkna med att genast ändras till en stor 
förening utan den övergångsperiod som ingår 
i föreskrifterna från Finansinspektionen. 

I 6 mom. ingår ett bemyndigande att ge-
nom förordning av statsrådet ändra vissa eu-
robelopp. Bemyndigandet föreslås bli över-
fört på social- och hälsovårdsministeriet ef-
tersom det främst gäller teniska justeringar 
av vissa eurobelopp. 

1 a §. Paragrafen föreslås bli upphävd ef-
tersom den inte längre behövs. Det behövs 
ingen precisering av ministeriet eftersom so-
cial- och hälsovårdsministeriet nämns vid 
namn i alla bestämmelser som gäller det. 

2 §.  I paragrafen föreslås 1 mom. bli änd-
rat i överensstämmelse med 4 kap. 2 § 1 
mom. i försäkringsbolagslagen, det vill säga 
att också garantiandelsägarna är delägare, om 
ingenting annat föreskrivs i stadgarna. För 
närvarande har tio föreningar garantikapital. I 
stadgarna för nio av dessa konstateras att in-
nehav av garantikapital inte medför delägar-

skap i föreningen. Reformen påverkar såle-
des inte delägarnas ställning i dessa före-
ningar. I en förening får garantiandelsägarna 
däremot ställning som delägare i och med 
den nya regleringen. Eftersom ändringen kan 
påverka försäkringstagardelägarnas ställning 
i föreningen, föreslås till lagens ikraftträdan-
debestämmelser en övergångsbestämmelse, 
enligt vilken den nya regleringen gäller nya 
garantiandelar som tecknas efter lagens 
ikraftträdande. 

 I 3 mom. ingår en teknisk justering av hän-
visningen på grund av den nya försäkrings-
bolagslagen. 

3 §. Den gällande lagen föreskriver i 1 
mom. att delägarna i en försäkringsförening 
ansvarar för föreningens förpliktelser på det 
sätt som paragrafen föreskriver. Momentet är 
inexakt. I själva verket gäller pargrafen del-
ägarnas skyldighet att betala tilläggsavgift. I 
enlighet med 1 kap. 12 § 2 mom. i försäk-
ringsbolagslagen föreslås 1 mom. föreskriva 
att delägarna i försäkringsföreningen inte 
personligen är ansvariga för föreningens för-
pliktelser, men att försäkringstagardelägarna 
dock är skyldiga att betala tilläggsavgift till 
försäkringsföreningen så som det föreskrivs i 
paragrafen. 

I 2 mom. preciseras kriterierna för maximi-
beloppet för tilläggsavgifter och vilken grupp 
av försäkringstagardelägare skyldigheten att 
betala tilläggsavgift gäller. Tilläggsavgiften 
ska vara minst så stor som uppfyllandet av 
ovan avsedda krav förutsätter, dock högst 
lika stor som det sammanlagda beloppet av 
de premier som försäkringstagardelägaren 
debiterades för kalenderåret innan. När mo-
mentet tillämpas avses med försäkringstagar-
delägare den som var delägare i försäkrings-
föreningen vid ingången av det kalenderår då 
tilläggsavgiften påfördes, om ingenting annat 
föreskrivs i stadgarna. 

I 4 mom. ändras en föråldrad laghänvis-
ning. 

4 §. I 2 mom. definieras tillåten försäk-
ringsrörelse. Momentet får en hänvisning till 
lagen om försäkringsklasser och de skadeför-
säkringsklasser som en försäkringsförening 
har rätt att bedriva försäkringsrörelse i, dock 
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inte lagstadgad försäkring, försäkring inom 
skadeförsäkringsklasserna 14 och 15 eller 
försäkring för längre tid än tio år. På grund 
av tillägget blir 5 mom. onödigt och föreslås 
bli struket. 

5 b §. Paragrafen föreslås bli upphävd ef-
tersom inga paragrafer med samma innehåll 
ingår i försäkringsbolagslagen.  

5 c §. Pargrafen föreskriver om en försäk-
ringsförenings rätt att ta upp krediter. Den fö-
reslås få samma innehåll som försäkringsbo-
lagslagen. I 1 mom. 2 punkten införs en tek-
nisk ändring på grund av den nya lagen om 
pension för arbetstagare. Enligt en ny 4 punkt 
ska en försäkringsförening ha rätt att ta upp 
normala kontokrediter i anslutning till sin af-
färsverksamhet och andra därmed jämförbara 
krediter. Social- och hälsovårdsministeriets 
rätt att utfärda närmare föreskrifter om till-
lämpningen av paragrafen upphävs och Fi-
nansinspektionens rätt att ge tillstånd att ta 
upp lån flyttas till 6 mom. 

I 2 mom. ingår bestämmelser om kapital-
lån. Punkt 2 anpassas efter försäkringsbo-
lagslagen och föreskriver att villkoren för att 
återbetala kapital på kapitallånet och ränta 
betalas ska bedömas utifrån skillnaden mel-
lan fritt eget kapital och samtliga kapitallån 
vid utbetalningstidpunkten och förlusten en-
ligt balansräkningen. I 3 punkten föreskrivs 
det i likhet med försäkringsbolagslagen att 
föreningen eller ett dottersamfund inte får 
ställa säkerhet för återbetalning eller ränta. 

Vidare ändras 4 mom. i enlighet med 15 
kap. 1 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen. 
Begränsningarna i rätten att ta upp krediter 
ska också tillämpas på tjänsteföretag som är 
dottersamfund till försäkringsföreningen. Ett 
dottersamfund får dock ta upp lån av en för-
säkringsförening som är moderbolag. 

I 6 mom. föreskrivs om Finansinspektio-
nens rätt att i enskilda fall ge en försäkrings-
förening rätt att avvika från bestämmelserna 
om kapitallån i 1 mom. Samtidigt upphävs 
social- och hälsovårdsministeriets befogenhet 
att meddela närmare föreskrifter om tillämp-
ningen av paragrafen. 

5 d §.  I 1 mom. föreslås förbudet att ställa 
säkerhet för betalning av kapital, ränta eller 
annan gottgörelse på kapitallån bli slopat ef-
tersom en likadan bestämmelse redan ingår i 
5 c § 2 mom. 3 punkten. 

Bestämmelserna i 2 mom. preciseras i 
överensstämmelse med försäkringsbolagsla-
gen.  På olaglig återbetalning av kapitallån, 
olaglig betalning av ränta och annan gottgö-
relse och olagligt ställande av säkerhet till-
lämpas bestämmelserna om olaglig utdelning 
av medel enligt 11 kap. 5 § och 16 kap. 8 § 5 
punkten. 

6 a §. Definitionen på tjänsteföretag ändras 
enligt försäkringsbolagslagen och ska också 
avse bostads- och fastighetssammanslutning-
ar som är dottersamfund i en försäkringsfö-
rening. 

6 b §. I definitionen av försäkringsholding-
sammanslutning stryks utländska återförsäk-
ringsföretag eftersom definitionen på försäk-
ringsföretag ändras i 12 a kap. 1 § 1 mom. 7 
punkten och innefattar också utländska åter-
försäkringsföretag. 

6 c §. Analogt med försäkringsbolagslagen 
definieras EES-stat. Begreppet ingår i flera 
paragrafer i lagen. Med EES-stat avses en 
stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 

6 d §. I försäkringsbolagslagen ingår flera 
centrala försäkringsbolagsrättsliga principer. 
Lagen om försäkringsföreningar föreslås inte 
få liknande principer inskrivna eftersom det 
inte är absolut nödvändigt för att lagen ska 
kunna tillämpas. Däremot får lagen i likhet 
med försäkringsbolagslagen en bestämmelse 
om ledningens uppgift. Detta har ansetts 
nödvändigt eftersom ledningen för både för-
säkringsbolag och försäkringsföreningar bör 
ha så samordnade uppgifter och åtaganden 
som möjligt. I likhet med försäkringsbolags-
lagen föreslås lagen om försäkringsförening-
ar därför föreskriva att ledningen omsorgs-
fullt ska främja försäkringsföreningens in-
tressen. 

8 §. I paragrafen föreslås 3 mom. bli upp-
hävt eftersom Finansinspektionen alltid har 
rätt att meddela anvisningar utan ett explicit 
bemyndigande. 

 
2 kap. Bildande av en försäkringsfö-

rening 

3 §. Paragrafen anger vad som ska nämnas 
i stadgarna. I paragrafen föreslås 1 mom. 7 
punkten bli ändrad på samma sätt som 1 kap. 
3 mom., det vill säga att försäkringstagardel-
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ägarnas skyldighet gentemot försäkringsfö-
reningen att betala tilläggsavgift ska nämnas 
i stadgarna.  

I 6 kap. 1 § om försäkringsföreningens led-
ning föreskrivs det om det minsta och det 
högsta antalet medlemmar i styrelsen. Anta-
let behöver således inte längre anges i stad-
garna och ändringen föreslås bli beaktad i 
1 mom. 8 punkten. Regleringen av revisorer 
och revisorssuppleanter utesluts eftersom li-
kadana bestämmelser införs i 9 punkten. 

I 9 kap. 1 § 2 mom. om revision anges an-
talet revisorer till en. Antalet behöver således 
inte längre anges i stadgarna och ändringen 
föreslås bli beaktad i 1 mom. 9 punkten. Den 
nuvarande bestämmelsen i 9 punkten att det 
stadgarna ska anges vem som har rösträtt på 
föreningsstämman föreslås bli struken efter-
som samma fråga regleras i 7 kap. om före-
ningsstämman. Av samma anledning föreslås 
också punkterna 10 och 11 bli upphävda. 

10 §. I 1 mom. föreslås en teknisk ändring 
om att närmare bestämmelser om registrering 
av försäkringsföreningar finns i handelsregis-
terlagen. 

I 2 mom. läggs en ny 1 punkt till om att det 
till registeranmälan ska fogas bevis för att fö-
reningens stadgar har fastställts. Samtidigt 
blir den nuvarande 1 och 2 punkten 2 och 3 
punkten. 

 
3 kap. Garantikapital 

Bestämmelserna i 3 kap. aktiebolagslagen 
tillämpas direkt på försäkringsbolag. Kapitlet 
innehåller bestämmelser om bland annat rätt 
att av en ägare lösa in en aktie som från nå-
gon annan ägare än bolaget övergår till en 
annan (inlösenklausul) och bolagets sam-
tycke till aktieförvärv genom överlåtelse 
(samtyckeskalusul). Också lagen om försäk-
ringsföreningar har bestämmelser om inlösen 
av garantiandelar och föreningens samtycke 
till förvärv av garantiandelar. Bestämmelser-
na föreslås nu bli samordnade med inlösenk-
lausulen och samtyckesklausulen eftersom 
reglerna bör vara lika för försäkringsbolag 
och försäkringsföreningar för att olika asso-
ciationsformer ska behandlas lika och kon-
kurrensneutralitet behållas. 

3 §. Paragrafen föreslås bli anpassad till 3 
kap. 7 § i aktiebolagslagen. I 1 mom. ingår 

huvudregeln att det i stadgarna bestämmas att 
en garantiandelsägare, föreningen eller någon 
annan person har rätt att lösa in en garantian-
del som övergår till ny ägare från någon an-
nan ägare än föreningen. I en inlösenklausul 
ska det anges vem som har inlösningsrätt och 
hur den inbördes förtursrätten bestäms när 
det finns flera som är inlösningsberättigade. 

I 2 mom. ingår en förteckning med sex 
punkter om innebörden i och förfarandet för 
inlösen. Momentet motsvaras innehållsligt av 
3 kap. 7 § 2 mom. i aktiebolagslagen. 

I 3 mom. ingår ett förbud att förlänga tids-
fristerna 2 mom. 4—6 punkterna. 

Den till vilken en garantiandel har övergått 
har inte någon annan på garantiandelen grun-
dad rätt i föreningen än rätt vid utbetalning 
av medel och företrädesrätt vid förvärv av 
garantiandelar, innan det har framgått om 
lösningsrätten utnyttjas eller inte. De rättig-
heter och skyldigheter som följer av förvär-
vet av garantiandelar övergår till den som ut-
nyttjar sin lösningsrätt. 

De nuvarande 2—4 mom. föreslås bli upp-
hävda. 

4 §. Paragrafen föreskriver om föreningens 
samtycke till att garantiandelar förvärvas ge-
nom överlåtelseåtgärder och föreslås bli änd-
rad enligt 3 kap. 8 § i aktiebolagslagen. 

I 2 mom. införs i överensstämmelse med 3 
kap. 8 § 2 mom. i aktiebolagslagen en be-
stämmelse om att samtyckesfrågan ska avgö-
ras på samma sätt beträffande alla andelar 
om flera garantiandelar har förvärvats på en 
gång, om inte något annat föreskrivs i stad-
garna. 

I det nya 3 mom. ingår bestämmelser enligt 
3 kap. 8 § 3 mom. i aktiebolagslagen om att 
sökanden ska underrättas om samtyckesbe-
slutet. Det nya 4 mom. har en bestämmelse 
enligt 3 kap. 8 § 4 mom. i aktiebolagslagen 
om vilka rättigheter förvärvaren har i före-
ningen på grund av garantiandelarna.  

 
4 kap.  Ökning av garantikapitalet 

 
2 §. Enligt 14 kap. 6 § i försäkringsbolags-

lagen har bara garantiandelsägare företrädes-
rätt till nya garantiandelar i ömsesidiga för-
säkringsbolag när garantikapitalet ökas. Här 
föreslås att samma regler ska gälla i försäk-
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ringsföreningar. 
Bestämmelserna i 1 mom. ändras till att 

bara garantiandelsägare ska ha företrädesrätt 
till nya garantiandelar när garantikapitalet 
ökas. I stadgarna kan det dock föreskrivas 
något annat om företrädesrätten. 

3 §. Paragrafen får en hänvisning till 8 kap. 
11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen där det 
föreskrivs om närstående personer och som i 
fortsättningen också ska tillämpas på försäk-
ringsföreningar på de grunder som anges i 10 
kap. 

3 b §. I paragrafen föreslås begreppet "den 
som har företrädesrätt till teckning" i stället 
för delägare och garantidelsägare eftersom 
försäkringstagardelägare inte har samma fö-
reträdesrätt till garantiandelar som garantian-
delsägare. 

4 §. I 1 mom. 3 och 4 punkten föreslås 
samma begrepp som i 3 b § bli infört. 

 
5 kap. Nedsättning och återbetalning 

av garantikapitalet 

1 §. I 4 mom. införs i likhet med 4 kap. 3 § 
en hänvisning till närstående personer i 8 
kap. 11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen 
som också ska tillämpas på försäkringsföre-
ningar. 

På ömsesidiga försäkringsbolag ska 14 kap. 
2 § 2 mom. och 3—7 § i aktiebolagslagen 
tillämpas. De föreskriver när aktiekapitalet i 
ett aktiebolag får användas till att direkt 
täcka sådan förlust som det egna kapitalet 
inte räcker till för. Bestämmelserna föreslås 
bli direkt tillämpade också på försäkringsfö-
rening. Det är emellertid inte rationellt att 
skriva in aktiebolagslagens bestämmelser i 
lagen om försäkringsföreningar. I stället an-
ges tillämpningen med hjälp av hänvisnings-
teknik. 

I 6 mom. ska det föreskrivas att det som 14 
kap. 2 § 2 mom. och 3–7 § i aktiebolagslagen 
föreskriver om rätt att använda ett aktiebo-
lags aktiekapital till att direkt täcka en förlust 
som det egna kapitalet inte räcker till för ska 
tillämpas på nedsättning och återbetalning av 
garantikapitalet i en försäkringsförening. Be-
stämmelserna gäller utdelning av fritt eget 
kapital med hänsyn till borgenärsskyddsför-
farandet, registeranmälan och ansökan om 
kallelse, kallelse på borgenärer, förutsätt-

ningar för registrering, annan registrering av 
minskning av aktiekapitalet och borgenärs-
skyddsförfarande. Aktiebolagslagens be-
stämmelser om borgenärer ska i försäkrings-
föreningar liksom i försäkringsbolag tilläm-
pas på andra borgenärer än försäkringsbor-
genärer. 

Det nuvarande kravet på full täckning för 
nedsatt garantikapital, annat bundet kapital 
och andra icke utdelningsbara poster föreslås 
bli struket eftersom lagen om försäkringsfö-
reningar inte har något sådant krav. 

2 §. Pargrafen föreslås bli ändrad i över-
ensstämmelse med 17 kap. 3 § 2 och 3 mom. 
i försäkringsbolagslagen. Den får bestäm-
melser om ansökan om Finansinspektionens 
samtycke och förutsättningar för samtycke 
när andra borgenärer än försäkringsborgenä-
rer har rätt att motsätta sig att fritt eget kapi-
tal i föreningen delas ut till garantiandelsäga-
re. 

4 §. Paragrafen föreslås få samma innehåll 
som 17 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen. 
Där ingår bestämmelser i enlighet med 14 
kap. 3 § i aktiebolagslagen om hur fristen på 
en månad ska beräknas, information som ska 
bifogas en ansökan till registermyndigheten 
och tidpunkten för när fritt eget kapitel i en 
förening får delas ut. 

 
6 kap. Försäkringsföreningens ledning 

Bestämmelserna om försäkringsförening-
ens ledning föreslås i sp hög grad som möj-
ligt samordnas med bestämmelserna i försäk-
ringsbolagslagen. Ledningen bör ha samma 
uppgifter och åtaganden oberoende av asso-
ciationsform. 

1 §. Enligt 1 mom. ska en försäkringsföre-
ning i överensstämmelse med försäkringsbo-
lagslagen ha en styrelse med minst tre med-
lemmar. Dessutom sägs det att styrelsen får 
ha högst fem medlemmar. I stadgarna får det 
föreskrivas något annat om antalet, dock inte 
att styrelsen ska ha färre än tre medlemmar. 

Bestämmelserna i 2 mom. föreslås bli änd-
rade enligt aktiebolagslagen, det vill säga att 
det i stadgarna kan föreskrivas att styrelsen 
väljs av förvaltningsrådet i stället för av fö-
reningsstämman.  I momentet stryks kravet 
på att medlemmarna före valet ska lämna ett 
daterat och undertecknat samtycke till upp-
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draget eftersom någon sådan bestämmelse 
inte finns i aktiebolagslagen eller försäk-
ringsbolagslagen. 

2 §. Paragrafen föreslås få samma innehåll 
som 6 kap. 19 § 2 mom. och 20 § i aktiebo-
lagslagen. Den största skillnaden jämfört 
med de gällande bestämmelserna är att för-
valtningsrådet inte längre ska kunna välja 
verkställande direktör. Det ska alltid vara 
styrelsen som väljer verkställande direktör. 
Dessutom får paragrafen bestämmelser om 
verkställande direktörens avgång och entle-
digande av honom eller henne. 

3 §. Bestämmelserna om behörighetskrav 
för styrelseordföranden och verkställande di-
rektören föreslås bli ändrade i överensstäm-
melse med 6 kap. 10 § i aktiebolagslagen. En 
juridisk person eller en minderårig eller den, 
för vilken det har förordnats intressebevaka-
re, vars handlingsbehörighet har begränsats 
eller som är försatt i konkurs, får inte vara 
styrelsemedlem och verkställande direktör.  I 
överensstämmelse med aktiebolagslagen an-
ger momentet också att det i lagen om när-
ingsförbud föreskrivs hur ett näringsförbuds 
inverkar på behörigheten. 

I 3 mom. föreskrivs det om de kraven på 
yrkeskompetens för styrelsemedlemmar och 
verkställande direktören. Bestämmelserna fö-
reslås bli ändrade i enlighet med försäkrings-
bolagslagen. Momentet får ett tillägg om att 
styrelsen och verkställande direktören ska 
leda försäkringsföreningen med yrkesskick-
lighet, enligt sunda och försiktiga affärsprin-
ciper och enligt principerna för en tillförlitlig 
förvaltning. Styrelsemedlemmarna och verk-
ställande direktören ska ha den yrkeskompe-
tens och erfarenhet som uppdraget kräver. 
Dessutom ska verkställande direktören och 
någon i styrelsen ha sådan allmän kännedom 
om försäkringsrörelse som kan anses vara 
behövlig med beaktande av arten och omfatt-
ningen av försäkringsföreningens verksam-
het. 

Det gällande 4 mom. föreslås bli upphävt 
eftersom likadana bestämmelser finns i 1 
mom. 

Det nya 4 mom. anger att personföränd-
ringar ska anmälas till Finansinspektionen. 
Dessutom får momentet en liknande be-
stämmelse som 8 kap. 4 § 5 mom. i aktiebo-
lagslagen som föreskriver att anmälan till Fi-

nansinspektionen ska åtföljas av information 
om att syrelsemedlemmarna och verkställan-
de direktören uppfyller behörighetskraven 
och kraven på yrkeskompetens. 

I 5 mom. görs en del tekniska justeringar 
som beror på de nya formuleringarna i para-
grafen. 

I 6 mom. ingår ett bemyndigande för Fi-
nansinspektionen arr meddela närmare före-
skrifter om vilka uppgifter som ska lämnas 
till den om styrelsemedlemmar och verkstäl-
lande direktören i försäkringsföreningar och 
försäkringsholdingsammanslutningar. 

3 a §. Paragrafen föreskriver att verkstäl-
lande direktören och dennes ställföreträdare 
inte får vara verkställande direktör eller den-
nes ställföreträdare för ett kreditinstitut eller 
värdepappersföretag som hör till samma 
koncern som försäkringsföreningen eller för 
ett kreditinstitut eller värdepappersföretag 
som hör till samma konglomerat enligt lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat som försäkringsföreningen. Den fö-
reslås bli upphävs eftersom motsvarande pa-
ragraf i försäkringsbolagslagen har upphävts. 

4 §. Bestämmelserna om styrelsemedlem-
mars avgång och entledigande och supplean-
ters rätt att delta i styrelsearbetet föreslås bli 
ändrade i enlighet med 6 kap. 12—14 § i ak-
tiebolagslagen. 

5 §. Paragrafen kompletteras med begrep-
pen allmän behörighet och verkställande di-
rektörens allmänna behörighet enligt aktiebo-
lagslagen. Dessutom föreskriver paragrafen 
att verkställande direktören ska ge styrelsen 
och dess medlemmar de upplysningar som 
styrelsen behöver för att sköta sina uppgifter. 

6 §. Till 2 mom. fogas en bestämmelse om 
att styrelsen ska sammankallas om styrelse-
ordföranden inte gör det. Motsvarande be-
stämmelse ingår i 6 kap. 5 § 1 mom. i aktie-
bolagslagen. 

Dessutom får paragrafen ett nytt 6 mom. i 
enlighet med 6 kap. 5 § 2 mom. i aktiebo-
lagslagen som reglerar rätten för andra än 
styrelsemedlemmar att delta i styrelsesam-
manträden. 

7 §. Pargrafen gäller styrelsen beslutförhet 
och beslutanderätt och den ändras i enlighet 
med 6 kap. 3 mom. i aktiebolagslagen. 

8 a §. Lagen föreslås få en likadan be-
stämmelse som 6 kap. 7 § i aktiebolagslagen 
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om att styrelsen i enskilda fall eller med stöd 
av stadgarna kan fatta beslut i ärenden som 
hör till verkställande direktörens allmänna 
behörighet. Dessutom ska styrelsen kunna 
hänskjuta ett ärende som hör till dess eller till 
verkställande direktörens allmänna behörig-
het till avgörande av föreningsstämman.  

8 b §. Lagen får en ny paragraf i enlighet 
med 6 kap. 15 § i aktiebolagslagen. Om för-
säkringsföreningen har blivit moderförening 
eller upphört att vara moderförening, ska sty-
relsen utan dröjsmål underrätta ett dottersam-
funds styrelse eller motsvarande organ om 
detta. Dottersamfundets styrelse eller mot-
svarande organ ska ge moderföreningens sty-
relse den information som behövs för be-
dömning av koncernens ställning och för be-
räkning av dess verksamhetsresultat. 

9 §. Paragrafen föreskriver att inget arvode 
får betalas ut eller någon annan förmån för 
förvärv eller förmedling av återförsäkringar 
som försäkringsföreningen beviljar eller upp-
tar ges ut till en styrelsemedlem eller verk-
ställande direktören. Den föreslås bli upp-
hävd eftersom inte heller försäkringsbolags-
lagen har någon sådan reglering. 

10 §. I 3 mom. stryks kravet att medlem-
mar i förvaltningsrådet ska lämna ett daterat 
och undertecknat samtycke innan de väljs. 

Enligt den gällande lagen ska förvaltnings-
rådet välja styrelse och fastställa styrelse-
medlemmarnas arvode om ingenting annat 
föreskrivs i stadgarna. Också i fråga om för-
säkringsföreningar föreslås reglerna bli änd-
rade så att förvaltningsrådet inte primärt har 
rätt att styrelsemedlemmar, utan att de väljs 
av föreningsstämman. Vidare ändras 4 mom. 
så att förvaltningsrådet har sekundär rätt, det 
vill säga att det får välja styrelsen och be-
stämma arvodet, om stadgarna föreskriver 
det. 

I denna paragraf och i 11 § föreslås för-
valtningsrådets uppgifter och befogenheter 
inskränkas i enlighet med aktiebolagslagen. I 
4 mom. stryks en bestämmelse som säger att 
det i stadgarna kan föreskrivas att förvalt-
ningsrådet anställer verkställande direktören 
och övriga personer inom den högsta led-
ningen och beslutar om deras löneförmåner. 

11 §.  Paragrafen föreskriver allmänt om 
förvaltningsrådets uppgifter. Förvaltningsrå-
det ska övervaka föreningens förvaltning, 

som styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar för. I övrigt kan förvaltningsrådet i 
stadgarna bara ges uppgifter som hör till sty-
relsens allmänna behörighet och uppgifter 
som inte hör till andra organ. Förvaltningsrå-
det ska inte kunna ges rätt att företräda före-
ningen. 

I paragrafen stryks en bestämmelse om att 
förvaltningsrådet till den ordinarie förenings-
stämman ska avge utlåtande med anledning 
av bokslutet och revisionsberättelsen. Dess-
utom stryks bestämmelsen att det i stadgarna 
kan föreskrivas att  förvaltningsrådet har rätt 
att besluta i ärenden som gäller en betydande 
inskränkning eller utvidgning av verksamhe-
ten eller någon annan väsentlig omläggning. 
I fortsättningen ska förvaltningsrådet inte 
heller kunna meddela anvisningar i ärenden 
som är av stor betydelse eller principiellt vik-
tiga. 

12 §. Bestämmelserna om rätten att före-
träda försäkringsföreningen ändras i enlighet 
med 6 kap. 25—27 § i aktiebolagslagen. 

14 §. Pargrafen föreslås bli ändrad enligt 1 
kap. 22 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen 
och 6 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen 
som gäller likställighet och förbud att följa 
beslut som strider mot lagen eller stadgarna. 

15 §. Paragrafen ändras på grund av 28 § i 
aktiebolagslagen när det gäller en företräda-
res uppdrag hur bindande de är. 

 
7 kap. Föreningsstämman 

1 §. Bestämmelserna i 3 mom. föreslås bli 
ändrade i enlighet med 5 kap. 7 § i aktiebo-
lagslagen, det vill säga att anmälningstiden 
för en delägare som ska delta i förenings-
stämman förlängs från fem till tio dagar. 

1 a §. Lagen föreslås få en allmän bestäm-
melse om föreningsstämmas befogenheter i 
enlighet med 5 kap. 2 § i aktiebolagslagen. 
Föreningsstämman beslutar enligt 1 mom. 
om ärenden som enligt denna lag hör till den. 
I stadgarna kan det i likhet med aktiebolags-
lagen föreskrivas att föreningsstämman be-
slutar om ärenden som ingår i verkställande 
direktörens och styrelsens allmänna behörig-
het. 

I 6 kap. 8 a § 2 mom. föreskrivs det när 
ärenden som ingår i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens allmänna behörighet får 
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hänskjutas till avgörande av föreningsstäm-
man. Om delägarna är eniga, kan de enligt 2 
mom. i enskilda fall också i övrigt avgöra så-
dana ärenden. 

3 a §. I denna nya paragraf bestäms det i 
enlighet med 5 kap. 10 § i aktiebolagslagen 
att styrelse- och förvaltningsrådsmedlem-
marna samt verkställande direktören har rätt 
att vara närvarande vid föreningsstämman, 
om inte denna i ett enskilt fall beslutar något 
annat. Styrelsen, förvaltningsrådet och verk-
ställande direktören ska se till att delägarnas 
frågerätt enligt 15 § kan genomföras. Dess-
utom klarlägger pargrafen att revisionslagen 
föreskriver om en revisors rätt att närvara vid 
föreningsstämman. Stämman kan tillåta ock-
så andra personer att vara närvarande. 

6 §. Föreningsstämman ska enligt paragra-
fen hållas på försäkringsföreningens hemort, 
om inte stadgarna anger någon annan ort 
inom föreningens verksamhetsområde. Enligt 
5 kap. 16 § 1 mom. i aktiebolagslagen ska fö-
reningsstämma av synnerligen vägande skäl 
hållas även på någon annan ort, dock inte 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området. En likadan bestämmelse föreslås 
också gälla försäkringsföreningar. 

7 §.  Pargrafen gäller jäv för delägare och 
den föreslås få samma innehåll som 5 kap. 14 
§ i aktiebolagslagen. 

8 §. Paragrafen gäller ordinarie förenings-
stämma och den föreslås bli ändrad enligt 5 
kap. 3 § 1 och 2 mom. i aktiebolagslagen. 
Bestämmelserna i 3 mom. om att skjuta upp 
beslut till en fortsatt stämma flyttas till en ny 
12 b §. 

9 §. Paragrafen föreskriver om fortsatt fö-
reningsstämma och den föreslås få samma 
innehåll som 5 kap. 4 § i försäkringsbolags-
lagen. 

10 §. Paragrafen föreslås bli ändrad enligt 5 
kap. 5 § i aktiebolagslagen, det vill säga att 
en delägare har rätt att få ett ärende som en-
ligt denna lag hör till föreningsstämman upp-
taget till behandling vid stämman. 

11 §. Bestämmelserna om sammankallande 
av föreningsstämman föreslås bli ändrad en-
ligt 5 kap. 13 § i försäkringsbolagslagen  

12 §. Paragrafen gäller kallelse till före-
ningsstämma. Den föreslås få samma inne-
håll som 5 kap. 14 § 1 mom., 15 § 1 mom. 
och 16 § i försäkringsbolagslagen och den 

första meningen i 5 kap. 11 § i aktiebolagsla-
gen. 

12 a §.  Lagen föreslås få en ny 12 a § med 
likadana bestämmelser om handlingar till fö-
reningsstämman, hur de ska hållas tillgängli-
ga och hur de ska skickas ut som 5 kap. 17 § 
i försäkringsbolagslagen. 

12 b §. Lagen får en ny 12 b § med likada-
na bestämmelser om fortsatt föreningsstäm-
ma som ingår i 5 kap. 19 § i försäkringsbo-
lagslagen. 

13 §. Bestämmelsen om försummelse av 
procedurbestämmelserna föreslås bli ändrad 
enligt 5 kap. 15 § i aktiebolagslagen. 

14 §. Pargrafen föreskriver om ordförande 
för stämman, röstlängd och protokoll. Be-
stämmelserna om öppnande av stämman, val 
av ordförande samt hur protokoll ska föras, 
och hållas tillgängligt och kopior av det läm-
nas ut föreslås följa 5 kap. 23 § i aktiebolags-
lagen. 

I 2 mom. ingår en bestämmelse om del-
ägarförteckning och röstlängd enligt 5 kap. 
23 § i aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagsla-
gen ska delägarförteckningen hållas tillgäng-
lig på stämman. I momentet föreskrivs det 
dock att bestämmelsen bara gäller delägar-
förteckningen över garantiandelsägarna. För-
teckningen över försäkringstagardelägarna är 
inte en offentlig handling på grund av försäk-
ringshemligheten. 

15 §.  Bestämmelsen att styrelsen och verk-
ställande direktören vid föreningsstämman 
ska ge delägarna närmare upplysningar om 
sådana omständigheter som kan inverka på 
bedömningen av ett ärende som behandlas 
där stämmer överens med 5 kap. 25 § i aktie-
bolagslagen. 

17 §. Paragrafen kompletteras med en ny 
bestämmelse enligt 5 kap. 23 § i försäkrings-
bolagslagen. Om en ändring av stadgarna 
kräver verkställighetsåtgärder som ska regi-
streras, ska ändringen anmälas för registre-
ring och registreras i samband med verkstäl-
lighetsåtgärderna. 

18 §. I 3 mom. införs en bestämmelse en-
ligt 5 kap. 21 § 3 mom. i försäkringsbolags-
lagen. Den gäller villkoren för att beslut om 
fusion, överlåtelse av försäkringsbestånd, 
upphörande av likvidation ska vara giltiga 
när en förening har flera olika slags garanti-
andelar. 
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Paragrafen får ett nytt 4 mom. med samma 
innebörd om delägares samtycke som i 5 kap. 
22 § 1 mom. 1och 2 punkten i försäkringsbo-
lagslagen.  En delägares samtycke till änd-
ring av stadgarna ska enligt momentet in-
hämtas när delägarens betalningsskyldighet 
gentemot föreningen ökas eller föreningens 
rätt till skadestånd begränsas på det sätt som 
avses i 15 kap. 8 §. 

20 §. Pargrafen har liknande bestämmelser 
om klander mot och ogiltigförklarande av fö-
reningsstämmans beslut som 27 kap. 2 och 4 
§ i försäkringsbolagslagen. Dessutom före-
slås 4 mom. få en bestämmelse enligt 27 kap. 
3 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen. Genom 
en dom med anledning av en klandertalan 
ska ett beslut kunna förklaras ogiltigt eller 
ändras om käranden kräver det. Om käranden 
kräver det, kan föreningen samtidigt förbju-
das att verkställa ett ogiltigt beslut. 

21 §. Kapitlet föreslås få en ny 21 § med 
bestämmelser enligt 27 kap. 5 § i försäk-
ringsbolagslagen. Om ett beslut som styrel-
sen med stöd av ett bemyndigande har fattat i 
ett ärende som hör till bolagsstämman up-
penbart är ogiltigt med stöd av 19 § och 20 § 
3 mom. 1 och 2 punkten ska det som före-
skrivs om motsvarande stämmobeslut tilläm-
pas på beslutet. 

 
8 kap.  Ändring av sammanslutnings-

form 

1 §. Paragrafen reglerar situationer då en 
försäkringsförening ändras till ömsesidigt 
försäkringsbolag. Bestämmelsen i 2 mom. 
ändras till att koncession för det nya ömsesi-
diga försäkringsbolaget ska anhållas hos Fi-
nansinspektionen och inte hos social- och 
hälsovårdsministeriet. 

2 §. I 2 och 3 mom. ingår villkor för när 
Finansinspektionen ska fastställa bolagsord-
ningen för det nya ömsesidiga försäkringsbo-
laget och villkora fastställandet av den. Ut-
trycket "de förmåner som försäkringarna om-
fattar" föreslås bli ändrat till "försäkrade 
förmåner". Samma ändring har systematiskt 
införts i alla berörda paragrafer i försäkrings-
bolagslagen. Dessutom föreslås det att skydd 
av delägargruppers intressen stryks som vill-
kor för att bolagsordningen ska fastställas. 

4 §. Koncessionsmyndigheten ändras från 

social- och hälsovårdsministeriet till Finans-
inspektionen. 

 
9 kap. Revision och särskild gransk-

ning 

1 §. Bestämmelserna i 1 och 2 mom. före-
slås få samma innehåll som 7 kap. 2 och 3 § i 
försäkringsbolagslagen. En försäkringsföre-
ning ska alltså ha en revisor om inte stadgar-
na föreskriver om fler. Om bara en revisor 
har valts för föreningen och denne inte är en 
CGR- eller GRM-sammanslutning som avses 
i 2 § 2 eller 3 punkten i revisionslagen ska 
åtminstone en revisorssuppleant väljas. 

2 §. Paragrafen föreslås bli ändrad enligt 7 
kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, vilket in-
nebär att det i motsats till lagen i stadgarna 
eller när en ny revisor väljs får beslutas att 
revisorns uppdrag upphör. Analogt med för-
säkringsbolagslagen får det dock inte före-
skrivas i stadgarna att revisorns mandattid 
fortgår tills vidare. 

2 a §. Kapitlet föreslås få en ny 2 a § om 
revision i försäkringsföreningar som motsva-
ras av 7 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen. 
Någon liknande bestämmelse ingår inte i den 
generella bolagsrätten. 

Den fortlöpande granskning under räken-
skapsperioden som utförs av revisorn ska i 
tillräcklig omfattning utsträckas till ansvars-
skulden, verksamhetskapitalet, placerings-
verksamheten, försäkrings- och ersättnings-
verksamheten samt interna affärstransaktio-
ner mellan försäkringsföreningen och sam-
manslutningar som hör till samma koncern 
eller försäkringsgrupp. Revisorn ska dessut-
om minst en gång per år och på begäran av 
Finansinspektionen också vid andra tidpunk-
ter granska om den täckningsförteckning som 
avses i 10 kap. 6 § och de tillgångsposter 
som antecknats i den uppfyller de krav som 
ingår i denna lag och de bestämmelser och 
föreskrifter som utfärdats med stöd av den. 

En berättelse om den fortlöpande gransk-
ningen och granskningen av täckningsför-
teckning ska lämnas till styrelsen. Styrelsen 
och förvaltningsrådet ska minst en gång per 
år i sitt sammanträde höra revisorn om före-
ningens ekonomiska ställning och interna 
kontroll samt om övriga omständigheter som 
kommit fram i samband med revisionen. 



 RP 181/2009 rd  
  
 

19 

4 §. I paragrafen preciseras 1 mom. 2 punk-
ten enligt 7 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i för-
säkringsbolagslagen. Finansinspektionen ska 
förordna en behörig revisor för en försäk-
ringsförening, om revisorn inte är oberoende 
enligt 24 § eller är jävig enligt 25 § i revi-
sionslagen. 

6 §. Paragrafen föreskriver om delägares 
rätt att kräva särskild granskning av före-
ningens verksamhet. Ett nytt 2 mom. fogas 
till paragrafen. Det föreskriver i likhet med 7 
kap. 10 § i försäkringsbolagslagen om behö-
righet för särskilda granskare. En särskild 
granskare ska vara en fysisk person eller en 
revisionssammanslutning. Den särskilda 
granskaren ska ha den ekonomiska och juri-
diska sakkunskap och erfarenhet som 
granskningsuppdragets art och omfattning 
kräver. 

I 3 mom. läggs en bestämmelse till som fö-
reskriver att Finansinspektionens förordnan-
de om särskild granskare kan verkställas 
även om det inte vunnit laga kraft. 

7 §. Paragrafens generella bemyndigande 
om Finansinspektionens rätt att meddela 
närmare föreskrifter om revision i försäk-
ringsföreningar preciseras så att befogenhe-
ten ska gälla den berättelse till styrelsen som 
anges i 2 a § 3 mom.  

 
10 kap.  Bokslut, koncernbokslut, verk-

samhetsberättelse och täckning 
av ansvarsskuld  

Uppbyggnaden av 10 kap. föreslås bli änd-
rad och kapitlet ska inte längre innehålla 
självständiga bestämmelser om försäkrings-
föreningens bokslut, koncernbokslut, verk-
samhetsberättelse dispens och bokföring-
nämndens utlåtande, utan motsvarande be-
stämmelser i försäkringsbolagslagen ska till-
lämpas på försäkringsföreningar. Därigenom 
ska 1 a—1 c, 2, 5, 5 a—5 c, 6 a, 7—9, 9 a, 9 
c—9 e, 11 och 12 § i kap. 10 upphävas. 

1 §. På försäkringsföreningens verksam-
hetsberättelse, bokslut, koncernbokslut, dis-
pens och bokföringnämndens utlåtande till-
lämpas enligt 1 mom. det som 8 kap. 1, 3—
26 § och 28-31 § i försäkringsbolagslagen fö-
reskriver om verksamhetsberättelse, bokslut 
och koncernbokslut i försäkringsbolag som 
bedriver skadeförsäkringsverksamhet. Orsa-

ken till att 8 kap. 2 mom. (bundet och fritt 
eget kapital) inte tillämpas är att bestämmel-
ser om en försäkringsförenings bundna och 
fria kapital precis som i den gällande lagen 
ska ingå i 10 kap. 6 §. Eget kapital i en för-
säkringsförening motsvaras av eget kapital i 
ett ömsesidigt försäkringsbolag. 

3 §. Paragrafen anger hur en försäkringsfö-
renings ansvarsskuld ska räknas ut. Enligt 
den gällande lagstiftningen ingår bestämmel-
ser om beräkning av ansvarsskulden också i 
förordningen om principerna för beräkning 
av ansvarsskulden i försäkringsföreningar 
(453/1995). 

Också i fråga om beräkningen av ansvars-
skuld föreslås det att föreningarna ska tilläm-
pa försäkringsbolagslagen direkt, utom be-
stämmelserna om utjämningsbelopp. Förord-
ning 453/1995 föreslås bli upphävd. 

På försäkringsföreningens ansvarsskuld 
tillämpas enligt 1 mom. 9 kap. 1–3 §, 6 §, 9–
11 § och 13 § första punkten i försäkringsbo-
lagslagen. Bestämmelserna anger hur skade-
försäkringsbolags ansvarsskuld ska räknas ut. 

Av dessa motsvarar 9 kap. 1 § 1 mom. i 
försäkringsbolagslagen 10 kap. 3 § 1 mom. i 
den gällande lagen om försäkringsföreningar, 
9 kap. 1 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen 
den första meningen i 10 kap. 3 § 5 mom. 
och 1 § 1 mom. 1 punkten i förordning 
453/1995, 9 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen 
10 kap. 3 § 2 mom. i lagen om försäkringsfö-
reningar, 9 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen 
10 kap. 3 § 3 mom. i lagen om försäkringsfö-
reningar, 9 kap. 6 § 1 mom. och 13 § i för-
säkringsbolagslagen första punkten i 10 kap. 
3 § 4 mom. i lagen om försäkringsföreningar, 
9 kap. 9 § 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten i för-
säkringsbolagslagen i förordning 453/1995, 9 
kap.10 § i försäkringsbolagslagen 1 § 1 
mom. 4 punkten och 1 § 2 mom. i förordning 
453/1995. Dessa bestämmelser i försäkrings-
bolagslagen kan tillämpas direkt vid beräk-
ning av en försäkringsförenings ansvars-
skuld. 

Enligt den andra meningen i 10 kap. 3 § 5 
mom. i den gällande lagen om försäkringsfö-
reningar kan Försäkringsinspektionen kräva 
att de statistiska beräkningselementen och 
den diskontering som tillämpas vid bestäm-
mandet av ansvarsskulden fastställs på för-
hand. Här motsvarar 1 § 3 mom. i försäk-
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ringsbolagslagen den andra meningen i 3 § 5 
mom. lagen om försäkringsföreningar med 
den skillnaden att försäkringsbolagslagen an-
ger förutsättningarna för att det ska kunna 
krävas att ansvarsskulden fastställs på för-
hand. Den preciserade författningen föreslås 
också bli tillämpad på försäkringsföreningar. 

I 2 mom. definieras en försäkringsföre-
nings utjämningsbelopp. Beloppet ska ha en 
undre och övre gräns. Definitionen ingår 
också i 3 § 3 mom. i den gällande lagen. Be-
stämmelser om den undre och den övre grän-
sen finns i social- och hälsovårdsministeriets 
föreskrifts- och anvisningssamling 7/021/96, 
kapitel 3. 

Utjämningsbeloppet ska jämna ut fluktua-
tionerna i ersättningsutgifterna under olika 
år. Beloppet ökas under sådana år då före-
ningen har bättre resultat än genomsnittet och 
minskas under de år så resultatet är sämre än 
genomsnittet. Tack vare utjämningsbeloppet 
kan det årliga resultatet ligga nära den ge-
nomsnittliga nivån på sikt. Det minskar be-
hovet av återförsäkring och ger en bättre bild 
av resultatet från försäkringsverksamheten 
från en tid som spänner sig över mer än ett 
år. 

Enligt förslaget avses med utjämningsbe-
loppets övre gräns avses det belopp som i en 
förordning av social- och hälsovårdsministe-
riet på grundval av de riskteoretiska beräk-
ningarna, med beaktande av återförsäkringen 
och andra liknande risköverföringsmetoder, 
anses vara skäligt för en fortsatt försäkrings-
verksamhet. Hur gränsen ska räknas ut anges 
i 3 kap. i social- och hälsovårdsministeriets 
föreskrifts- och anvisningssamling 7/021/96. 
Det anses inte rationellt att föra över hela be-
räkningen i lagen eftersom den är så teknisk 
och formlerna och parametrarna dessutom då 
och då kan behöva ändras. Det är mer prak-
tiskt att föreskriva om beräkningen genom 
förordning. Därför bemyndigas social- och 
hälsovårdsministeriet i 4 mom. att utfärda 
förordning. 

Enligt 4 mom. ska en försäkringsförening 
ha beräkningsgrunder för att bestämma ut-
jämningsbeloppet och utjämningsbeloppets 
undre och övre gräns. Föreningen ska ansöka 
om att Finansinspektionen fastställer beräk-
ningsgrunderna för utjämningsbeloppet. Ge-
nom förordning av social- och hälsovårdsmi-

nisteriet föreskrivs det enligt 5 mom. hur för-
säkringsföreningens utjämningsbelopp, den 
övre gränsen för utjämningsbeloppet och för-
ändringar i utjämningsbeloppet ska räknas ut 
och hur beräkningsgrunderna för utjäm-
ningsbeloppet ska bestämmas. 

Enligt 1 § 3 mom. i förordning 453/1995 
ska social- och hälsovårdsministeriet lägga 
fast de allmänna principer som ska följas när 
en försäkringsförenings utjämningsbelopp 
räknas ut och föreningen måste i förväg an-
hålla om att ministeriet ska fastställa det sätt 
på vilket den tillämpar ministeriets allmänna 
beräkningsgrunder för utjämningsbelopp. 
Även om en förening enligt 4 mom. i fort-
sättningen ska ha beräkningsgrunder för att 
bestämma utjämningsbeloppet och utjäm-
ningsbeloppets undre och övre gräns, är in-
tentionen inte att strama åt reglerna utan den 
förordning som ska utfärdas på grundval av 5 
mom. ska ange förfarandet och räkna upp de 
fall då föreningen måste anhålla om faststäl-
lelse för beräkningsgrunderna. 

Det gällande 6 mom. är onödigt och före-
slås bli upphävt eftersom Finansinspektionen 
i fortsättningen med stöd av 10 kap. 2 § 2 
mom. 5 punkten kommer att meddela närma-
re bestämmelser hur försäkringsteknisk an-
svarsskuld ska uppges i det särskilda bokslut 
eller den verksamhetsberättelse som avses i 8 
kap. 24 § i försäkringsbolagslagen. 

3 a §. Paragrafen föreskriver om ansvars-
skuldens bruttobelopp av de poster som dras 
av när ansvarsskulden täcks. Med de undan-
tag som nämns nedan motsvarar bestämmel-
sen 10 kap. 3 mom. i försäkringsbolagslagen.  
Enligt 1 punkten kan en förening för avgiven 
återförsäkringsverksamhet dra av återförsäk-
ringsgivarnas andel, som får vara samman-
lagt högst 70 procent av totalbeloppet av an-
svarsskulden. För försäkringsbolag är pro-
centsatsen 20. Ett villkor för avdraget ska 
inte vara att återförsäkringsverksamheten är 
utspridd på flera återförsäkrare som det är fö-
reskrivet för försäkringsbolag. Bestämmelsen 
stämmer överens med det nuvarande läget 
och beror på att försäkringsföreningarna har 
svårt att sprida sin pågående återförsäkring 
på flera återförsäkrare eftersom verksamhe-
ten är så liten. Punkterna 2–5 motsvarar den 
gällande lagen. 

Punkt 6 i den gällande lagen föreslås bli 
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upphävd eftersom inte heller försäkringsbo-
lagslagen innehåller något bemyndigande för 
social- och hälsovårdsministeriet att ange de 
poster som utöver de lagstadgade posterna 
ska kunna dras av från den ansvarsskuld som 
ska täckas. Av samma anledning föreslås det 
gällande 4 mom. bli upphävt. 

De gällande 5–9 mom. föreslås bli upphäv-
da eftersom syftet är att försäkringsförening-
arna ska börja tillämpa försäkringsbolagsla-
gens bestämmelser om täckning av ansvars-
skuld direkt. Detta ska föreskrivas i 10 kap.  
3 b §. 

3 b §. Paragrafen räknar upp de bestäm-
melser i 10 kap. i försäkringsbolagslagen 
som ska tillämpas på försäkringsföreningar. I 
1 mom. ingår de bestämmelser om skadeför-
säkringsbolag som ska tillämpas på försäk-
ringsföreningar. Ändringen innebär att för-
säkringsföreningarna kommer att tillämpa 
samma bestämmelser om täckning av an-
svarsskuld som försäkringsbolagen. 

I 2 mom. preciseras det att hänvisningar till 
10 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen avser 3 
a § i detta kapitel när bestämmelserna i 1 
mom. tillämpas. 

I 3 mom. föreskrivs det att små försäk-
ringsföreningar får, utan hinder av de högsta 
beloppen enligt 10 kap. 17 § 1—3 mom. i 
försäkringsbolagslagen, placera ett belopp 
motsvarande högst 30 procent av bruttobe-
loppet av ansvarsskulden i skuldförbindelser 
i kreditinstitut eller försäkringsbolag med 
koncession i EES-området. Bestämmelsen 
stämmer överens med det rådande läget med 
den skillnaden att den gällande bestämmel-
sen gäller insättningsbanker och den före-
slagna bestämmelsen kreditinstitut. Ändring-
en stämmer överens med bestämmelserna om 
försäkringsbolag. Placeringar i insättnings-
bankers skuldförbindelser avviker inte i risk-
hänseende särskilt mycket från placeringar i 
andra kreditinstituts skuldförbindelser. 

3 c och 3 d §.  I enlighet med 10 kap. 23—
25 § i försäkringsbolagslagen föreskriver pa-
ragraferna om social- och hälsovårdsministe-
riets befogenheter att utfärda förordning och 
Finansinspektionens befogenheter att medde-
la föreskrifter och rätt att bevilja undantag. 

4 §.  Här föreslås att 2 mom. upphävs efter-
som Finansinspektionens befogenhet att 
meddela närmare föreskrifter om täcknings-

förteckning förs över till 3 d § 1 punkten. 
5—5 c §. Paragraferna föreslås bli upphäv-

da eftersom motsvarande bestämmelser i för-
säkringsbolagslagen ska tillämpas för försäk-
ringsföreningar. 

6 §. Paragrafen föreskriver om en försäk-
ringsförenings bundna och fria eget kapital.  
Bestämmelserna stämmer överens med be-
stämmelserna om ömsesidiga försäkringsbo-
lag med den skillnaden att försäkringsföre-
ningar inte har någon reservfond som är bun-
det eget kapital. I en försäkringsförening ut-
gör således garantikapitalet, grundfonden, re-
servfonden, uppskrivningsfonden enligt bok-
föringslagen, fonden för verkligt värde och 
omvärderingsfonden bundet eget kapital. 
Andra fonder samt vinst och förlust från rä-
kenskapsperioden och tidigare räkenskapspe-
rioder är fritt eget kapital. 

6 a—12 §. Pargraferna föreslås bli upp-
hävda eftersom motsvarande bestämmelser i 
försäkringsbolagslagen i fortsättningen ska 
tillämpas på försäkringsföreningar.  

 
10 a kap.  Verksamhetskapital  

 
1 §. I 1 mom. definieras verksamhetskapi-

talet. I enlighet med försäkringsbolagslagen 
föreslås pargrafen få ett nytt 2 mom. om att 
Finansinspektionen kan meddela närmare fö-
reskrifter om poster som ska hänföras till och 
dras av från verksamhetskapitalet i enlighet 
med 11 kap. 2–5 § i försäkringsbolagslagen. 

I ett nytt 3 mom. föreskrivs det att försäk-
ringsföreningen fortlöpande ska uppfylla de 
krav på verksamhetskapitalet som anges i 
detta kapitel. Även om kravet ska anses följa 
av vissa andra lagar har det ansetts ända-
målsenligt att ta in kravet i lagen eftersom 
det är en viktig del av tillsynen över stabilite-
ten i verksamheten för att trygga de försäkra-
des intressen. Kravet grundar sig på artikel 
16 i skadeförsäkringsdirektivet och artikel 35 
i återförsäkringsdirektivet. 

2 §. I 1 mom. ingår en teknisk ändring för 
att hänvisa till den nya försäkringsbolagsla-
gen. 

2 a §. Paragrafen föreskrivet om minimibe-
loppet för en liten försäkringsförenings verk-
samhetskapital. Bestämmelser om justering 
av eurobeloppen för verksamhetskapitalet i 
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stora försäkringsföreningar ingår i det första 
skadeförsäkringsdirektivet, men kravet i di-
rektivet behöver inte tillämpas på små för-
säkringsföreningar. Trots det är det rationellt 
att också verksamhetskapitalet för små för-
säkringsföreningar höjs i samma relation som 
för stora försäkringsföreningar. Minimibe-
loppet för verksamhetskapitalet ska höjas en-
ligt vad som sägs i motiven till 3 § nedan. 
Samtidigt föreslås också procentsatsen för ut-
räkningen bli höjd för att den relativa skill-
naden mellan verksamhetskapitalet i stora 
och små försäkringsföreningar inte ska öka. 
Följaktligen ska verksamhetskapitalet i små 
försäkringsföreningar i fortsättningen vara 
minst 97 000 euro ökat med 27 procent av 
medeltalet av premieinkomsterna enligt före-
ningens bokslut för de tre senaste räken-
skapsperioderna. 

3 §. I artikel 17 a i det första skadeförsäk-
ringsdirektivet ingår bestämmelser om juster-
ing av eurobeloppen. Beloppen ska höjas på 
grundval av Eurostats konsumentprisindex 
för Europa om den procentuella förändringen 
är minst 5 procent efter den senaste juster-
ingen. På grund av en undersökning 
(MARKT/75948/08) som kommittén för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna för försäk-
ring och arbetspension (EIOPC) lade fram på 
sitt möte den 3 april 2009 har konsumentpris-
indexet stigit med mer än 5 procent sedan 
den senaste justeringen. Följaktligen måste 
eurobeloppen i skadeförsäkringsdirektivet 
ses över. Höjningen är 14,9 procent jämfört 
med det ursprungliga beloppet. EIOPC:s be-
slut från den 3 april 2009 innebär att det höj-
da eurobeloppet måste införlivas i den natio-
nella lagstiftningen före den 1 januari 2010. 
De höjda beloppen för försäkringsföreningar 
föreslås bli införlivade i lagen. För stora fö-
reningar är kravet 1 725 000 och 2 625 000 
euro. 

5 §. En försäkringsförenings verksamhets-
kapital, återförsäkring och övriga omständig-
heter som inverkar på föreningens solvens 
ska enligt 1 mom. ordnas så att de tryggar de 
försäkrade förmånerna, med beaktande av 
sannolika växlingar i intäkterna och kostna-
derna samt kalkylerbara övriga osäkerhets-
faktorer. Enligt 2 mom. utfärdar social- och 
hälsovårdsministeriet närmare föreskrifter 
om tillämpningen av 1 mom. 

På grundval av 2 mom. har social- och häl-
sovårdsministeriet utfärdat närmare föreskrif-
ter om tillämpningen av om 1 mom. i kap. 3 i 
ministeriets föreskrifts- och anvisningssam-
ling. Beträffande vissa utjämningsbelopp har 
3 kap. flyttats över till 10 kap. 3 §. Kravet på 
ytterligare solvens föreslås bli intaget i 10 a 
§. Bestämmelser om tekniska frågor, formler 
och parametrar föreslås bli utfärdade genom 
förordning av social- och hälsovårdsministe-
riet på grundval av bemyndigandebestäm-
melserna i 1o kap. 3 § och i 13 § i detta kapi-
tel. Befogenheten i momentet är följaktligen 
onödigt och föreslås bli upphävt. 

Kapitlet föreslås få nya 7–13 § med be-
stämmelser om proaktiv tillsyn av försäk-
ringsföreningar i enlighet med försäkringsbo-
lagslagen. 

7 §. Paragrafen föreskriver om en försäk-
ringsförenings solvenskapital och korrigera-
de solvenskapital i samband med proaktiv 
tillsyn. 

Enligt 1 mom. består det korrigerade sol-
venskapitalet av det sammanlagda beloppet 
av utjämningsbeloppet och verksamhetskapi-
talet. Det finns ingen explicit definition av 
begreppet solvenskapital. 

Det korrigerade solvenskapitalet avser det 
solvenskapital där ett kapitallån som avses i 
11 kap. 2 § 7 punkten i försäkringsbolagsla-
gen läggs till till den del det på grund av be-
gränsningarna i 11 kap. 4 § i försäkringsbo-
lagslagen inte kan hänföras till verksamhets-
kapitalet och där det belopp som ska debite-
ras på grundval av den tillskottsplikt som av-
ses i 11 kap. 2 § 8 punkten i försäkringsbo-
lagslagen dras av och aktierna och andelarna 
i kreditinstitut eller finansinstitut eller andra 
försäkringsbolag som ägs av föreningen samt 
det verkliga värdet av riskdebenturer, kapital-
lån och andra poster som kan jämställas med 
eget kapital dras av, till den del föreningens 
tillgångar uppfyller den definition av ägarin-
tresse som avses i 12 a kap. och om dessa 
tillgångar inte har dragits av från bolagets 
verksamhetskapital på grundval av 11 kap. 5 
§ 10 punkten i försäkringsbolagslagen. 

Enligt 10 a § 1 § räknas en försäkringsfö-
renings verksamhetskapital ut i tillämpliga 
delar på grundval av det som föreskrivs i 11 
kap. 2–5 § i försäkringsbolagslagen. Enligt 
11 kap. 4 § 1 punkten i försäkringsbolagsla-
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gen får kapitallån hänföras till verksamhets-
kapitalet högst till ett belopp som motsvarar 
50 procent av verksamhetskapitalets minimi-
belopp. För skade- och återförsäkringsbolag 
grundar sig kravet på skade- och återförsäk-
ringsdirektiven. Vidare innehåller 11 kap. 3 § 
i försäkringsbolagslagen krav som kapitallån 
måste uppfylla innan de kan hänföras till 
verksamhetskapitalet. På grund av detta kan 
kapitallån i sin helhet anses vara en post som 
till fullt belopp kan beaktas när det räknas ut 
om det korrigerade solvenskapitalet räcker 
till. 

Enligt den gällande lagen får en försäk-
ringsförening utnyttja sin möjlighet att påföra 
tilläggsavgifter enligt 1 kap. 3 mom. bara ut-
nyttjas om kraven på garantibeloppet eller 
eget kapital inte är uppfyllda eller om före-
ningen är försatt i likvidation eller i konkurs. 
Följaktligen kan skyldigheten att påföra 
tilläggsavgift inte uteslutande utnyttjas med 
hänvisning till att föreningen inte uppfyller 
kravet i 3 kap. i föreskrifts- och anvisnings-
samling 7/021/96. I denna proposition avses 
skyldigheten att påföra tilläggsavgifter inte 
bli utvidgad. Därför föreslås tilläggsavgiften 
kunna dras av när från solvenskapitalet när 
det korrigerade verksamhetskapitalet räknas 
ut. 

Enligt 11 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen 
som ska tillämpas på försäkringsföreningar 
ska från försäkringsföreningens verksam-
hetskapital dras av aktier, andelar, riskdeben-
turer, kapitallån och andra poster som kan 
jämställas med eget kapital i ett kreditinstitut 
eller finansinstitut och i ett annat försäk-
ringsbolag eller en annan försäkringsförening 
som ägs av föreningen, om inte föreningens 
tillgångar uppfyller den definition på ägarin-
tresse som ingår i 12 a §. Enligt den före-
slagna pargrafen ska tillgångarna bara dras 
av vid uträkningen av det korrigerade sol-
venskapitalet om de inte dras av från verk-
samhetskapitalet i enlighet med 11 kap. 5 § i 
försäkringsbolagslagen. 

Begreppen "solvenskapital" och "korrigerat 
solvenskapital" motsvarar begreppen i för-
säkringsbolagslagen. 

8 §. En försäkringsförenings riskposition 
bedöms genom en jämförelse av det korrige-
rade solvenskapitalet och minimibeloppet för 
det korrigerade solvenskapitalet. Vid beräk-

ningen av minimibeloppet för det korrigerade 
solvenskapitalet beaktas försäkringsförening-
ens försäkringstekniska risker och det största 
möjliga ersättningsbeloppet på föreningens 
eget ansvar i ett enskilt skadefall. Genom 
förordning som utfärdas på grundval av 12 § 
ska det införas närmare bestämmelser om hur 
minimibeloppet för det korrigerade solvens-
kapitalet ska räknas ut. 

9 §. En försäkringsförening ska ha beräk-
ningsgrunder för beräkningen av minimibe-
loppet för det korrigerade solvenskapitalet. 
Föreningen ska ansöka om att Finansinspek-
tionen fastställer beräkningsgrunderna. Enligt 
10 kap. 3 § ska försäkringsföreningen ha be-
räkningsgrunder för utjämningsbeloppet. De 
gällande beräkningsgrunderna ingår i 3 kap. i 
föreskrift 7/021796 och i praktiken har be-
räkningsgrunderna också reglerat gränserna 
för solvenskapitalet. Eftersom bestämmelser 
om utjämningsbeloppet ingår i 10 kap. anses 
det rationellt att kravet på att försäkringsfö-
reningen ska ha beräkningsgrunder för mi-
nimibeloppet av det korrigerade solvenskapi-
talet och målgränserna tas in särskilt i detta 
kapitel. Dessutom kan föreningarna ha ytter-
ligare en beräkningsgrund för både utjäm-
ningsbeloppet och storheterna för solvenska-
pitalet. I kap. 3 i den gällande föreskriften 
7/021/96 ingår den normala grunden för ut-
jämningsbeloppet och det sammanlagda be-
loppet för utjämningsbeloppet och verksam-
hetskapitalet. Föreningarna måste ha en egen 
beräkningsgrund, som ska fastställas, bara 
om de avviker från den normala grunden. Det 
är meningen att läget ska förbli oförändrat, 
men att reglerna skrivs i en förordning som 
utfärdas med stöd av 13 §. 

Det kan ske förändringar för föreningens 
försäkringsverksamhet eller återförsäkrings-
skydd som gör att det inte ger rätt bild av fö-
reningens solvens om de fastställda beräk-
ningsgrunderna tillämpas. Därför föreskriver 
paragrafen att Finansinspektionen kan kräva 
att beräkningsgrunderna måste ändras i såda-
na situationer. 

10 §. I 1 mom. krävs det att det korrigerade 
solvenskapitalet i en försäkringsförening ska 
fortlöpande ska uppgå till minst sitt minimi-
belopp. I 10 a kap. 1 § krävs det att kravet på 
verksamhetskapitalet alltid måste uppfyllas. 
Eftersom föreningen fortlöpande måste upp-
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fylla kravet på minimibelopp för det korrige-
rade solvenskapitalet, följer av detta även att 
föreningen måste kunna leverera beräkning-
arna till Finansinspektionen på begäran. 

Enligt 2 mom. ska försäkringsföreningen 
årligen till Finansinspektionen lämna beräk-
ningar av tillsynsgränserna, där beloppet av 
bolagets korrigerade solvenskapital i förhål-
lande till minimibeloppet av det korrigerade 
solvenskapitalet ska framgå. I dagsläget ingår 
kravet i kap. 3 i föreskrifts- och anvisnings-
samlingen 7/021/96. 

Enligt 3 mom. kan Finansinspektionen 
meddela närmare föreskrifter om de uppgif-
ter som avses i föregående moment och om 
hur uppgifterna ska presenteras och lämnas 
till Finansinspektionen. Det är en teknisk fö-
reskrift och regleringen kräver inte att det fö-
reskrivs om detta genom lag eller förordning. 

11 §. Om en försäkringsförenings korrige-
rade solvenskapital underskrider minibelop-
pet för det korrigerade solvenskapitalet, ska 
föreningen enligt paragrafen utan dröjsmål 
öka sitt verksamhetskapital eller utöka sin 
återförsäkring eller i övrigt höja det korrige-
rade solvenskapitalet så att det överstiger mi-
nimibeloppet. Kravet motsvarar kravet i 3 
kap. i föreskrifts- och anvisningssamling 
7/021/96. 

12 §. Pargrafen föreslås föreskriva om so-
cial- och hälsovårdsministeriets befogenheter 
att utfärda förordning. Genom förordning av 
social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs 
det om de formler och parametrar som ska 
användas vid beräkningen av minibeloppet 
för det korrigerade solvenskapitalet enligt 8 
§, hur beräkningsgrunderna för minimibe-
loppet för det korrigerade solvenskapitalet 
ska utarbetas och vilka dokument som ska bi-
fogas bokslutet på grund av den proaktiva 
tillsynen. 

I dagsläget ingår bestämmelserna i kap. 3 i 
social- och hälsovårdsministeriets föreskrifts- 
och anvisningssamling 7/021/96. De frågor 
som ska regleras genom förordning är före-
trädesvis tekniska och behöver inte regleras 
genom lag. Dessutom är det ändamålsenligt 
att reglerna är på en lägre författningsnivå än 
lag eftersom formler och parametrar allt 
emellanåt måste ses över. Dessutom kan de 
handlingar som ska bifogas bokslutet vara 
beroende av innehållet i förordningen. Följ-

aktligen är det befogat att också de regleras 
genom förordning. 

13 §. I enskilda fall kan Finansinspektionen 
enligt paragrafen på ansökan av försäkrings-
föreningen tillåta att föreningen avviker från 
det som i den förordning som avses i 12 § fö-
reskrivs om de parametrar eller formler som 
ska användas vid beräkningen av minimibe-
loppet av det korrigerade solvenskapitalet, 
om de ovannämnda formerna och paramet-
rarna inte ger en rättvisande bild av förening-
ens riskposition. 

Syftet är att de faktorer som spelar in för 
varje förening ska kunna beaktas när före-
ningens riskposition beräknas. Om en före-
ning har ett försäkringsbestånd med en risk-
profil som avviker från föreskriften, kan den 
anhålla om att de avvikande parametrarna 
fastställs, förutsatt att den kan visa att para-
metrarna som bygger på föreningens eget 
material ge en bättre beskrivning av riskposi-
tionen. Då är det framför allt ingående fakto-
rer som undersöks. En förutsättning för att 
föreningen ska få avvika från regeln är att 
avsteget beskriver föreningens riskposition 
bättre än standardmodellen i föreskriften. 

 
11 kap. Vinstutdelning och annan an-

vändning av föreningens till-
gångar 

1 §. I paragrafen införs de tillägg och preci-
seringar som bestämmelserna om vinstutdel-
ning 16 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen ger 
anledning till. 

Enligt tillägget i 1 mom. 1 punkten får för-
säkringsföreningens medel får utbetalas till 
delägarna enligt vad som i denna lag bestäms 
om vinstutdelning och utbetalning från en 
fond som hänförs till det fria egna kapitalet. I 
2 punkten stryks bestämmelsen om nedsätt-
ning eller återbetalning av överkursfonden 
eftersom begreppet överkursfond inte längre 
ingår i lagen. Enligt 3 punkten jämställs ock-
så inlösen av egna garantiandelar med för-
värv av egna garantiandelar. 

I 2 mom. stryks hänvisningen till 7 § om 
penninglån som ges ut till vissa närstående 
personer till försäkringsföreningen eftersom 
bestämmelsen föreslås bli struken i 7 §. I 
överensstämmelse med försäkringsbolagsla-
gen föreskriver 3 mom. att bestämmelserna 
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om vinstutdelning i tillämpliga delar ska iakt-
tas vid betalning av ränta på alla garantiande-
lar som medför delägarskap, inte bara på de 
som medför delägarskap i föreningen. 

Paragrafen får ett nytt 4 mom. som enligt 
16 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen före-
skriver att andra affärshändelser som utan 
någon affärsekonomisk grund minskar före-
ningens tillgångar eller ökar dess skulder an-
ses som olaglig utbetalning av medel. 

2 §. Paragrafen har bestämmelser om de 
belopp som får delas ut. 

I 1 mom. 2 punkten ändras hänvisningen 
till 8 kap. i försäkringsbolagslagen på grund 
av de nya bestämmelserna i 10 kap. Dessut-
om läggs i enlighet med försäkringsbolagsla-
gen det sammanlagda belopp med vilket fon-
den för verkligt värde är negativ till de icke 
utdelningsbara poster som måste dras av från 
den utdelade vinsten. 

I 3 mom. föreslås bestämmelserna om 
vinstutdelning i koncernen bli upphävda ef-
tersom inte heller försäkringsbolagslagen har 
några sådana bestämmelser. 

I 4 mom. läggs enligt 16 kap. 5 § 3 mom. i 
försäkringsbolagslagen en bestämmelse om 
förbud mot vinstutdelning i vissa nya situa-
tioner till. Enligt de nya bestämmelserna är 
vinstutdelning förbjuden om föreningen inte 
uppfyller kraven på täckning av ansvarsskul-
den eller om det är känt eller bör vara känt att 
föreningen är insolvent. Vinstutdelning är 
också förbjuden om man vet eller borde veta 
att vinstutdelningen leder till att det egna ka-
pitalet minskar så mycket att det understiger 
minimibeloppet, till att föreningen blir insol-
vent eller till att täckningen av ansvarsskul-
den inte uppfyller de lagstadgade kraven. 

3 a §. Paragrafen föreslås bli upphävd ef-
tersom lagen inte längre föreskriver om upp-
skrivningsfonder. 

7 §. I paragrafen upphävs 1 mom. eftersom 
inte heller försäkringsbolagslagen längre har 
något förbud mot att ge ut penninglån till 
personer som ingår i föreningens närmaste 
krets. 

I 2 mom. införs en teknisk justering och 3 
mom. upphävs eftersom 1 mom. upphävs. 

 
12 kap. Tillsynen över försäkringsföre-

ningarna 

3 §. Paragrafen föreslås bli upphävd efter-
som inte heller försäkringsbolagslagen längre 
föreskriver om övervakning av konkurren-
sen. 

5 §. De nuvarande bestämmelserna om för-
säkringsföreningarnas och försäkringshol-
dingsammanslutningarnas skyldighet att 
lämna uppgifter om sin verksamhet till Fi-
nansinspektionen föreslås bli upphävda, ef-
tersom bestämmelserna ingår i den nuvaran-
de lagen om Finansinspektionen (879/2008). 
Däremot ska paragrafen fortfarande föreskri-
va om uppgifter som ska lämnas till social- 
och hälsoministeriet. 

6 c §. I 4 och 5 mom. införs tekniska änd-
ringar i hänvisningarna för att de ska gälla 
den nya försäkringsbolagslagen. 

Paragrafen får ett nytt 6 mom. enligt 25 
kap. 22 § i försäkringsbolagslagen om rätt att 
överklaga ett beslut av Finansinspektionen 
om förbud att avyttra och pantsätta egendom 
i enlighet med lagen om Finansinspektionen. 
Besvären ska anföras inom 30 dagar från det 
att beslutet har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning. 

 
12 a kap. Extra tillsyn över försäkrings-

grupper 

Kapitlet innehåller samma bestämmelser 
som 26 kap. i försäkringsbolagslagen om ex-
tra tillsyn över försäkringsgrupper. 

Begreppet "vakuutusyritysryhmä" i den 
finska lagtexten föreslås bli ändrat till "vaku-
utusyritysryhmittymä" som i försäkringsbo-
lagslagen. Också paragrafrubriken ändras. I 
båda lagarna talas det om försäkringsgrupp 
på svenska. 

1 §.  Pargrafen innehåller en del definitio-
ner enligt 26 kap. 1 § i försäkringsbolagsla-
gen. Definitionerna föreslås bli ändrade en-
ligt försäkringsbolagslagen. 

I 1 mom. 4 punkten ändras "företag med 
ägarintresse" till "ägarföretag".  

I den övergripande reformen av försäk-
ringsbolagslagen överfördes social- och häl-
sovårdsministeriets förordning om beräkning 
av jämkad solvens för försäkringsgrupper 
(1106/2000) till försäkringsbolagslagen. I la-
gen om försäkringsföreningar föreslås sam-
ma reform. Därför bör lagen få en definition 
av "anknutet försäkringsföretag" som defini-
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eras i förordningen. I en ny 6 punkt avses 
med anknutet försäkringsföretag ett försäk-
ringsföretag, en försäkringsholdingsammans-
lutning, ett försäkringsföretag i ett tredjeland, 
ett kredit- och finansinstitut eller ett värde-
pappersföretag som är ett anknutet företag.  

I 7 punkten stryks försäkringsgivare som 
bedriver direkt försäkring eftersom försäk-
ringsbolag i fortsättningen ska avse både bo-
lag som bedriver direktförsäkring och bolag 
som bedriver återförsäkring. 

I 8 punkten avviker definitionen av försäk-
ringsföretag i tredje land från den gällande 
lagen i och med att den avser både direktför-
säkrings- och återförsäkringsföretag. 

I 8 punkten stryks definitionen av utländskt 
återförsäkringsföretag eftersom sådana före-
tag ingår i definitionen på försäkringsföretag 
och försäkringsföretag i tredje land. 

Som det sägs i motiven till den tidigare 8 
punkten föreslås begreppet utländskt återför-
säkringsföretag bli struket i 9 punkten. 

I en ny 10 punkt definieras försäkrings-
grupp enligt 26 kap. 1 § 1 mom. 10 punkten i 
försäkringsbolagslagen. Med försäkrings-
grupp som omfattas av den extra tillsynen 
avses försäkringsbolag enligt 2 § 2–4 mom., 
deras anknutna företag och ägarföretag samt 
företag som är anknutna till deras ägarföre-
tag. 

I 2 mom. definieras indirekt innehav som 
ingår i definitionen av ägarintresse i 1 mom. 
3 punkten. Definitionen motsvarar definitio-
nen av indirekt innehav i 26 kap. 1 § 2 mom. 
i försäkringsbolagslagen. 

2 §. I 1—3 mom. införs tekniska ändringar 
som beror på de ändrade definitionerna i 1 §, 
den ändrade paragrafordningen i kapitlet och 
den nya Finansinspektionen. 

I den övergripande reformen av försäk-
ringsbolagslagen överfördes bestämmelserna 
i social- och hälsovårdsministeriets förord-
ning om beräkning av jämkad solvens för 
försäkringsgrupper till försäkringsbolagsla-
gen. Samma reform bör införas i lagen om 
försäkringsföreningar. Det är emellertid inte 
rationellt att skriva in samma bestämmelser 
också i denna lag. Följaktligen föreslås det 
att försäkringsbolagslagens bestämmelser om 
beräkning av jämkad solvens för försäk-
ringsgrupper ska tillämpas direkt på försäk-
ringsföreningar. 

I 4 mom. anges det att det som sägs om 
verksamhetskapital som används vid beräk-
ning av jämkad solvens och beräkningen av 
det, beräkning av jämkad solvens, begräns-
ning av verksamhetskapitalet i anknutna för-
säkringsföretag, minimibeloppet för jämkat 
verksamhetskapital och om beaktandet av 
anknutna företags verksamhetskapital i 26 
kap. 6—10 § i försäkringsbolagslagen ska 
tillämpas på försäkringsföretag enligt 1 och 2 
mom. Momentets nuvarande definition på 
försäkringsgrupp är onödig eftersom 1 § 1 
mom. 10 punkten har en definition. 

3 §. I linje med försäkringsbolagslagen fö-
reslås 2 mom. bli struket eftersom det inte 
längre anses nödvändigt att bemyndiga soci-
al- och hälsovårdsministeriet att genom för-
ordning föreskriva om de allmänna princi-
perna om tillämpningen av 1 mom. 

5 §. Enligt 1 mom. ska beräkningen av 
jämkad solvens inbegripa anknutna försäk-
ringsföretag. Eftersom anknutet företag defi-
nieras i 1 §, räknas det här inte upp vilka fö-
retag som avses med. Beräkningen ska läm-
nas till Finansinspektionen i samband med 
bokslutsuppgifterna. 

Vidare föreslås 2 mom. bli upphävt efter-
som det inte längre ska föreskrivas om be-
räkning av jämkad solvens genom förordning 
av social- och hälsovårdsministeriet. I stället 
skrivs de nödvändiga bestämmelserna in i 
detta kapitel. 

I 3 mom. ändras "vakuutusyritysryhmä" i 
den finska lagtexten till "vakuutusyritysryh-
mittymä". 

6 §. Enligt 1 mom. ska moderbolaget till 
anknutna försäkringsföretag beaktas i beräk-
ningen av den jämkade solvensen. I 1 § defi-
nieras anknutet försäkringsföretag och det 
behöver inte här räknas upp vilka företag 
som avses. 

Vidare föreslås 2 mom. bli upphävt efter-
som det inte längre ska föreskrivas genom 
förordning av social- och hälsovårdsministe-
riet om beräkning av jämkad solvens. I stället 
skrivs de nödvändiga bestämmelserna in i 
detta kapitel. 

6 a §. I överensstämmelse med 26 kap.    
11 § i försäkringsbolagslagen föreslås para-
grafen få bestämmelser om beräkning av 
jämkad solvens på grundval av koncern-
bokslutet. Försäkringsföretag, försäkrings-
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holdningsammanslutningar eller försäkrings-
företag i tredje land måste anhålla tillstånd 
till det av Finansinspektionen. I övrigt gäller 
principerna i detta kapitel och i försäkrings-
bolagslagen för bestämning av jämkad sol-
vens. 

8 §. I pargrafen ändras "företag med ägar-
intresse" till "ägarföretag" enligt definitionen 
i 1 mom. 

 
13 kap.  Likvidation och konkurs 

Kapitlet föreskriver om likvidation och 
konkurs. Bestämmelserna för när likvidation 
inleds förenklas på samma sätt som i försäk-
ringsbolagslagen. Bestämmelserna om att det 
är domstolen som fattar beslut om likvidation 
föreslås bli strukna. 

6 §. I paragrafen stryks 3 mom. eftersom 
domstolen inte längre kan besluta om att för-
sätta en försäkringsförening i likvidation. 

7—10 §. Paragraferna föreskriver om dom-
stolens rätt att försätta en förening i likvida-
tion. Bestämmelserna föreslås bli upphävda 
eftersom försäkringsbolagslagen inte längre 
har sådana bestämmelser. 

11 §. I 1 mom. stryks domstolens rätt att 
välja likvidator eftersom domstolar inte läng-
re har rätt att försätta försäkringsföreningar i 
likvidation. 

16 §. Lagen om offentlig stämning 
(729/2003) talar inte längre om inställelse-
dag. Uttrycket i 1 mom. föreslås därför bli 
ändrat till att likvidatorn betala alla kända 
skulder efter den dag som anges i den offent-
liga stämningen. 

23 §. Pargrafen ska inte längre föreskriva 
om domstolen rätt att besluta om att försätta 
en försäkringsförening i likvidation. 

24 §. Paragrafen föreskriver om förmåns-
rätt för försäkringsfordringar när en försäk-
ringsförening försätts i likvidation eller kon-
kurs. Pargrafen ändras enligt 23 kap. 33 § 1 
mom. i försäkringsbolagslagen till att för-
månsrätten ska densamma som för innehava-
re av handfången pant enligt lagen om den 
ordning i vilken borgenärer skall få betalning 
har till den pantsatta egendomen. 

29 §. I paragrafen införs en del tekniska ju-
steringar av hänvisningarna på grund av den 
ändrade paragrafordningen i den nya försäk-
ringsbolagsordningen. 

30 §. Pargrafen får en ändrad hänvisning 
till 24 kap. i försäkringsbolagslagen. 

 
14 kap. Fusion 

3 §. Paragrafen föreskriver om fusionspla-
nen och vad den ska innehålla. I 2 mom. in-
förs nya 11–14 punkter om vilka nya uppgif-
ter fusionsplanen ska uppta. Punkterna följer 
19 kap. 3 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen. 
Enligt 11 punkten ska planen innehålla ut-
redning om det utjämningsbelopp som över-
förs och enligt 12 punkten utredning om att 
den överlåtande försäkringsföreningen efter 
fusionen uppfyller kraven på täckning för an-
svarsskulden i 10 kap. och soliditetskraven i 
10 a kap. Enligt 13 punkten krävs det utred-
ning om den överlåtande föreningens till-
gångar, skulder och eget kapital och om de 
omständigheter som påverkar värderingen av 
dem, om den effekt som fusionen planeras få 
på den övertagande föreningens balansräk-
ning och om de bokföringsmetoder som ska 
tillämpas på fusionen. I 14 punkten är kravet 
utredning om vilka företagsinteckningar en-
ligt företagsinteckningslagen (634/1984) 
egendomen i de föreningar som deltar i fu-
sionen omfattas av. 

4 §. I paragrafen föreslås 1 mom. bli ändrat 
enligt 16 kap. 5 § i aktiebolagslagen. Därmed 
ska en anmälan om registrering av fusions-
planen åtföljas av ett revisorsutlåtande enligt 
5 § och bokslut och verksamhetsberättelse el-
ler mellanbokslut och verksamhetsberättelse 
enligt 6 §, styrelsens rapport om händelser 
som på ett väsentligt sätt har påverkat före-
ningens ställning efter det senaste bokslutet 
eller mellanbokslutet, utlåtanden från revisor 
och förvaltningsrådet om mellanbokslutet, 
verksamhetsberättelsen och styrelsens rap-
port samt det samtycke av Finansinspektio-
nen som avses i 3 § 4 mom. och 5 § 4 mom. 

I det nya 2 mom. föreskrivs det enligt 16 
kap. 5 § 2 mom. i aktiebolagslagen att anmä-
lan ska göras gemensamt av de föreningar 
som deltar i fusionen. 

4 a §.  I en ny paragraf föreskrivs det enligt 
16 kap. 6 § i aktiebolagslagen om kallelse på 
borgenärerna med anspråk på de företag som 
deltar i fusionen. 

I 1 mom. föreskrivs det om borgenärers rätt 
att motsätta sig fusion. Bestämmelsen mot-
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svarar 16 kap. 6 § 1 mom. i aktiebolagslagen. 
Enligt 2 mom. ska registermyndigheten ut-

färda en kallelse på de borgenärer vars ford-
ran på den överlåtande föreningen har upp-
kommit före registreringen av fusionsplanen. 
Deras rätt att motsätta sig fusionen med ett 
skriftligt meddelande till registermyndighe-
ten senast den dag som nämns i kallelsen ska 
framgå av kallelsen. Bestämmelsen motsva-
rar 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen. 

På ansökan av den övertagande föreningen 
ska kallelse enligt 3 mom. utfärdas också på 
den övertagande föreningens borgenärer, om 
fusionen enligt ett sådant utlåtande av en re-
visor som avses i 5 § kan äventyra betalning-
en av den övertagande föreningens skulder. I 
annat fall har den övertagande föreningens 
borgenärer inte rätt att motsätta sig fusion 
och kräva att deras fordringar betalas eller att 
få säkerhet på grundval av fusionen. Be-
stämmelsen motsvarar 16 kap 6 § 3 mom. i 
aktiebolagslagen. 

4 b §. I en ny paragraf ingår bestämmelser 
enligt 16 kap. 7 § i aktiebolagslagen om för-
säkringsföreningens skyldighet att senast en 
månad före den föreskrivna dagen sända ett 
skriftligt meddelande om kallelsen till de av 
sina kända borgenärer som avses i 4 a § 1 
mom. och vars fordringar har uppkommit 
före registreringen av fusionsplanen. 

6 §.  Paragrafen anger vilka handlingar som 
ska fogas till fusionsplanen i fråga om varje 
förening som deltar i fusionen. Paragrafen får 
en ny 7 punkt om de beslut om utbetalningar 
av medel som varje i fusionen deltagande fö-
rening eventuellt har fattat efter bolagets se-
naste räkenskapsperiod. Bestämmelsen mot-
svarar 16 kap. 11 § 1 mom. 4 punkten i ak-
tiebolagslagen. 

11 §. I överensstämmelse med 19 kap. 5, 6 
och 10 § i försäkringsbolagslagen föreskriver 
paragrafen ansökan om Finansinspektionens 
samtycke till fusionsplanen, fastställelse av 
den stadgeändring som fusionen kräver, kal-
lelse och förutsättningarna för samtycke från 
Finansinspektionen. 

I 1 mom. anges att de föreningar som deltar 
i fusionen ska ansöka om Finansinspektio-
nens samtycke till fusionsplanen och om 
fastställelse av den ändring av stadgarna som 
fusionen kräver inom en månad efter det att 
fusionsplanen har undertecknats. Bestämmel-

sen motsvarar 19 kap. 5 § 1 mom. i försäk-
ringsbolagslagen. 

I det nya 2 mom. ingår det bestämmelser 
enligt 19 kap. 5 § 2 mom. i försäkringsbo-
lagslagen om den övertagande föreningen i 
samband med den ansökan som avses i 1 
mom. är skyldig att ansöka om att Finansin-
spektionen fastställer de grunder för överfö-
ring av utjämningsbeloppet som beror på fu-
sionen. 

Förutsättningarna för att Finansinspektio-
nen ska kunna ge sitt samtycke till fusion fö-
reslås bli ändrade enligt försäkringsbolagsla-
gen.  Enligt 4 mom. ska Finansinspektionen 
ge sitt samtycke om fusionen inte äventyrar 
de försäkrade förmånerna och den inte anses 
äventyra möjligheterna att iaktta sunda och 
försiktiga affärsprinciper i försäkringsföre-
ningens verksamhet.  Bestämmelsen motsva-
rar principerna i 19 kap. 10 § 1 mom. Enligt 
försäkringsbolagslagen har Finansinspektio-
nen rätt att till samtycket foga sådana villkor 
som den anser nödvändiga för att trygga de 
försäkrade förmånerna och iakttagandet av 
sunda och försiktiga affärsprinciper i försäk-
ringsföreningens verksamhet. 

12 §. Den gällande paragrafen föreskriver 
om tillstånd från registermyndigheten för att 
verkställa fusionen. Varken aktiebolagslagen 
eller försäkringsbolagslagen har längre såda-
na bestämmelser. I stället krävs det anmälan 
till registermyndigheten. Lagen föreslås bli 
ändrad i enlighet med detta. 

Paragrafen ändras till att garantiandels-
ägarna i den överlåtande föreningen har rätt 
att kräva inlösen av sina garantiandelar. Par-
grafen har samma innebörd som 16 kap. 13 § 
i aktiebolagslagen. 

Garantiandelsägarna i den överlåtande fö-
reningen kan enligt 1 mom. på den före-
ningsstämma som beslutar om fusionen krä-
va inlösen av sina garantiandelar. Kravet på 
inlösen måste ställas innan beslutet om fu-
sion fattas. Den som kräver inlösen måste 
rösta mot fusionsbeslutet. Bara de garantian-
delar kan lösas in som har anmälts för regi-
strering i garantiandelsboken före förenings-
stämman eller senast på den sista anmäl-
ningsdagen. 

Om någon överenskommelse om inlösen-
rätten till garantiandelar eller om villkoren 
för inlösen inte nås med den övertagande fö-
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reningen, ska ärendet med iakttagande av vad 
som föreskrivs i 16 kap. 4 § om behandling i 
skiljeförfarande överlämnas till skiljemän för 
avgörande. Efter att ärendet inletts har garan-
tiandelsägarna bara rätt till lösenbeloppet. 
Om det senare under förfarandet fastställs att 
de inte har rätt till inlösen, har de rätt till fu-
sionsvederlag i enlighet med fusionsplanen. 
Om fusionen förfaller leder detta till att ock-
så inlösenförfarandet förfaller. 

Lösenbeloppet är enligt 3 mom. det verkli-
ga pris som garantiandelen betingar omedel-
bart före fusionsbeslutet. När lösenbeloppet 
fastställs beaktas inte den negativa effekt 
som fusionen eventuellt har på värdet av den 
överlåtande föreningens garantiandelar. På 
lösenbeloppet ska en årlig ränta betalas och 
den börjar löpa så snart fusionsbeslutet är fat-
tat. 

Lösenbeloppet ska enligt 4 mom. betalas 
inom en månad från det att domen vunnit 
laga kraft. Den övertagande föreningen be-
höver dock inte betala förrän verkställandet 
av fusionen har registrerats. 

Den övertagande föreningen svarar enligt 5 
mom. för att lösenbeloppet betalas. Den 
överlåtande föreningen ska genast underrätta 
den övertagande föreningen om inlösenan-
språk. 

13 och 14 §. Pargraferna föreslås bli upp-
hävda eftersom det inte längre ska behövas 
tillstånd av registermyndigheten för att verk-
ställa en fusion. 

15 §.  De föreningar som deltar i fusionen 
ska enligt 1 mom. till registermyndigheten 
göra anmälan om verkställande av fusionen 
inom sex månader från Finansinspektionens 
samtycke. 

Till 3 mom. fogas i överensstämmelse med 
16 kap. 14 § 1 mom. 1 punkten i aktiebolags-
lagen en skyldighet att till anmälan foga en 
försäkran från de i fusionen deltagande före-
ningarnas styrelsemedlemmar och verkstäl-
lande direktörer om att denna lag har iaktta-
gits vid fusionen och de i fusionen deltagan-
de föreningarnas beslut om fusionen. Enligt 
19 kap. 12 § 2 mom. i försäkringsbolagsla-
gen ska anmälan också åtföljas av ett intyg 
över Finansinspektionens samtycke. 

I ett nytt 4 mom. anges förutsättningarna 
för att en anmälan om verkställighet av fu-
sion ska kunna registreras. Registermyndig-

heten ska kontrollera villkoren före registre-
ringen. Enligt momentet räcker det med en 
domstols dom om att borgenären har fått be-
talning eller betryggande säkerhet för sina 
fordringar. 

Om en borgenär har motsatt sig fusionen, 
ska registermyndigheten enligt ett nytt 5 
mom. genast informera föreningen. Före-
ningen kan då inom en månad från den utsat-
ta dagen väcka talan för att lösa frågan om 
skulden eller säkerheten. Föreningen och 
borgenären kan också tillsammans begära att 
registermyndigheten skjuter upp behandling-
en av ärendet. 

Ett nytt 8 mom. föreskriver att borgenärs-
skyddet enligt paragrafen inte gäller försäk-
ringsborgenärer. 

 
14 a kap.  Överlåtelse av försäkringsbe-

ståndet 

1 §. Enligt 1 mom. kan en försäkringsföre-
ning överlåta sitt försäkringsbestånd till en 
annan försäkringsförening eller till ett försäk-
ringsbolag. Momentet får ett förtydligande 
tillägg om att bestämmelserna om övertagan-
de förening i detta kapitel på det övertagande 
bolaget när försäkringsbestånd överlåts till 
ett försäkringsbolag. 

I 3 mom. ingår tekniska justeringar av hän-
visningarna eftersom uppbyggnaden av för-
säkringsbolagslagen har ändrats. 

I ett nytt 4 mom. föreskrivs det enligt 21 
kap. 1 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen om 
att också den del av den överlåtande före-
ningens utjämningsbelopp som svarar mot 
det försäkringsbestånd som ska överlåtas ska 
överföras på den övertagande föreningen el-
ler det övertagande bolaget. 

3 §. Pargrafen har bestämmelser om en 
skriftlig plan för överlåtelsen av försäkrings-
beståndet. I 2 mom. anges det vad som ska 
ingå i planen. Momentet föreslås få en ny 9 
och 10 punkt som enligt 21 kap. 2 § 2 mom. i 
försäkringsbolagslagen föreskriver att planen 
ska ha utredning om det utjämningsbelopp 
som överförs och utredning om att den över-
låtande försäkringsföreningen, som inte för-
satts i likvidation, och den övertagande för-
säkringsföreningen efter överlåtelsen uppfyl-
ler kraven på täckning för ansvarsskulden i 
10 kap. och soliditetskraven i 10 a kap. 
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9 §. Paragrafens 1 mom. föreslås bli ändrat 
enligt 21 kap. 4 § 1 mom. i försäkringsbo-
lagslagen, vilket innebär att Finansinspek-
tions samtycke till planen för överlåtelse av 
försäkringsbeståndet ska anhållas inom en 
månad efter det att planen har undertecknats. 

Enligt ett nytt 2 mom. ska den övertagande 
och den överlåtande föreningen i samband 
med den ansökan som avses i 1 mom. ansöka 
om att Finansinspektionen fastställer grun-
derna för överföring av utjämningsbeloppet. 
Momentet motsvarar 21 kap. 4 § 2 mom. i 
försäkringsbolagslagen. 

De förutsättningar som krävs för att Fi-
nansinspektionen ska kunna ge sitt samtycke 
till att försäkringsbeståndet överlåts ändras 
enligt försäkringsbolagslagen. Enligt 4 mom. 
ska Finansinspektionen ge sitt samtycke om 
överlåtelsen av försäkringsbeståndet inte 
äventyrar de försäkrade förmånerna och den 
inte anses äventyra möjligheterna att iaktta 
sunda och försiktiga affärsprinciper i försäk-
ringsföreningens verksamhet. Bestämmelsen 
motsvarar 21 kap. 12 § 1 mom. i försäkrings-
bolagslagen. I samklang med försäkringsbo-
lagslagen ska Finansinspektionen ha rätt att 
till samtycket foga sådana villkor som den 
anser nödvändiga för att trygga de försäkrade 
förmånerna och iakttagandet av sunda och 
försiktiga affärsprinciper i försäkringsföre-
ningens verksamhet. 

 
15 kap.  Skadeståndsskyldighet 

1 §.  I paragrafens nya 1 mom. föreskrivs 
på motsvarande sätt som i 28 kap. 2 § 1 
mom. i försäkringsbolagslagen att en styrel-
seledamot, en förvaltningsrådsledamot och 
verkställande direktören ska ersätta skada 
som de i sitt uppdrag, i strid med 1 kap. 6 d 
§, uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsa-
kat föreningen. Enligt den föreslagna 1 kap. 
6 d § har personer i ledningen allmän om-
sorgsplikt gentemot föreningen, dvs. de skall 
omsorgsfullt främja föreningens intressen. 
En person som hör till ledningen och som 
bryter mot omsorgsplikten är enligt paragra-
fen skyldig att ersätta föreningen för den 
skada som han eller hon orsakat. 

I 2 mom. föreslås att ledningen utöver det 
som avses i 1 mom. också är skyldig att er-
sätta skada som den i sitt uppdrag annars i 

strid med försäkringsbolagslagen, de be-
stämmelser i aktiebolagslagen som tillämpas 
med stöd av försäkringsbolagslagen eller be-
stämmelser i stadgarna uppsåtligen eller av 
oaktsamhet har orsakat föreningen, en del-
ägare eller någon annan. För att ledningen 
skall bli ersättningsskyldig förutsätts det så-
ledes att skadan har orsakats genom överträ-
delse av andra bestämmelser i denna lag eller 
i försäkringsbolagslagen eller bestämmelser i 
aktiebolagslagen som tillämpas med stöd av 
försäkringsbolagslagen eller bestämmelser i 
stadgarna än enbart bestämmelsen om allmän 
omsorgsplikt i den föreslagna 1 kap. 6 d §. 
Momentet motsvarar 28 kap. 2 § 2 mom. i 
försäkringsbolagslagen. 

I det nya 3 mom. föreslås bestämmelser om 
en oaktsamhetspresumtion som i sak motsva-
rar 28 kap. 2 § 3 mom. i försäkringsbolagsla-
gen. I momentet ska förutom till lagen om 
försäkringsföreningar uttryckligen också 
hänvisas till de bestämmelser i försäkrings-
bolagslagen och aktiebolagslagen som till-
lämpas med stöd av lagen om försäkringsfö-
reningar. En person i ledningen som har or-
sakat skada genom överträdelse av lagen om 
försäkringsföreningar, de bestämmelser i för-
säkringsbolagslagen eller aktiebolagslagen 
som tillämpas med stöd av lagen om försäk-
ringsföreningar eller bestämmelser i stadgar-
na ska för att undgå skadeståndsansvar visa 
att han eller hon har handlat omsorgsfullt. 
Den föreslagna bestämmelsen gäller dock 
inte situationer där endast principerna i 1 
kap. 6 d § har åsidosatts. Om oaktsamhets-
presumtionen tillämpades på denna grund 
skulle detta med beaktande av bestämmel-
sens allmänna utformning leda till ett alltför 
strängt resultat med tanke på föreningsled-
ningens ansvar. 

Om föreningen, en delägare eller någon 
annan har orsakats ersättningsbar skada ge-
nom en rättshandling eller något annat jäm-
förbart arrangemang som har vidtagits till 
förmån för en föreningen närstående person, 
kan man i regel utgå från att det åtminstone 
är fråga om ett oaktsamt förfarande. Till-
lämpningen av bestämmelsen förutsätter inte 
att syftet bevisligen har varit att ge en före-
ningen närstående person en fördel, utan det 
räcker att åtgärden enligt en objektiv bedöm-
ning har vidtagits till förmån för någon när-
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stående. På definitionen av närstående till-
lämpas med stöd av 10 kap. 1 § 1 mom. 8 
kap. 11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen. 

3 §. Också denna pargraf om delägares 
skadeståndsskyldighet anpassas efter försäk-
ringsbolagslagen. Enligt 1 mom. ska en del-
ägare ersätta en skada som han genom att 
medverka till överträdelse av denna lag eller 
de bestämmelser i försäkringsbolagslagen el-
ler aktiebolagslagen som tillämpas med stöd 
av denna lag eller stadgarna uppsåtligen eller 
av vållande har åsamkat föreningen, en an-
nan delägare eller någon annan. 

I paragrafens nya 2 mom. föreskrivs på 
motsvarande sätt som i 28 kap. 3 § 2 mom. i 
försäkringsbolagslagen om oaktsamhetspre-
sumtionen i det fall att en delägare har orsa-
kat skada genom en åtgärd till förmån för en 
föreningen närstående person. I motsats till 
ledningens ansvar ger enbart den omständig-
heten att ett förfarande strider mot lagen om 
försäkringsföreningar, de bestämmelser i för-
säkringsbolagslagen eller aktiebolagslagen 
som tillämpas med stöd av den eller bestäm-
melser i stadgarna inte anledning att anta att 
delägaren handlat oaktsamt. 

3 a §. Paragrafen är ny och gäller stämmo-
ordförandens skadeståndsansvar. Bestäm-
melsen motsvarar 28 kap, 4 § i försäkrings-
bolagslagen. Stämmoordföranden ska ersätta 
en skada som han eller hon i sitt uppdrag ge-
nom överträdelse av denna lag, de bestäm-
melser i försäkringsbolagslagen eller aktiebo-
lagslagen som tillämpas med stöd av denna 
lag eller bestämmelser i stadgarna uppsåtli-
gen eller av oaktsamhet har orsakat bolaget, 
en delägare eller någon annan. 

5 §. Enligt ett tillägg i 1 mom. ska före-
ningsstämman kunna besluta om att väcka 
skadeståndstalan med stöd av den nya 3 a §. 

6 §. Bestämmelserna om delägarnas rätt att 
föra skadeståndstalan för föreningens räkning 
ändras enligt principerna i 28 kap. 8 § i för-
säkringsbolagslagen. 

Trots att det enligt 5 § är föreningsstäm-
man som har rätt att väcka talan, har delägar-
na enligt 1 mom. rätt att i sitt eget namn föra 
skadeståndstalan för försäkringsföreningens 
räkning, om det när talan väcks är sannolikt 
att föreningen inte ser till att skadeståndsan-
språket fullföljs. Dessutom krävs det att kä-
randena då innehar minst en tiondel av samt-

liga röster. Momentet svarar mot 28 kap. 8 § 
1 mom. i försäkringsbolagslagen. 

När delägarna väcker skadeståndstalan ska 
föreningen ges tillfälle att bli hört, om detta 
inte är uppenbart onödigt. De delägare som 
för talan svarar själva för rättegångskostna-
derna men har rätt att få dem ersatta av före-
ningen, om de medel som genom rättegången 
vunnits till föreningen räcker till för ändamå-
let. Förslaget uppmuntrar inte delägarna till 
att föra skadeståndstalan i onödan eftersom 
de själva svarar för rättegångskostnaderna 
om de förlorar. Momentet svarar mot 28 kap. 
8 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen. 

I 3 mom. ingår en frist för att väcka talan 
om den ersättningsskyldige genom beslut av 
föreningsstämman har beviljats ansvarsfrihet 
och om det vid samma föreningsstämma har 
lagts fram ett förslag om särskild granskning. 
Talan väckas inom tre månader från beslutet 
eller om det vid samma föreningsstämma har 
lagts fram ett förslag om särskild granskning 
och det har biträtts. Momentet svarar mot 28 
kap. 8 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen. 

I 4 mom. föreskrivs det att en delägare inte 
har rätt att få ersättning för en skada som or-
sakats föreningen. Momentet svarar mot 28 
kap. 8 § 4 mom. i försäkringsbolagslagen. 

På begäran av delägarna är föreningen en-
ligt 5 mom. skyldig att utreda om kärandena i 
ett fall som avses i 1 mom. innehar minst en 
tiondel av samtliga röster och att utfärda ett 
intyg över detta. Rösterna räknas enligt be-
stämmelserna i stadgarna. 

7 §. Till det inledande stycket ska också 3 a 
§ nämnas eftersom talan kan väckas med 
stöd av den. Fristerna på tre respektive 2 år i 
1–4 punkten föreslås bli förlängda till fem år 
för att väcka talan. Bestämmelsen svarar mot 
28 kap. 9 § i försäkringsbolagslagen. Dessut-
om får 4 punkten en frist för att talan mot 
stämmoordföranden preskriberas. 

8 §. I den nya 8 § anges det når ska-
deståndsbestämmelserna är tvingande. Enligt 
1 mom. kan föreningens rätt till skadestånd 
enligt detta kapitel eller 51 § i revisionslagen 
inte begränsas i stadgarna i vissa fall. Pargra-
fen svarar mot 28 kap. 10 § i försäkringsbo-
lagslagen. 

Enligt 1 punkten kan rätten till skadestånd 
inte begränsas om skadan har orsakats genom 
överträdelse av sådana bestämmelser i denna 
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lag eller sådana bestämmelser i försäkrings-
bolagslagen eller aktiebolagslagen som till-
lämpas med stöd av denna lag och från vilka 
avvikelse inte får göras genom en bestäm-
melse i stadgarna. 

Enligt 2 punkten kan föreningens rätt till 
skadestånd inte begränsas om skadan annars 
har orsakats uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet. 

Enligt 2 mom. kan föreningens rätt till ska-
destånd begränsas genom stadgarna bara om 
alla delägare ger sitt samtycke. 

I 3 mom. föreskrivs det enligt 28 kap. 10 § 
3 mom. i försäkringsbolagslagen att stadgar-
na inte kan begränsa den rätt till skadestånd 
eller den talerätt som en delägare eller någon 
annan har enligt detta kapitel eller revisions-
lagen. 

Bestämmelser i stadgarna är utan effekt när 
rätten till skadestånd eller till att väcka talan 
är begränsade mer än vad denna pargraf tillå-
ter. 

 
16 kap. Särskilda stadganden 

3 §. I 2 mom. ingår bestämmelser om dom-
stolens skyldighet att underrätta Finansin-
spektionen och registermyndigheten om sitt 
beslut när talan om klander av förenings-
stämmans beslut har väckts. Domstolen ska 
enligt ett tillägg till momentet också göra re-
gisteranmälan om att dess avgörande har 
vunnit laga kraft. 

4 §. Enligt 1 mom. ska en bestämmelse i 
stadgarna om behandling av tvister i skilje-
förfarande fortfarande vara bindande för fö-
reningen, en garantiandelsägare, styrelsen, 
förvaltningsrådet, en styrelsemedlem, en för-
valtningsrådsmedlem, verkställande direktö-
ren och en revisor. Däremot ska skiljeklausu-
ler i stadgarna inte vara bindande för utom-
stående, till exempel borgenärer. Vidare ska 
en bestämmelse i stadgarna om behandling 
av sådana tvistemål i skiljeförfarande vara 
bindande för parterna i tvistemålet. Momen-
tet svarar mot 24 kap. 3 § 1 mom. i aktiebo-
lagslagen. 

I 2 mom. anges det explicit att en skilje-
klausul i stadgarna inte har någon retroaktiv 
effekt. 

6 §. Hänvisningarna ändras till 8 kap. 10 § 
i aktiebolagslagen som i fortsättningen ska 

tillämpas på försäkringsföreningar. 
7 §. Pargrafen har straffbestämmelser om 

olovligt bedrivande av försäkringsrörelse. 
Till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. där 
allmänna åklagaren åläggs att ge Finansin-
spektionen tillfälle att yttra sig i ärendet. När 
domstolen behandlar brottmålet ska den ge 
Finansinspektionen tillfälle att bli hörd. 

8 §. Paragrafen har straffbestämmelser vid 
försäkringsföreningsbrott. I 5 punkten upp-
hävs bestämmelserna om brott mot återbetal-
ning av kapitallån, betalning av ränta eller 
annan gottgörelse eller ställande av säkerhet 
eftersom de inte är straffbara enligt försäk-
ringsbolagslagen. 

Enligt 6 punkten är det straffbart att bevilja 
penninglån i strid med 11 kap. 7 §. Bestäm-
melsen föreslås bli upphävd eftersom be-
stämmelsen om att ge penninglån till före-
ningen närstående personer också föreslås bli 
upphävd. 

9 §. Bestämmelsen i 1 mom. 3 punkten om 
underlåtenhet att iaktta bestämmelserna om 
vad som ska anges i föreningens brev och på 
dess blanketter föreslås bli upphävd eftersom 
försäkringsbolagslagen inte har någon sådan 
straffbestämmelse. 

I 4 punkten ingår en teknisk ändring på 
grund av den nya uppbyggnaden av försäk-
ringsbolagslagen. 

I 5 punkten införs en teknisk justering med 
en hänvisning till 8 kap. 10 § i aktiebolagsla-
gen. Dessutom stryks uppgifter till social- 
och hälsovårdsministeriet eftersom lagen i 
fortsättningen inte längre ska förplikta före-
ningarna att lämna information till ministeri-
et. 

Bestämmelsen i 8 punkten att brott mot 
upplysningsplikten vid utbjudande av garan-
tiandelar föreslås bli upphävd eftersom för-
säkringsbolagslagen inte har någon sådan 
straffbestämmelse. 

I 2 mom. införs en teknisk justering på 
grund av ändringarna i 1 mom. 

10 §. Paragrafen föreskriver om sekretess 
för uppgifter och social- och hälsovårdsmini-
steriets rätt att lämna ut uppgifter som omfat-
tas av försäkringshemligheten. Begreppet 
"tystnadsplikt" i 1 mom. föreslås bli ersatt 
med "sekretess" i likhet med försäkringsbo-
lagslagen. Vidare förelås ett nytt 3 mom. 
med bestämmelser enligt 30 kap. 2 § 2 mom. 
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i försäkringsbolagslagen om att social- och 
hälsovårdsministeriet bara får lämna ut in-
formation som behövs för att de myndigheter 
som nämns i 2 mom. ska kunna utföra sina 
uppdrag. 

I det inledande stycket i 4 mom. ändras 
"tystnadsplikt" till "sekretess" i likhet med 
försäkringsbolagslagen. Vidare kompletteras 
3 punkten i överensstämmelse med 30 kap. 3 
§ 1 mom. i försäkringsbolagslagen med ett 
tillägg om utlämnande av känsliga uppgifter 
enligt 11 § i personuppgiftslagen. Dessutom 
kompletteras 6 punkten enligt 30 kap. 3 § 1 
mom. 6 punkten i försäkringsbolagslagen 
med tillstånd från datasekretessnämnden och 
föreskrifter stryks. Vidare kompletteras 9 
punkten enligt 30 kap. 3 § 1 mom. i försäk-
ringsbolagslagen med att till registeransvari-
ga som bedriver kreditupplysningsverksam-
het bara får lämnas ut uppgifter som den får 
registrera i kreditupplysningsregistret eller i 
övrigt behandla i kreditupplysningssyfte. 

Bestämmelsen i 6 mom. om trafikförsäk-
ringscentralens, patientförsäkringscentralens 
och miljöförsäkringscentralens rätt att lämna 
sekretessbelagda uppgifter behövs inte efter-
som centralerna sköter uppgifter inom ramen 
för offentlig makt och eftersom de följer för-
valtningslagen lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet. Följaktligen behöver 
lagen om försäkringsföreningar inte ha speci-
fika bestämmelser om centralernas rätt att 
lämna ut sekretessbelagda uppgifter. 

Vidare föreslås 8 mom. bli upphävt efter-
som det genom förordning av social- och 
hälsovårdsministeriet inte ska utfärdas när-
mare bestämmelser om verkställigheten av 
paragrafen. 

11 a §. Paragrafen föreslås bli upphävd ef-
tersom bestämmelser om registrering av om-
bud och personer som handlar på deras väg-
nar numera ingår i lagen om försäkringsför-
medling (570/2005).  

12 §. I 2 mom. föreslås social- och hälso-
vårdsministeriets befogenhet att meddela fö-
reskrifter bli upphävd. Det finns inget behov 
av att meddela föreskrifter om återförsäkring 
eftersom återförsäkringsdirektivet har ge-
nomförts nationellt i försäkringsbolagslagen. 
I lagen om försäkringsklasser (526/2008) in-
går bestämmelser om turistassistans. Även i 
övrigt finns det inget behov att i lag utfärda 

bemyndiganden att utfärda närmare bestäm-
melser på grund av avtalet om Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller medge 
undantag från lagen. 

13 §. Också bestämmelsen om vad som ska 
ingå i föreningens brev och på dess blanket-
ter föreslås bli upphävt eftersom varken för-
säkringsbolagslagen eller aktiebolagslagen 
har sådana bestämmelser. 

Ikraftträdande. Ikraftträdandebestämmel-
sen föreskriver om ikraftträdandet för de nya 
bestämmelserna och om övergångsåtgärder 
som gäller försäkringsföreningar som har 
bildats innan de nya bestämmelserna träder i 
kraft. Syftet är att de nya bestämmelserna ska 
träda i kraft när de har godkänts och blivit 
stadfästa. Den sannolika tidpunkten är sen-
hösten 2009, dock senast den 1 januari 2010. 

I 1 mom. ingår en sedvanlig ikraftträdan-
debestämmelse. 

I 2 mom. föreskrivs det om åsidosättande 
av bestämmelser i stadgarna som strider mot 
de tvingande bestämmelserna i den nya lagen 
och om att ändra stadgarna enligt den nya la-
gen. Bestämmelserna har samma innebörd 
som 4 § 1 mom. i lagen om införande av för-
säkringsbolagslagen. Inom den utsatta tiden 
måste en försäkringsförening anhålla om att 
Finansinspektionen fastställer ändringarna i 
stadgarna och anmäla dem för registrering 
senast tre månader efter Finansinspektionens 
beslut. 

I 3 mom. föreskrivs det om bestämmelser i 
stadgarna som strider mot 1 kap. 2 § 1 mom. 
i den nya lagen. Enligt den gällande lagen 
om försäkringsföreningar bestäms det särskilt 
i stadgarna om delägarskap för garantian-
delsägare. Den nya lagen utgår från att de all-
tid är delägare om det inte föreskrivs något 
annat i stadgarna. Eftersom ändringen kan 
påverka försäkringstagardelägarnas ställning 
i föreningen, föreslås till paragrafens 5 mom. 
en övergångsbestämmelse, enligt vilken den 
nya regleringen gäller nya garantiandelar 
som tecknas efter lagens ikraftträdande. 

Det föreslås att 1 kap. 3 § 1 mom. ändras 
så, att den lagstadgade tilläggsavgiftsskyl-
digheten för garantiandelsägare som är del-
ägare slopas. Eftersom ändringen kan påver-
ka försäkringsföreningens ekonomiska ställ-
ning föreslås till 6 mom. en övergångsbe-
stämmelse, enligt vilken försäkringsföre-
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ningens garantiandelsägare som är delägare 
fortfarande ansvarar för sådana försäkrings-
föreningens skyldigheter som har uppkommit 
före den nya lagens ikraftträdande. 

Enligt 4 mom. är det vanligen tidpunkten 
när ett stämmobeslut fattas som är avgörande 
för om den gällande lagen eller den nya lagen 
ska tillämpas på ärendet och anknytande re-
gistreringar och på övriga förfaranden. Om 
ett stämmobeslut har fattats under den gäl-
lande lagens giltighetstid, ska vanligen den 
nuvarande lagen till alla delar tillämpas på 
både materiella bestämmelser och procedur-
bestämmelser. När stämman hålls sedan den 
nya lagen har trätt i kraft ska den nya lagen 
också tillämpas på stämmokallelse, stämmo-
handlingar och anmälan och deltagande i fö-
reningsstämman, trots att tillexempel stäm-
mokallelsen skickas ut och anmälningar görs 
redan innan lagen har trätt i kraft. 

Enligt den nya lagen väljs styrelsen av för-
valtningsrådet, om föreningen har ett förvalt-
ningsråd och om ingenting annat sägs i stad-
garna. Enligt den nya lagen har förvaltnings-
rådet denna rättighet bara det står inskrivet i 
stadgarna. Enligt 7 mom. har förvaltningsrå-
det rätt att välja styrelsemedlemmar i tre år 
från det att lagen trädde i kraft, förutsatt att 
en bestämmelse i stadgarna som gäller för-
valtningsrådet har anmälts för registrering 
innan den nya lagen har trätt i kraft, också 
när rätten inte finns inskriven i stadgarna. Ef-
ter övergångsperioden existerar inte rätten 
längre. Momentet har samma innebörd som 
11 § i lagen om införande av försäkringsbo-
lagslagen.  

Enligt 8 mom. är överkursfonder i en för-
säkringsförenings balansräkning, som alltså 
inte längre kommer att finnas på grundval av 
den nya lagen, i fortsättningen bundet eget 
kapital. I motsats till försäkringsbolagslagen 
ska lagen om försäkringsföreningar fortfa-
rande ha bestämmelser om reservfonder. 

Enligt 9 mom. ska bestämmelserna om eget 
kapital, bokslut och verksamhetsberättelse i 
10 kap. i den nya lagen ska tillämpas senast 
från och med att bokslutet och verksamhets-
berättelsen för den räkenskapsperioden upp-
rättas, det vill säga från och med den räken-
skapsperiod som börjar när den nya lagen har 
trätt i kraft. Det ska således vara tillåtet att 
följa antingen de gamla eller de nya bestäm-

melserna när bokslutet och verksamhetsbe-
rättelsen upprättas för en räkenskapsperiod 
som pågår när den nya lagen träder i kraft. 

I 10 mom. föreslås med hänvisning till tyd-
lighet och förutsebarhet en specialbestäm-
melse som anger att tidpunkten då fusions-
planen anmäls för registrering ska vara avgö-
rande för lagvalet vid fusion. Vid överlåtelse 
av försäkringsbeståndet är tidpunkten när an-
sökan om Finansinspektionens samtyckte till 
överlåtelsen görs avgörande eftersom planen 
om överlåtelse av försäkringsbeståndet inte 
behöver anmälas för registrering. Dessa tid-
punkter ska avgöra frågan om förfarandet vid 
alla bestämmelser om fusion, delning och 
överlåtelse av försäkringsbeståndet. 

På behandling av avgörande av klanderta-
lan gällande ogiltigt beslut eller andra krav 
som har ställts före lagens ikrafträdande til-
lämpas enligt 11 mom. de bestämmelser som 
gällde vid denna lags ikraftträdande.  

Enligt 12 mom. på skadestånd som grundar 
sig på gärningar eller försummelser som in-
träffade före  lagens ikrfatträdande tillämpas 
de bestämmelser som gällde vid denna lags 
ikraftträdande.  

 
1.2. Lagen om pension för lantbruksfö-

retagare 

11 kap. Bestämmelser om förvaltningen 
av Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt 

117 §. Delegationens uppgifter och besluts-
fattande. Bestämmelser om delegationens 
uppgifter finns i denna paragraf och i 128 §. 
Dessutom ingår bestämmelser om delegatio-
nen i statsrådets förordning om reglemente 
för Lantbrukarnas pensionsanstalt 
(1404/2006). I 2 mom. anges uppgifterna i 3 
§ i förordningen. Det handlar i grund och 
botten om skyldigeter och det ligger därför i 
linje med principerna i grundlagen att be-
stämmelserna ingår i lag. I 1 punkten ändras 
formuleringen språkligt för att motsvara det 
som avses i 118 §, det vill säga att delegatio-
nen väljer övriga medlemmar i styrelsen 
utom de som representerar ministerier och 
personliga suppleanter för dem. Ordföranden 
och vice ordföranden väljs av Pensions-
skyddscentralen. I dagsläget ingår det be-
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stämmelser om revisorer dels i 128 §, dels i 
förordning, vilket är onödigt. Enligt 2 punk-
ten ska delegationen välja en revisor och en 
eventuell revisorssuppleant. I 4 § i statsrådets 
förordning om reglemente för Lantbrukarnas 
pensionsanstalt ingår det närmare bestäm-
melser om arvoden till revisorn och en even-
tuell revisorssuppleant och om ersättning till 
dem för resekostnader. Följaktligen behövs 
inga sådana bestämmelser i lag. 

118 §. Styrelsen. Enligt den gällande lagen 
krävs det av styrelseledamöterna och verk-
ställande direktören ett daterat och under-
tecknat samtycke till uppdraget innan de ut-
nämnas. Något sådant skriftligt samtycke 
krävs inte av styrelseledamöterna eller verk-
ställande direktörerna i försäkringsbolag eller 
arbetspensionsförsäkringsbolag. Bestämmel-
serna föreslås bli samordnade och 118 § 4 
mom. bör därför upphävas. Ingen kan själv-
fallet utnämnas utan att ha gett sitt samtycke. 

120 §. Verkställande direktören. Den sista 
meningen i 2 mom. föreslås bli upphävd. 

126 §.  Bokföring, bokslut och verksam-
hetsberättelse. I 1 mom. införs en teknisk 
ändring av hänvisningen för att den ska gälla 
Finansinspektionen. 

I 2 mom. beaktas den nya metoden att bara 
undantagen från bokföringslagen och 8 kap. i 
försäkringsbolagslagen räknas upp i lagen. 
Bestämmelserna i 8 kap. i försäkringsbolags-
lagen ska tillämpas, utom 1–3 §, 10 § 1 mom. 
och 2 mom. 1 punkten, 12 § 3–6 punkten, 13 
§, 14 § 1 mom. 2 punkten, 19, 23 och 27–31 
§, kan tillämpas på Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt likaväl som på arbetspen-
sionsförsäkringsbolag. Bestämmelserna i 8 
kap. 1–3 §, 12 § 3–6 punkten och 13 § läm-
par sig inte eftersom pensionsanstalten inte 
har något eget kapital, även om koncernen 
kan få eget kapital genom samgång mellan 
dotterbolag. 

I 8 kap. 14 § 1 mom. 2 punkten i försäk-
ringsbolagslagen nämns ett försäkringsbolags 
eller ett arbetspensionsförsäkringsbolags för-
säkringstekniska ansvarsskuld. Men det finns 
egna regler för ansvarsskuld i Lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt och bestämmelsen 
kan därför inte tillämpas. Kriterierna för be-
räkning av ansvarsskulden avviker delvis 
från kriterierna för beräkning av ansvars-
skulden i andra arbetspensionsanstalter. Inte 

heller 8 kap, 10 § ska tillämpas eftersom 
pensionsanstalten inte har fritt eget kapital. 
Den har inget behov av att ta kapitallån när 
det är staten som finansierar verksamheten. 
När anstalten inte har något behov av att ta 
kapitallån, är bestämmelserna om kapitallån 
på grundval av 10 § 2 mom. inte tillämpliga. 
Däremot kan 2 punkten i momentet komma 
att tillämpas när det i anstaltens koncern in-
går ett företag med kapitallån. Då måste det i 
verksamhetsberättelsen om koncernen precis 
som i fråga om försäkringsbolag uppges vil-
ka de viktigaste villkoren för kapitallånen är. 
Följaktligen är det inte uteslutet att punkten 
kan komma att tillämpas. 

Pensionsanstalten har inte koncession för 
att bevilja fondförsäkringar och 8 kap. 19 § 
kommer därför inte att tillämpas. Vidare 
kommer 22 § 1 mom. inte att tillämpas efter-
som pensionsanstalten inte har något moder-
bolag utan den finansieras av staten. Det är 
också osannolikt att det i pensionsanstaltens 
koncern skulle ingå kreditinstitut eller värde-
pappersföretag och även 2 mom. kommer 
inte att tillämpas. Om pensionsanstalten hade 
ett företag som bedriver lagstadgad arbets-
pensionsförsäkring som dotter- eller intresse-
företag skulle det enligt de allmänna princi-
perna sammanställas med koncernbokslutet.  
Följaktligen ska inte 8 kap. 23 § som förbju-
der sammanställning med arbetspensionsför-
säkringsbolagets bokslutsuppgifter. Vidare 
gäller 27 § publika försäkringsbolag och 
kommer därmed inte att tillämpas på pen-
sionsanstalten. Inte heller 8 kap. 28–31 § 
kommer att tillämpas eftersom motsvarande 
bestämmelser ingår i detta kapitel. 

Bokföringslagen tillämpas på arbetspen-
sionsförsäkringsbolag och Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt enligt nästan samma 
principer. Undantagen gäller registrering av 
bokslutet, koncernbokslutet och verksam-
hetsberättelsen som det finns bestämmelser 
om i 3 kap. 9 § i bokföringslagen. Detsamma 
gäller också kopior av bokslutet och verk-
samhetsberättelsen som regleras i 3 kap. 11 § 
i bokföringslagen. Dessutom kan 3 kap. 9 § i 
bokföringslagen inte tillämpas direkt på pen-
sionsanstalten eftersom bokslutet inte ska 
anmälas för registrering till patent- och regis-
terstyrelsen. Bestämmelserna om kopior av 
bokslutet och verksamhetsberättelsen lämpar 
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sig inte för pensionsanstalten eftersom de re-
fererar till 9 §. Vanligen är det så att det ges 
ut en kopia av bokslutet och verksamhetsbe-
rättelsen om någon begär det. Dessutom läg-
ger pensionsanstalten ut bokslutet på sin 
webbsida. I 3 mom. utesluts tillämpningen av 
lagrummen. En innehållslig ändring är att 
pensionsanstalten i likhet med arbetspen-
sionsförsäkringsbolag ska ha rätt att upprätta 
koncernbokslut enligt den internationella re-
dovisningsstandarden IFRS. 

Bestämmelserna i bokföringslagen om upp-
rättande av koncernbokslut blir tillämpliga på 
grundval av 8 kap. i försäkringsbolagslagen 
och det kan vara befogat att Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt följer dem. Därmed 
kan det gällande 4 mom. upphävas eftersom 
det inte behövs. 

Också 5 mom. är onödigt eftersom motsva-
rande bestämmelser blir tillämpliga på 
grundval av 8 kap. 4 § 3 mom. Följaktligen 
föreslås momentet bli upphävt. 

127 §. Närmare bestämmelser om bokfö-
ring och bokslut. Befogenheten i 1 mom. att 
utfärda förordning ändras enligt 8 kap. 28 § i 
försäkringsbolagslagen. Dessutom ändras 
momentet så att förordningen i förekomman-
de fall bara ändras om det finns ett särskilt 
behov av att reglera bestämmelserna om 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, vilket 
också har varit fallet. Syftet är att ministeriet 
i fortsättningen inte ska meddela bestämmel-
ser som överlappar bestämmelserna om ar-
betspensionsförsäkringsbolag. 

I 2 mom. ändras Försäkringsinspektionen 
till Finansinspektionen. Befogenheterna att 
meddela föreskrifter ska motsvara 8 kap. 29 
§ i i försäkringsbolagslagen. Pensionsanstal-
ten har inga fondförsäkringar så befogenhe-
ten gäller inte den typen av försäkringar. 

Vidare är 3 mom. onödigt och föreslås där-
för bli upphävt eftersom det inte behövs be-
myndigandebestämmelser för anvisningar 
och yttranden. 

Också 4 mom. är onödigt och kan upphä-
vas eftersom likadana materiella bestämmel-
ser följer av att 3 kap. 2 § i bokföringslagen 
och 1 kap. 9 § i bokföringsförordningen till-
lämpas. Båda tillämpas på pensionsanstalten. 

I 5 mom. ingår en innehållslig ändring som 
innebär att ministeriet respektive Finansin-
spektionen inte behöver begära utlåtande av 

bokföringsnämnden innan de ger en anvis-
ning eller ett utlåtande. I fortsättningen ska 
det krävas utlåtande från bokföringsnämnden 
bara om bindande regler och koncession. 
Ministeriet och tillsynsmyndigheten måste 
kunna lämna utlåtanden självständigt utan 
först höra bokföringsnämnden. 

I 6 mom. ändras bestämmelserna om un-
dantag enligt 8 kap. 30 § i försäkringsbolags-
lagen. 

128 §. Revision. I pargrafen ändras 3 mom. 
enligt 7 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen. 
Bestämmelserna om val av revisor är därmed 
desamma som för försäkringsbolag och ar-
betspensionsförsäkringsbolag. Pensionsan-
stalten ska minst en CGR-revisor. Revisorn 
väljs av delegationen, medan revisorer i för-
säkringsbolag väljs av bolagsstämman. De 
gällande bestämmelserna om revisorer ändras 
så att revisorn kan väljas för flera år precis 
som i försäkringsbolag. Däremot kan en revi-
sor inte väljas till vidare i pensionsanstalten. 
Detsamma gäller revisorer i försäkringsbo-
lag. I paragrafen motsvarar 4 mom. 7 kap. 5 
§ i försäkringsbolagslagen med den skillna-
den att delegationen enligt 117 § 2 mom. be-
slutar om val av revisor. Om en CGR-
sammanslutning inte har valts till revisor ska 
enligt 5 mom. åtminstone en revisorssupple-
ant väljas. När bestämmelser om val av revi-
sorer har tagits in i lagen, är 3 § 3 punkten i 
statsrådets förordning om reglemente för 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
(1280/2006), där det föreskrivs om val av re-
visorer och revisorssuppleanter, onödig. 

I 5 mom. är befogenheten för Finansin-
spektionen att meddela anvisningar onödig 
och stryks. 

128 a §. Särskilda bestämmelser om revi-
sion i pensionsanstalten. Det nya 128 a § 1 
mom. har samma innehåll som 7 kap. 6 § i 
försäkringsbolagslagen, med hänsyn till att 
pensionsanstalten inte har något verksam-
hetskapital. Momentet hänvisar till 114 § för 
att det säkerställa att revisionen ska i nöd-
vändig omfattning inbegriper all verksamhet 
i pensionsanstalten. Bestämmelserna i 2 
mom. motsvarar kontroll av täckningsför-
teckningen enligt 13 a § i lagen om arbets-
pensionsförsäkringsbolag. För tydlighetens 
skull ska momentet hänvisa till ansvarsskul-
den enligt 200 § i denna lag. Vidare motsva-
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rar 3 mom. 7 kap. 6 § 3 mom. och 4 mom. till 
innehållet 6 § 4 mom. i försäkringsbolagsla-
gen. 

128 b §. Finansinspektionens normgiv-
ningsbefogenheter. Finansinspektionen före-
slås få likadana befogenheter att meddela 
närmare bestämmelser om pensionsanstaltens 
verksamhet och särskilda bestämmelser om 
revision som beror på särdragen i den övriga 
verksamheten. Bestämmelserna stämmer 
överens med 7 kap. 13 § i försäkringsbolags-
lagen. På grund av konsekvensen i uppbygg-
naden av lagen placeras bemyndigandet att 
utfärda föreskrifter i en särskild ny 128 b §. 

129 §. Förordnande av revisor. I pargrafen 
formuleras 1 mom. i överensstämmelse med 
7 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i försäkringsbo-
lagslagen. Hänvisningen ändras till 3 § i revi-
sionslagen. Också Finansinspektionen föran-
leder en teknisk ändring, likaså i 3 och 4 
mom. 

134 §. Ansvarig försäkringsmatematiker. 
Rubriken ändras för att passa ihop med inne-
hållet i paragrafen. Begreppet ansvarig för-
säkringsmatematiker ska konsekvent använ-
das i paragrafen i enlighet med 31 kap. 4 § 1 
mom. i försäkringsbolagslagen. I 1 mom. 
hänvisas det till kap 6 3 mom. där det före-
skrivs om fastställelse av behörighetsvillko-
ren för försäkringsmatematiker. Hänvisning-
arna i 2 mom. ändras enligt den nya försäk-
ringsbolagslagen. I 3 mom. ingår en teknisk 
justering som beror på Finansinspektionen. 

Ikraftträdande. Lagförslaget har en sedvan-
lig ikraftträdandebestämmelse. Genom lagen 
upphävs 3 § i statsrådets förordning av den 
28 december 2006 om reglemente för Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt 
(1404/2006). 

 
1.3. Lag om sjömanspensioner 

13 kap. Pensionskassans ledning 

174 §. Fullmäktiges ordinarie möte. Enligt 
den gällande 2 punkten ska frågan om fast-
ställande av bokslut och verksamhetsberättel-
sen för föregående år läggas fram vid full-
mäktiges ordinarie möte. Punkten formuleras 
om till att fullmäktige ska fatta beslut om 
fastställande av bokslutet och verksamhets-
berättelsen för föregående år. Detta ska också 

gälla fastställande av koncernbokslutet om 
det finns ett sådant. De gällande 4 och 5 änd-
rar ordningsföljd för att vara mer konsekven-
ta. I 4 punkten föreskrivs det om val av revi-
sor och därefter i 5 punkten om arvoden till 
revisorer. I 5 punkten ingår tekniska juster-
ingar som beror på att det ska väljas bara en 
revisor om den är en CGR-sammanslutning. 
Om så är fallet behöver det inte nödvändigt-
vis väljas en revisorssuppleant. Fullmäktiga 
ska således på sitt ordinarie möte enligt 5 
punkten bestämma styrelsemedlemmarnas 
och suppleanternas samt revisorernas och 
eventuella revisorssuppleanters arvoden och 
enligt 4 punkten välja revisor och eventuella 
revisorssuppleanter. 

 
14 kap. Revision av pensionskassan 

191 §. Tillämplig lag. I pargrafen föreslås 3 
mom. bli upphävt eftersom det inte behövs 
något bemyndigande för att meddela anvis-
ningar. 

192 §. Val av revisor och revisors behörig-
het.  Rubriken föreslås vara i singularis efter-
som det enligt förslaget inte behöver väljas 
två revisorer när en CGR-sammanslutning 
väljs till ansvarig revisor. i 1 mom. föreskrivs 
det om val av revisor på samma sätt som i 
arbetspensionsförsäkringsbolag. Pensions-
kassan ska ha minst en CGR-revisor. Revi-
sorn väljs av fullmäktige. Om revisorn inte är 
en CGR-sammanslutning ska det enligt 2 
mom. väljas minst en revisorssuppleant. 
Dessutom stryks bestämmelserna om över-
vakningsrevisor på samma sätt som i försäk-
ringsbolagslagen. 

193 §.  En revisors mandattid. Paragrafen 
föreslås få samma innehåll som 128 § 4 
mom. i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare. 

193 a §. Särskilda bestämmelser om revi-
sion i pensionskassan. Det finns särskilda be-
stämmelser om revision i pensionskassan. 
Det nya 1 mom. motsvarar innehållet i 7 kap. 
6 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen. Be-
stämmelserna i 2 mom. motsvarar kontroll av 
täckningsförteckningen i 13 a § i lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag. För tydlig-
hetens skull hänvisar momentet också till an-
svarsskulden i 201 § i denna lag. Vidare mot-
svarar 3 mom. 7 kap. 6 § 3 mom. och 4 mom. 
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6 § 4 mom. i försäkringsbolagslagen. 
194 §. Rätt att kräva förordnande av revi-

sor. I 1 mom. införs en teknisk ändring som 
beror på Finansinspektionen. Samma ändring 
görs också i 3 och 4 mom. Vidare anpassas 1 
mom. 2 punkten efter 7 kap. 8 § 1 mom. 2 
punkten i försäkringsbolagslagen. 

195 a §. Finansinspektionens normgiv-
ningsbefogenheter. Finansinspektionen före-
slås få likadana befogenheter att meddela 
närmare bestämmelser om pensionskassan 
och särskilda bestämmelser om revision som 
beror på särdragen i den övriga verksamhe-
ten. Bemyndigandet stämmer överens med 7 
kap. 13 § i försäkringsbolagslagen. På grund 
av konsekvensen i uppbyggnaden av lagen 
placeras bemyndigandet att utfärda föreskrif-
ter i en särskild ny 195 a §. 

 
15 kap. Pensionskassans bokslut och 

verksamhetsberättelse 

196 §. Tillämpliga lagar. Paragrafen mot-
svarar i sak 126 1 i lagen om pension för 
lantbruksföretagare, utom hänvisningen i 1 
mom. till social- och hälsovårdsministeriets 
befogenhet att utfärda förordning i 197 §. 
Här hänvisas i övrigt till motiveringen till la-
gen om pension för lantbruksföretagare. 

197 §. Tillämpliga förordningar och före-
skrifter. I sak motsvarar 1, 2 och 5 mom. 197 
§ 1, 2 och 5 mom. i lagen om pension för 
lantbruksföretagare. De gällande 3 och 4 
mom. föreslås bli upphävda på samma grun-
der som 197§ 3 och 4 mom. i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare. 

198 §. Finansinspektionens rätt att bevilja 
pensionskassan undantag. Bestämmelsen fö-
reslås blir anpassad efter 8 kap. 30 § i försäk-
ringsbolagslagen och 127 § 6 mom. i lagen 
om pension för lantbruksföretagare. 

 
16 kap. Pensionskassans ansvarsskuld 

och täckningen av ansvarsskul-
den 

201 §. Täckning av ansvarsskulden. I para-
grafen stryks hänvisningen till 10 kap. 3 § 3 
mom. 3 och 7 punkten i försäkringsbolagsla-
gen eftersom de är upphävda.  Det nya 2 
mom. föreskriver att fordringar som baserar 
sig på regressrätt får dras av från ansvars-

skulden. Samma fråga regleras också i 10 
kap. 3 § 3 punkten i den nya försäkringsbo-
lagslagen. Någon bestämmelse som motsva-
rar den upphävda 10 kap. 3 § 3 mom. 7 punk-
ten finns inte i den nya försäkringsbolagsla-
gen. 

 
18 kap. Pensionskassans solvens 

208 §. Beräkning av solvensgräns och 
verksamhetskapital. I 2 mom. införs tekniska 
justeringar och preciseringar i hänvisningar-
na till 11 kap. i försäkringsbolagslagen. Till 
verksamhetskapitalet ska hänföras avskriv-
ningsdifferensen och frivilliga reserver, 
skillnaderna mellan tillgångarnas verkliga 
värden och bokföringsvärden i balansräk-
ningen om skillnaden är positiv och eventu-
ellt kapitallån som det finns bestämmelser 
om i 11 kap. 2 § 5—7 punkten i försäkrings-
bolagslagen. På ansökan ska också övriga 
poster som är jämförbara med posterna i 2 § 
med samtycke från Finansinspektionen kun-
na hänföras till verksamhetskapitalet. 

När kapitallån kan hänföras till verksam-
hetskapitalet blir de särskilda bestämmelser-
na om kapitallån i 11 kap. 3 § och 4 § 1 
mom. 1 punkten och 4 mom. i försäkringsbo-
lagslagen tillämpliga. 

Från verksamhetskapitalet får dras av enligt 
11 kap. 5 § 2 punkten i försäkringsbolagsla-
gen skillnaden mellan tillgångarnas bokfö-
ringsvärde och verkliga värde i balansräk-
ningen, om skillnaden är positiv, enligt 5 
punkten den andel av anskaffningsutgiften 
för immateriella tillgångar som inte har upp-
tagits som kostnad i resultaträkningen, enligt 
7 punkten alla med skulder jämförbara poster 
som inte upptagits i balansräkningen och för 
vilka prestationsskyldigheten kan anses san-
nolik och enligt 8 punkten panter och inteck-
ningar som ställts för främmande förbindel-
ser. I motsats till arbetspensionsförsäkrings-
bolagen ska avdraget enligt 10 punkten inte 
tillämpas på pensionskassan. Dessutom ska 
Finansinspektionen i fråga om de lagrum 
som tillämpas på pensionskassan ha samma 
befogenheter som i 11 kap. 6 § anges i fråga 
om försäkringsbolag. 

I det nya 3 mom. ska det ingå en explicit 
bestämmelse om att försäkringskassan till 
Finansinspektionen ska lämna en beräkning 
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över att kraven på verksamhetskapitalet har 
uppfyllts. Bestämmelsen motsvarar 11 kap. 
23 § i försäkringsbolagslagen. 

210 §. Föreskrifter om solvens och verk-
samhetskapital. Den gällande lagen har ett 
onödigt bemyndigande för att meddela an-
visningar. Bemyndigandet ändras till att gälla 
föreskrifter som är förpliktande. Det är moti-
verat att ge Finansinspektionen befogenhet 
att vid behov meddela bindande föreskrifter 
på samma sätt som för försäkringsbolag. Pa-
ragrafrubriken ändras för att motsvara be-
stämmelserna. Befogenheten att meddela fö-
reskrifter ska gälla ändring av avgifter som 
avses i 206 § och planerna för att fastställa 
solvens enligt 209 §, men utsträcks till den 
beräkning av verksamhetskapitalet som avses 
i 208 § ska upprättas och när den ska lämnas. 
Dessutom gäller den de uppgifter som ska 
ges i de planer som avses i 209 § enligt vad 
som anges i 11 kap. 28 § 3 punkten i försäk-
ringsbolagslagen. 

21 kap. Kompletterande bestämmelser 
och ikraftträdande 

227 §. Ansvarig försäkringsmatematiker. 
Paragrafen motsvarar i sak 134 § i lagen om 
pension för lantbruksföretagare.  

Ikraftträdandebestämmelse. Lagförslaget 
har en sedvanlig ikraftträdandebestämmelse. 

 
 

2.  Ikraftträdande 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så 
snart som möjligt sedan de har godkänts och 
blivit stadfästa, dock senast den 1 januari 
2010. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslagen 

1. 
 

Lag 

om ändring av lagen om försäkringsföreningar 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om försäkringsföreningar av den 31 december 1987 (1250/1987) 1 kap. 1 a 

och 5 b §, 6 kap. 3 a och 9 §, 10 kap. 1 a —1 c, 2, 5, 5 a—5 c, 6 a, 7—9, 9 a, 9 c—9 e, 11 och   
12 §, 11 kap. 3 a §, 12 kap 3 §, 13 kap. 7—10 §, 14 kap. 13 och 14 § samt 16 kap. 11 a §, 12 § 
2 mom. och 13 §, 

av dem 1 kap. 1 a § sådan den lyder i lag 952/2000, 1 kap. 5 b §, 10 kap. 1 a—1 c, 2, 5 c, 9, 
9 c, 9 e, 11 och 12 § sådana de lyder i lag 1320/2004, 6 kap. 3 a § sådan den lyder i lag 
709/2004, 10 kap. 5, 7 och 9 d § sådana de lyder i lag 340/2000 och i nämnda lag 1320/2004, 
10 kap.5 a, 5 b, 6 a, 8 och 9 a §, 11 kap.3 a, 14 kap 13 och 14 § och 16 kap.11 a och 13 § så-
dana de lyder i nämnda lag 340/2000, 12 kap. 3 § och 16 kap. 12 § 2 mom. sådana de lyder i 
lag 451/1995 och 13 kap. 7—10 § sådana de lyder i lag 333/2004, 

ändras 1 kap. 1—4, 5 c, 5 d, 6 a, 6 b och 8 §, 2 kap. 3 och 10 §, 3 kap. 3 och 4 §, 4 kap. 2, 3, 
3 b och 4 §, 5 kap. 1, 2 och 4 §, 6 kap. 1—3, 4—7, 10—12, 14 och 15 §, 7 kap. 1, 6—12, 13—
15, 17, 18 och 20 §, 8  kap. 1, 2 och 4 §, 9 kap. 1, 2, 4, 6 och 7 §, 10 kap. 1, 3, 3 a, 3 b, 4 och 6 
§, 10 a kap. 1, 2, 2 a, 3 och 5 §, 11 kap. 1, 2 och 7 §, 12 kap. 5 och 6 c §, rubriken för 12 a kap. 
och 12 a kap. 1—3, 5, 6 och 8 §, 13 kap. 6, 11, 16, 23, 24, 29 och 30 §, 14 kap. 3, 4, 6, 11, 12 
och 15 §, 14 a kap. 1, 3, och 9 §, 15 kap. 1, 3 och 5—7 § samt 16 kap. 3, 4 och 6—10 §, 

av dem 1 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 483/1993, i nämnda lag 451/1995 och 
i lagarna 1207/1998 och 417/2004, 2 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 451/1995,     
3 § sådan den lyder i nämnda lagar 340/2000 och 417/2004, 4 § sådan den lyder i lag 
265/2001, 1 kap. 5 c och 5 d §, 2 kap. 10 §, 4 kap. 2, 3 och 3 b §, 5 kap. 1, 2, och 4 §, 6 kap. 2, 
4, 10 och 15 §, 7 kap.17 och 18 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2 och 7 §, 11 kap. 1 och 7 §, 14 kap. 4, 12 
och 15 §, 14 a kap. 1 §, 15 kap. 1, 3 och 6 § och 16 kap 3 § sådana de lyder i nämnda lag 
340/2000, 1 kap. 6 a och 6 b § och 6 kap. 3 § sådana de lyder i nämnda lag 709/2004, 1 kap. 8 
§ sådan den lyder i lag 487/2003, 2 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 
1207/1998, 340/2000, och 365/2001, 3 kap. 3 §, 4 kap. 4 §, 6 kap 1 och 11 §, 7 kap. 1, 9 och 
11 §, och 8 kap. 4 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 340/2000, 7 kap. 8 § sådan 
den lyder delvis ändrad i ovan nämnda lag och i nämnda lag 1320/2004, 8 kap. 2 §, 14 kap. 11 
§ och 14 a kap. 9 § sådana de lyder i nämnda lag 340/2000 och i lag 896/2008, 9 kap. 1 och 6 
§, 10 kap. 6 §, 14 kap.  3 § och 14 a kap. 3 § sådana de lyder i nämnda lag 340/2000 och i lag 
470/2007, 10 kap. 1 §, 12 kap. 5 § och 14 kap. 6 § sådana de lyder i nämnda lag 1320/3004, 
10 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 451/1995, 340/2000 och 1320/2004, 
10 kap. 3 a § sådan den lyder i nämnda lag 451/1995, i lag 89/1999, i nämnda lag  340/2000 
och i lag 381/2005, 10 kap. 3 b § sådan den lyder i ovan nämnda lag, 10 kap. 4 § sådan den 
lyder i nämnda lag 89/1999, 10 a kap. 1 § sådan den lyder i nämnda lag 417/2004, 10 a kap. 5 
§ sådan den lyder i nämnda lag 483/1993, 12 kap. 6 c § och 16 kap. 7 § sådana de lyder i 
nämnda lagar 333/2004 och 896/2008, rubriken för 12 a kap. och 12 a kap. 2 och 3 § sådana 
de lyder i nämnda lag 952/2004,  12 a kap. 5, 6, och 8 § sådana de lyder i ovan nämnda lag 
och i nämnda lag 709/2004, 13 kap. 6, 11, 16, 23, 24, 29 och 30 § sådana de lyder i nämnda 
lag 333/2004, 15 kap. 5 och 7 § sådana de lyder i nämnda lag 470/2007, 16 kap. 8 § sådan den 
lyder i lag 1525/2001 och i nämnda lag 470/2007, 16 kap 9 § sådan den lyder i nämnda lagar 
340/2004, 333/2004 och 1320/2004 samt 16 kap. 10 § sådan den lyder i lagarna 638/2000 och 
52/2002 och i nämnda lag 896/2008 samt 
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fogas till 1 kap. nya 6 c och 6 d §, till 6 kap. nya 8 a och 8 b §, till 7 kap. nya 1 a, 3 a, 12 a, 
12 b och 21 §, till 9 kap. en ny 2 a §, till 10 kap. nya 3 c och 3 d §, till 10 a kap. nya 7—13 §, 
till 12 a kap. en ny 6 a §, till 14 kap. nya  4 a och 4 b § och till 15 kap. nya 3 a och 8 § som 
följer:  

 
 

1 kap. 

Allmänna stadganden 

1 § 
Denna lag tillämpas på försäkringsföre-

ningar registrerade enligt finsk lag. 
En försäkringsförening är en på delägarnas 

ömsesidiga ansvar baserad försäkringsanstalt 
vars verksamhetsområde omfattar högst 40 
kommuner inom ett enhetligt område eller 
som enbart bedriver försäkring av fiskerima-
teriel. 

Om en stor försäkringsförening ämnar be-
driva försäkringsrörelse på ett område som är 
större än det i 2 mom. föreskrivna verksam-
hetsområdet eller utanför Finland, ska före-
ningsstämman besluta att föreningen ska 
ombildas till ett ömsesidigt försäkringsbolag 
så som det föreskrivs i 8 kap. 

Stora försäkringsföreningar enligt denna 
lag är föreningar vilkas årliga premieinkomst 
överstiger 5 000 000 euro eller vilka bedriver 
ansvarsförsäkring i annan form än som an-
knuten försäkring eller av vilkas premiein-
komst minst hälften kommer från andra än 
föreningens medlemmar. Övriga försäkrings-
föreningar är små försäkringsföreningar en-
ligt denna lag. Finansinspektionen kan med-
dela närmare föreskrifter om när en stor för-
säkringsförening blir en liten försäkringsfö-
rening eller vice versa. Dessutom kan Fi-
nansinspektionen meddela närmare föreskrif-
ter om när en förening i andra situationer än 
vid fusion eller överlåtelse av försäkringsbe-
ståndet senast ska uppfylla kraven på en stor 
förening efter att den har ändrats från en liten 
till en stor försäkringsförening. 

Angående försäkringsföreningar som be-
driver försäkring av fiskerimateriel gäller 
dessutom vad som föreskrivs i lagen om fis-
keriförsäkringsföreningar (331/1958). 

Det i euro angivna beloppet i 4 mom. kan 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet ändras i överensstämmelse 
med utvecklingen i den allmänna prisnivån. 

 
2 § 

Delägare i en försäkringsförening är för-
säkringstagarna. Också garantiandelsägarna 
är delägare, om inte något annat föreskrivs i 
stadgarna. 

I stadgarna kan det bestämmas att tagande 
av återförsäkring inte medför delägarskap. 

På försäkringsföreningens förvärv av ga-
rantiandel tillämpas vad som i 4 kap. i för-
säkringsbolagslagen (521/2008) föreskrivs 
om förvärv av garantiandel i ömsesidigt för-
säkringsbolag. 
 

3 § 
Delägarna i försäkringsföreningen är inte 

personligen ansvariga för föreningens för-
pliktelser. Försäkringstagardelägarna är dock 
skyldiga att betala tilläggsavgift till försäk-
ringsföreningen så som det föreskrivs i denna 
paragraf. 

Om en försäkringsförenings eget kapital på 
grund av uppkommen förlust eller av någon 
annan orsak inte längre uppfyller kraven en-
ligt 10 a kap. 2 a § 2 mom. eller 10 a kap. 4 § 
eller om en stor försäkringsförenings verk-
samhetskapital är mindre än garantibeloppet 
enligt 10 a kap. 3 § eller om tillgångarna i en 
förening som har trätt i likvidation eller för-
satts i konkurs inte räcker till för betalning av 
skulderna, ska försäkringstagardelägarna 
utan dröjsmål påföras en tilläggsavgift. 
Tilläggsavgiften ska vara minst så stor som 
uppfyllandet av ovan avsedda krav förutsät-
ter, dock högst lika stor som det sammanlag-
da beloppet av de premier som försäkringsta-
gardelägaren debiterades för kalenderåret in-
nan. När detta moment tillämpas avses med 
försäkringstagardelägare den som var deläga-
re i försäkringsföreningen vid ingången av 
det kalenderår då tilläggsavgiften påfördes, 
om ingenting annat föreskrivs i stadgarna. 

Om en delägare inte inom utsatt tid erläg-
ger honom påförd tilläggsavgift, ska den utan 
dröjsmål indrivas i utsökningsväg. Kan 
tilläggsavgiften inte indrivas hos delägaren, 
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ska det bristande beloppet, om indrivning 
ännu är påkallad, fördelas mellan de övriga 
delägarna högst till beloppet av deras skyl-
dighet att betala tilläggsavgift. 

En tilläggsavgift jämte dröjsmålsränta får 
utsökas utan dom eller beslut i enlighet med 
lagen om verkställighet av skatter eller avgif-
ter (706/2007). 
 

4 § 
En försäkringsförening får inte bedriva an-

nan rörelse än sådan försäkringsrörelse som 
anges i stadgarna och sådan verksamhet en-
ligt 5 § som anknyter till försäkringsrörelsen 
(anknytande verksamhet). 

Försäkringsföreningens försäkringsrörelse 
får bara omfatta verksamhet som ingår i ska-
deförsäkringsklasserna enligt lagen om för-
säkringsklasser (526/2008), dock inte lag-
stadgad försäkring, till skadeförsäkringsklas-
serna 14 och 15 hörande försäkring eller för-
säkring för längre tid än tio år. 

Försäkringsföreningens återförsäkringsrö-
relse får endast omfatta återförsäkring av di-
rektförsäkring enligt de skadeförsäkrings-
klasser och klassgrupper som anges i dess 
stadgar, dock inte en annan försäkringsföre-
nings annan återförsäkring än retrocession av 
dennas försäkringsrörelse. 

En stor försäkringsförening får dock åter-
försäkra sådan i dess stadgar angiven direkt-
försäkring som har sitt ursprung i hemlandet 
och, om Finansinspektionen anser att före-
ningen har förutsättningar för det, också mot-
svarande utländsk direktförsäkring. 
 

5 c § 
En försäkringsförening får ta upp krediter 

endast 
1) för skötseln av nödvändig likviditet, 
2) som återbelåning enligt de grunder som 

avses i lagen om pension för arbetstagare 
(395/2006), 

3) som sådant kapitallån som avses i 
2 mom. eller 

4) som normala kontokrediter i anslutning 
till sin affärsverksamhet och andra därmed 
jämförbara krediter. 

En försäkringsförening kan ta upp lån (ka-
pitallån) 

1) vars kapital, ränta och annan gottgörelse 
i samband med att föreningen upplöses eller 

försätts i konkurs får betalas endast med 
sämre förmånsrätt än andra skulder, 

2) vars kapital i övrigt får återbetalas och 
ränta betalas ut endast till den del beloppet av 
föreningens och, om föreningen är moderfö-
rening, koncernens fria eget kapital och 
samtliga kapitallån vid utbetalningstidpunk-
ten överskrider förlusten enligt föreningens 
balansräkning för den senast avslutade rä-
kenskapsperioden eller enligt balansräkning-
en i ett nyare bokslut, och 

3) för vars återbetalning eller ränta före-
ningen eller ett dottersamfund inte får ställa 
säkerhet. 

Försäkringsföreningen ska meddela Fi-
nansinspektionen om upptagande av lån som 
avses i 1 mom. 1, 3 och 4 punkten enligt vad 
Finansinspektionen närmare föreskriver. 

Vad som bestäms i 1—3 mom. om försäk-
ringsföreningars rätt att ta upp krediter till-
lämpas också på tjänsteföretag som är dotter-
samfund till försäkringsföreningen. Ett dot-
tersamfund får dock ta upp lån av en försäk-
ringsförening som är moderbolag. 

Finansinspektionen kan i de fall som avses 
i 12 kap. 6 c § förbjuda en försäkringsföre-
ning att ta upp kredit. 

I enskilda fall kan Finansinspektionen på 
ansökan av en försäkringsförening ge till-
stånd att avvika från bestämmelserna i 
1 mom. 
 

5 d § 
Den ränta eller gottgörelse av annat slag 

som betalas på ett kapitallån minskar i fråga 
om den senast avslutade räkenskapsperioden 
det belopp som kan användas för vinstutdel-
ning. 

Avtal om kapitallån skall ingås skriftligen. 
En ändring av lånevillkoren som strider mot 
5 c § 2 mom. 1, 2 eller 3 punkten och en sä-
kerhet som avses i 1 mom. är ogiltig. På 
återbetalning av kapitallån samt betalning av 
ränta och annan gottgörelse i strid med 5 c § 
2 mom. samt ställande av sådan säkerhet som 
avses i 1 mom. tillämpas det som i 11 kap. 5 
§ och 16 kap. 8 § 5 punkten föreskrivs om 
olaglig utdelning av medel. 

Kapitallån har sinsemellan samma rätt till 
föreningens medel, om inte något annat har 
avtalats mellan föreningen och kapitallånens 
borgenärer. 
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Det belopp som tillkommer kapitallånens 
borgenärer i samband med nedsättning eller 
återbetalning av föreningens garantikapital 
eller fusion av föreningen får betalas ut först 
efter det att åtgärden har registrerats. 
 
 

6 a § 
I denna lag avses med tjänsteföretag en 

sammanslutning som för en försäkringsföre-
ning producerar tjänster som hänför sig till 
föreningens huvudsakliga verksamhet. Med 
tjänsteföretag avses också en sammanslut-
ning som huvudsakligen producerar tjänster 
för en eller flera försäkringsföreningar ge-
nom att äga, besitta eller förvalta fastigheter. 
Med tjänsteföretag jämställs bostads- och 
fastighetssammanslutningar som är försäk-
ringsföreningens dottersamfund. 
 
 

6 b § 
I denna lag avses med försäkringsholding-

sammanslutning ett moderföretag vars hu-
vudsakliga funktion är att förvärva och inne-
ha andelar i dotterföretag som är försäkrings-
företag eller försäkringsföretag i tredje land 
och av vilka minst ett är en försäkringsföre-
ning enligt denna lag. Som försäkringshol-
dingsammanslutning betraktas dock inte ett 
konglomerats holdingsammanslutning som 
hör till tillämpningsområdet för lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglo-
merat (699/2004). Med företag som nämns 
ovan i denna paragraf avses moderföretag, 
dotterföretag, försäkringsföretag, utländska 
återförsäkringsföretag och försäkringsföretag 
i tredje land enligt definitionerna i 12 a kap. 
1 § i denna lag. 
 

6 c § 
I denna lag avses med EES-stat en stat som 

hör till Europeiska ekonomiska samarbets-
området. 
 

6 d § 
Ledningen för en försäkringsförening ska 

omsorgsfullt främja försäkringsföreningens 
intressen. 
 

8 § 
Försäkringsföreningar skall genom delta-

gande i beredskapsplanering inom försäk-
ringsbranschen och förberedelser av verk-
samhet under undantagsförhållanden samt 
genom andra åtgärder säkerställa att deras 
uppgifter kan skötas så störningsfritt som 
möjligt också under undantagsförhållanden. 
Finansinspektionen kan bevilja undantag från 
denna skyldighet, om det är motiverat med 
hänsyn till försäkringsföreningens storlek el-
ler verksamhetens art eller omfattning eller 
av någon annan särskild orsak. 

Om de uppgifter som följer av 1 mom. för-
utsätter åtgärder som klart avviker från sådan 
verksamhet som ska anses vara sedvanlig för 
försäkringsföreningar och som medför vä-
sentliga merkostnader, kan dessa kostnader 
ersättas ur den försörjningsberedskapsfond 
som avses i lagen om tryggande av försörj-
ningsberedskapen (1390/1992). 
 
 
 

2 kap. 

Bildande av en försäkringsförening 

3 § 
I stadgarna för försäkringsföreningen ska 

anges 
1) föreningens firma, i vilken ska ingå or-

det "försäkringsförening", 
2) den kommun i Finland som är förening-

ens hemort, 
3) föreningens verksamhetsområde samt de 

försäkringsklasser och klassgrupper som 
verksamheten är avsedd att omfatta samt så-
dan anknytande verksamhet enligt 1 kap. 5 § 
som föreningen bedriver, 

4) beloppet av föreningens garantikapital 
och grundfond eller, om garantikapitalet kan 
nedsättas eller ökas utan ändring av stadgar-
na, minimikapitalet och maximikapitalet, 
varvid minimikapitalet skall vara minst en 
fjärdedel av maximikapitalet, eller om grund-
fonden kan ökas utan ändring av stadgarna, 
fondens belopp och maximibelopp,  

5) garantiandelarnas nominella belopp el-
ler, om garantiandelarna inte har något no-
minellt belopp, garantiandelarnas antal eller 
minimi- och maximiantal,  

6) vad som föreskrivs om ränta på garanti-
kapitalet och återbetalning av detta, 
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7) en försäkringstagardelägares skyldighet 
att betala tilläggsavgift till försäkringsföre-
ningen,  

8) mandattiden för styrelsemedlemmar och 
eventuella styrelsesuppleanter, 

9) mandattiden för revisorer och revisors-
suppleanter, och 

10) hur återstående tillgångar ska delas då 
föreningen upplöses. 

Ämnar försäkringsföreningen använda sin 
firma också på det andra inhemska språket, 
ska firman i stadgarna anges på båda språ-
ken. 

Är garantikapitalet fördelat på garantiande-
lar, ska de lyda på lika belopp. 

Om inte något annat följer av 1 mom., får  
det i stadgarna inte tas in bestämmelser om 
försäkringsförhållanden. 
 
 

10 § 
En försäkringsförening skall inom tre må-

nader från det beslut om bildande fattades 
anmälas för registrering. Bestämmelser om 
registreringen finns i handelsregisterlagen 
(129/1979). Som garantikapital registreras 
det sammanlagda nominella beloppet av 
tecknade och tecknarna tilldelade garantian-
delar, med avdrag för det sammanlagda no-
minella beloppet av garantiandelar som en-
ligt 9 a § förklarats ogiltiga. Om garantiande-
larna inte har något nominellt belopp, ska det 
vid beräkning av det garantikapital som regi-
streras i stället användas det belopp som en-
ligt 2 § 2 mom. 3 punkten antecknas i garan-
tikapitalet. Dessutom registreras beloppet av 
grundfonden. 

Till registeranmälan skall fogas 
1) utredning om att föreningens stadgar har 

fastställts, 
2) en försäkran av försäkringsföreningens 

styrelsemedlemmar och verkställande direk-
tör att bestämmelserna i denna lag har iaktta-
gits vid bildandet av föreningen och att det 
belopp som har inbetalts för garantiandelarna 
och grundfonden är i föreningens ägo och 
besittning, 

3) ett intyg av revisorerna över att denna 
lags bestämmelser om betalning av garanti-
kapitalet och grundfonden har iakttagits. 
 
 

3 kap. 

Garantikapital 

3 §  
I stadgarna kan det bestämmas att en garan-

tiandelsägare, föreningen eller någon annan 
person har rätt att lösa in en garantiandel som 
övergår till ny ägare från någon annan ägare 
än föreningen. I en inlösningsklausul ska det 
anges vilka som är lösningsberättigade och 
hur den inbördes förtursrätten bestäms när 
det finns flera som är inlösningsberättigade. 

Om inte något annat föreskrivs i bolags-
ordningen ska 

1) lösningsrätten gälla alla slags förvärv, 
2) alla garantiandelar som är föremål för 

samma förvärv lösas in, 
3) lösenbeloppet  är garantiandelens gängse 

pris, som i avsaknad av annan information 
anses vara det avtalade priset vid ett förvärv 
mot vederlag, 

4) styrelsen skriftligen eller på det sätt som 
kallelse till bolagsstämma utfärdas, inom en 
månad efter att ha underrättats om övergång-
en av garantiandelarna, underrätta de lös-
ningsberättigade om övergången, 

5) inlösningsanspråket riktas till föreningen 
eller, om föreningen utnyttjar sin lösnings-
rätt, till förvärvaren av garantiandelar inom 
två månader från det att styrelsen har under-
rättats om övergången, och 

6) lösenbeloppet betalas inom en månad 
från utgången av den tidsfrist som nämns i 5 
punkten eller, då lösenbeloppet inte är fast 
bestämt, från det att lösenbeloppet fastställ-
des. 

De tidsfrister som avses i 2 mom. 4—6 
punkten kan inte förlängas i stadgarna. 

Innan det har framgått om lösningsrätten 
utnyttjas eller ej, har den som en garantiandel 
har övergått till inte någon annan på garanti-
andelen grundad rätt i föreningen än rätt vid 
utbetalning av medel och företrädesrätt vid 
garantiandelsemission. De rättigheter och 
skyldigheter som följer av garantiandels-
emissionen övergår till den som utnyttjar sin 
lösningsrätt. 

Föreningen kan lösa in en garantiandel en-
dast med medel som kan användas för 
vinstutdelning. Inlösningsbeslutet fattas av 
föreningsstämman med enkel majoritet. I be-
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slutsförslaget och beslutet skall nämnas in-
lösningspriset för garantiandelarna och betal-
ningstiden. På inlösningsbeslut tillämpas i 
övrigt det som i 5 kap. 1 § 3—5 mom. före-
skrivs om beslut om nedsättning av garanti-
kapital. En inlöst garantiandel ska ogiltigför-
klaras. På ogiltigförklarande tillämpas 5 kap 
3 och 6 §. Bestämmelser om vidare över-
låtande finns i 5 a kap. 4 §. 
 

4 § 
I stadgarna kan det bestämmas att det för 

förvärv av garantiandel genom överlåtelse 
krävs föreningens samtycke. En sådan be-
stämmelse gäller dock inte en garantiandel 
som förvärvats på exekutiv auktion eller av 
konkursbo. 

Styrelsen beslutar om samtycke, om inte 
något annat följer av stadgarna. I stadgarna 
kan det tas in bestämmelser om förutsätt-
ningarna för samtycke. Om flera garantiande-
lar har förvärvats på en gång, ska samtyckes-
frågan avgöras på samma sätt beträffande 
alla dessa andelar, om inte något annat före-
skrivs i stadgarna. 

Om sökanden inte skriftligen har underrät-
tats om samtyckesbeslutet inom två månader 
från det att ansökan anlände till föreningen 
eller inom en kortare tid som anges i stadgar-
na, anses samtycke ha getts. 

Innan samtycke har getts har förvärvaren 
inte någon annan på garantiandelen grundad 
rätt i föreningen än rätt vid utbetalning av fö-
reningens medel och företrädesrätt vid garan-
tiandelsemission. En garantiandel som har 
förvärvats med stöd av företrädesrätt ger inte 
utan föreningens samtycke bättre rätt än vad 
som nämnts ovan. 
 
 

4 kap. 

Ökning av garantikapitalet 

2 § 
Vid ökning av garantikapitalet har bara ga-

rantiandelsägarna företrädesrätt till de nya 
garantiandelarna, om ingenting annat före-
skrivs i stadgarna (företrädesrätt till teck-
ning). 

Vid nyemission kan föreningsstämman be-
sluta om avvikelse från företrädesrätten till 

teckning, om det med hänsyn till föreningen 
finns vägande ekonomiska skäl till avvikel-
sen. Beslutet är giltigt endast om det biträtts 
av delägare med minst två tredjedelar av de 
avgivna rösterna. 

Tiden för utnyttjande av företrädesrätten 
till teckning ska vara minst två veckor räknat 
från teckningstidens början. 
 
 

3 § 
I styrelsens förslag till beslut om nyemis-

sion skall, utöver de uppgifter som nämns i   
4 § 1 mom. anges grunderna för bestämman-
de av teckningspriset. Om det föreslås avvi-
kelser från företrädesrätten till teckning, ska 
dessutom orsakerna därtill anges. Om det fö-
reslås avvikelser till förmån för någon som 
hör till föreningens närmaste krets enligt 8 
kap. 11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen, 
ska förslaget också innehålla en redogörelse 
för hur stor del denne äger av föreningens ga-
rantikapital och hur stor del av röstetalet för 
samtliga garantiandelar i föreningen han eller 
hon förfogar över före och efter nyemissio-
nen, om han eller hon tecknar alla de garanti-
andelar som erbjudits honom eller henne och 
nyemissionen också i övrigt tecknas i sin hel-
het. 
 

3 b § 
I kallelsen till stämma ska nämnas det hu-

vudsakliga innehållet i det förslag som avses 
i 3 § och hur den som innehar teckningsrätt 
ska förfara för att utöva sin rätt. 

Förslaget jämte bilagor ska hållas tillgäng-
ligt för delägarna och garantiandelsägarna på 
föreningens huvudkontor under minst en 
vecka före föreningsstämman och utan 
dröjsmål sändas till de delägare och garanti-
andelsägare som begär det samt läggas fram 
på föreningsstämman. 
 
 

4 § 
I beslut om ökning av garantikapitalet ska 

anges 
1) det belopp varmed garantikapitalet ska 

ökas (ökningsbeloppet),  
2) av vilka slag de nya garantiandelarna är, 

om det i försäkringsföreningen finns eller 
kan finnas garantiandelar av olika slag, 
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3) förtursrätt för den som innehar teck-
ningsrätt att teckna garantiandelar eller vem 
som annars har rätt att teckna garantiandelar, 

4) tiden för teckningen av garantiandelar 
samt den kortare tid, minst en månad från 
teckningstidens början, inom vilken den som 
innehar teckningsrätt kan utöva sin förturs-
rätt, 

5) garantiandelens nominella belopp och 
det belopp som ska betalas för den, 

6) den tid inom vilken garantiandelarna ska 
betalas, samt 

7) den beräkningsgrund enligt vilken de ga-
rantiandelar bjuds ut till teckning, för vilka 
förtursrätt inte utövats inom utsatt tid, samt 
den beräkningsgrund enligt vilken vid över-
teckning de garantiandelar som inte tecknats 
med förtursrätt skall ges, om inte styrelsen 
ges rätt att besluta om dessa omständigheter. 

Om en bestämmelse som avses i 3 kap. 1 § 
2 mom., 3 eller 4 § eller 5 kap. 5 § 2 mom. 
gäller de nya garantiandelarna eller om ägar-
na av de nya garantiandelarna enligt stadgar-
na kan förpliktas att erlägga särskilda betal-
ningar till föreningen, ska detta nämnas i be-
slutet om ökning av garantikapitalet. 

Om beslutet om ökning av garantikapitalet 
till sitt innehåll avviker från vad som angivits 
i kallelsen till stämman, ska den som innehar 
teckningsrätt utan dröjsmål underrättas om 
beslutet på det sätt som föreskrivs för kallel-
se till föreningsstämma. Samtidigt ska det 
meddelas hur den som innehar teckningsrätt 
ska förfara, om han eller hon vill utöva sin 
förtursrätt. Teckningstiden börjar inte löpa 
förrän underrättelse har skett. 
 

5 kap. 

Nedsättning och återbetalning av garantika-
pitalet 

1 § 
En försäkringsförenings garantikapital får 

nedsättas endast i syfte att 
1) omedelbart täcka en sådan förlust enligt 

den fastställda balansräkningen som inte kan 
täckas med det fria egna kapitalet och reserv-
fonden, 

2) ogiltigförklara föreningens garantiande-
lar som försäkringsföreningen eller dess dot-
tersamfund har i sin besittning. 

Beslut om nedsättning av garantikapitalet 
fattas av föreningsstämman. Beslutet får inte 
fattas förrän försäkringsföreningen har regi-
strerats. Beslutet är giltigt endast om det har 
biträtts av delägare med minst två tredjedelar 
av de avgivna rösterna. Om det föreslås att 
garantikapitalet ska nedsättas på annat sätt än 
i förhållande till garantiandelsägarnas inne-
hav, krävs dessutom samtycke av de garanti-
andelsägare vilka berörs av beslutet. 

I ett beslut om nedsättning av garantikapi-
talet skall nämnas 

1) syftet med nedsättningen av garantikapi-
talet, 

2) för varje garantiandelsslag det belopp 
med vilket garantikapitalet nedsätts, 

3) nedsättningens inverkan på föreningens 
eget kapital, 

4) i vilken ordning garantiandelarna ogil-
tigförklaras. 

I förslaget till beslut ska finnas de uppgifter 
som enligt 3 mom. skall nämnas i beslutet. 
Om det föreslås att garantikapitalet ska ned-
sättas på något annat sätt än i förhållande till 
garantiandelsägarnas innehav, ska i förslaget 
till beslut anges orsaken till detta, utredas hur 
nedsättningen inverkar på fördelningen av 
garantiandelsinnehavet och rösträtten i före-
ningen samt ges en redogörelse för hur stor 
del någon som enligt 8 kap. 11 § 2 mom. i 
försäkringsbolagslagen hör till föreningens 
närmaste krets före nedsättningen av garanti-
kapitalet och efter den har av föreningens ga-
rantikapital och hur stor andel denne har av 
det röstetal som garantiandelarna medför. 
Om nedsättningen av garantikapitalet sker på 
något annat sätt än i förhållande till garanti-
andelsägarnas innehav, ska till beslutsförsla-
get fogas ett utlåtande av revisorerna om de 
orsaker till nedsättningen som nämns i för-
slaget. I fråga om bilagorna till beslutsförsla-
get tillämpas i övrigt 4 kap. 3 a § 1 och 2 
mom. 

I fråga om kallelse till föreningsstämma, 
framläggande av beslutsförslag och medde-
lande till garantiandelsägarna tillämpas 4 
kap. 3 b § och 4 § 3 mom. 

Utöver bestämmelserna i detta kapitel till-
lämpas på nedsättning och återbetalning av 
garantikapitalet det som 14 kap. 2 § 2 mom. 
och 3—7 § i aktiebolagslagen föreskrivs om 
rätt att använda ett aktiebolags aktiekapital 
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till att direkt täcka en förlust som det egna 
kapitalet inte räcker till för. Det som i dessa 
bestämmelser sägs om borgenärer tillämpas i 
föresäkringsföreningar på andra borgenärer 
än försäkringsborgenärer. 
 

2 § 
Om andra borgenärer än försäkringsborge-

närer har rätt att enligt 14 kap. 2 § 2 mom. i 
aktiebolagslagen motsätta sig att bolagets fria 
egna kapital utbetalas till garantiandelsägar-
na, ska föreningen innan beslutet om utbetal-
ning fattas inhämta Finansinspektionens sam-
tycke till utbetalning av det fria egna kapita-
let. 

Finansinspektionen ska ge sitt samtycke till 
de ansökningar som avses i 1 mom., om ut-
betalningen av fritt eget kapital till garanti-
andelsägarna inte äventyrar de försäkrade 
förmånerna. Utöver bestämmelserna i detta 
moment iakttas i fråga om Finansinspektio-
nens samtycke även 14 kap. 11 § 2 mom. och 
15 § 1 mom. Finansinspektionen har rätt att 
förena samtycke med de villkor som behövs 
för att trygga de försäkrade förmånerna i fö-
reningens verksamhet. 
 

4 § 
Den tidsfrist om en månad som avses i 

14 kap. 3 § i aktiebolagslagen räknas från det 
att Finansinspektionen har gett sitt samtycke 
enligt 2 § 2 mom. till utbetalning av försäk-
ringsföreningens fria egna kapital och att Fi-
nansinspektionen har fastställt den ändring 
av bolagsordningen som avses i 3 §. Till den 
ansökan till registermyndigheten som avses i 
14 kap. 3 § i aktiebolagslagen ska fogas upp-
gifter om Finansinspektionens samtycke och 
fastställande av bolagsordningen. 

Försäkringsföreningen ska senast den dag 
som avses i 14 kap. 4 § i aktiebolagslagen 
visa registermyndigheten att Finansinspek-
tionens samtycke har vunnit laga kraft. Om 
Finansinspektionens samtycke inte har vunnit 
laga kraft senast ovan nämnda dag, ska regis-
termyndigheten skjuta upp behandlingen tills 
samtycket har vunnit laga kraft. 

En försäkringsförenings fria egna kapital 
kan betalas ut när minskningen eller utbetal-
ningen av det fria egna kapitalet har registre-
rats enligt 14 kap. 5 § i aktiebolagslagen. 
 

6 kap. 

Försäkringsföreningens ledning 

1 § 
Er försäkringsförening ska ha en styrelse 

med minst tre och högst fem medlemmar. I 
stadgarna får det föreskrivas att det finns fle-
ra än fem medlemmar. I styrelsen kan det 
dessutom finnas högst lika många supplean-
ter som medlemmar. 

I 10 § 4 mom. föreskrivs om förvaltnings-
rådets rätt att välja styrelse. 

Mandattiden för styrelsemedlemmarna ska 
bestämmas i stadgarna. Mandattiden ska utgå 
senast under den fjärde räkenskapsperioden 
efter valet, antingen vid slutet av den före-
ningsstämma där nyval förrättas eller vid ut-
gången av räkenskapsperioden. 

Vad som i denna lag föresskrivs om styrel-
semedlemmar tillämpas också på supplean-
ter. 
 

2 § 
En försäkringsförening ska ha en verkstäl-

lande direktör. Verkställande direktören väljs 
av styrelsen. 

Verkställande direktören har rätt att avgå 
från uppdraget. Avgången träder i kraft tidi-
gast då styrelsen har underrättats om den. 

Styrelsen kan entlediga verkställande di-
rektören. Entledigandet träder i kraft ome-
delbart, om styrelsen inte beslutar om en se-
nare tidpunkt. 

Vad som i denna lag föreskrivs om verk-
ställande direktören också  ska tillämpas på 
ställföreträdaren. 
 

3 § 
En juridisk person eller en minderårig eller 

den, för vilken det har förordnats intressebe-
vakare, vars handlingsbehörighet har begrän-
sats eller som är försatt i konkurs, får inte 
vara styrelsemedlem eller verksställande di-
rektör. I lagen om näringsförbud (1059/1985) 
föreskrivs det hur ett näringsförbuds inverkar 
på behörigheten. 

Minst en av styrelsemedlemmarna och 
verkställande direktören ska vara bosatta 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, om inte Finansinspektionen beviljar 
undantag. Undantag får beviljas om det inte 
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äventyrar en effektiv tillsyn över försäkrings-
föreningen eller skötseln av den enligt sunda 
och försiktiga affärsprinciper. 

En försäkringsförenings styrelse och verk-
ställande direktör ska leda försäkringsföre-
ningen med yrkesskicklighet, enligt sunda 
och försiktiga affärsprinciper och enligt prin-
ciperna för en tillförlitlig förvaltning. Styrel-
semedlemmarna och verkställande direktören 
ska vara väl ansedda och de ska ha den yr-
keskompetens och erfarenhet som uppdraget 
kräver. Dessutom ska verkställande direktö-
ren och styrelsen ha sådan allmän kännedom 
om försäkringsverksamhet som kan anses 
vara behövlig med beaktande av arten och 
omfattningen av försäkringsföreningens 
verksamhet. 

En försäkringsförening ska omedelbart 
meddela ändringar i föreningens ledning till 
Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla 
information om att styrelsemedlemmarna och 
verkställande direktören uppfyller kraven en-
ligt 1—3 mom. 

Vad som i 1, 3 och 4 mom. föreskrivs om 
försäkringsföreningars styrelsemedlemmar 
tillämpas på motsvarande sätt på försäk-
ringsholdingsammanslutningar. 

Finansinspektionen meddelar närmare före-
skrifter om de uppgifter som avses i 4 mom. 
 

4 § 
En styrelsemedlem kan avgå innan mandat-

tiden utgår. Anmälan om avgång ska göras 
till styrelsen och, om den avgående med-
lemmen har valts av förvaltningsrådet, även 
till detta. Avgångsanmälan skall dateras och 
undertecknas. En styrelsemedlem kan före 
mandattidens utgång skiljas från sitt uppdrag 
av den som har tillsatt honom eller henne. En 
styrelsemedlem ska entledigas av förenings-
stämman, om han eller hon har valts av för-
valtningsrådet och stadgarna ändras så att 
försäkringsföreningen inte längre har något 
förvaltningsråd.  

Avgången träder i kraft tidigast då den har 
anmälts till styrelsen. Mandattiden för en ent-
ledigad styrelsemedlem upphör vid utgången 
av den föreningsstämma som beslutar om 
entledigandet, om inte föreningsstämman be-
stämmer någon annan tidpunkt. Mandattiden 
för en styrelsemedlem som har entledigats av 
förvaltningsrådet upphör omedelbart, om inte 

något annat framgår i samband med entledi-
gandet. 

Om en styrelsemedlems uppdrag upphör 
under mandattiden eller om en styrelsemed-
lem förlorar sin i 3 § avsedda behörighet för 
uppdraget, träder en suppleant i stället för 
styrelseledamoten enligt vad som föreskrivs i 
bolagsordningen eller beslutades då supple-
anten valdes. Om det inte finns någon sup-
pleant, ska styrelsens övriga medlemmar se 
till att en ny medlem väljs för den återstående 
mandattiden. Om valet ankommer på före-
ningsstämman och styrelsen är beslutför med 
sina återstående medlemmar och suppleanter, 
kan valet ske vid nästa föreningsstämma. 

Om en styrelsemedlem vid sin avgång har 
skäl att anta att föreningen inte längre har 
några andra styrelsemedlemmar, är han eller 
hon skyldig att hos Finansinspektionen ansö-
ka att föreningsstämman sammankallas för 
val av ny styrelse. 

Har en försäkringsförening inte en i han-
delsregistret antecknad behörig styrelse, ska 
Finansinspektionen sammankalla förenings-
stämma eller, om styrelsen utses av förvalt-
ningsrådet, detta för att utse en styrelse. Har 
föreningen inte en i handelsregistret anteck-
nad verkställande direktör, ska Finansinspek-
tionen sammankalla styrelsen för att utse en 
verkställande direktör. Väljs inte någon sty-
relse eller verkställande direktör eller anmäls 
inte detta utan dröjsmål till handelsregistret, 
ska Finansinspektionen förordna en eller fle-
ra sysslomän att handha föreningens angelä-
genheter till dess styrelsen eller verkställande 
direktören blivit vald och antecknad i re-
gistret. 

Om Finansinspektionen inte redan har vid-
tagit behövliga åtgärder, får i de fall som av-
ses i 4 eller 5 mom. ansökan göras av en sty-
relsemedlem, verkställande direktören, en 
delägare, borgenär eller någon annan vars 
rätt kan vara beroende av att föreningen har 
en behörig styrelse och verkställande direk-
tör. 

5 § 
Styrelsen sköter försäkringsföreningens 

förvaltning och sörjer för att dess verksamhet 
organiseras på ett ändamålsenligt sätt (all-
män behörighet). Föreningens verkställande 
direktör sköter föreningens löpande förvalt-
ning i enlighet med styrelsens anvisningar 
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och föreskrifter (verkställande direktörens 
allmänna behörighet). Åtgärder som med be-
aktande av omfattningen och arten av före-
ningens verksamhet är ovanliga eller vittsyf-
tande får verkställande direktören vidta en-
dast om styrelsen befullmäktigat honom där-
till eller om styrelsens beslut inte kan invän-
tas utan att föreningens verksamhet orsakas 
väsentlig olägenhet. I sistnämnda fall ska sty-
relsen så snart som möjligt underrättas om 
åtgärden. Verkställande direktören ska ge 
styrelsen och dess medlemmar de upplys-
ningar som styrelsen behöver för att sköta 
sina uppgifter. 

Styrelsen svarar för att tillsynen över bok-
föringen och medelsförvaltningen är ända-
målsenligt ordnad. Verkställande direktören 
svarar för att föreningens bokföring är lagen-
lig och att medelsförvaltningen är ordnad på 
ett betryggande sätt. 
 

6 § 
Styrelsen ska ha en ordförande. Ordföran-

den väljs av styrelsen, om inte något annat 
bestäms i stadgarna eller har beslutats vid va-
let av styrelse. Faller rösterna lika i styrelsen, 
avgörs ordförandevalet genom lottning. 
Verkställande direktören får inte vara ordfö-
rande för styrelsen. 

Ordföranden ska se till att styrelsen sam-
manträder vid behov. Ordföranden ska sam-
mankalla styrelsen, om en styrelsemedlem el-
ler verkställande direktören kräver det. Verk-
ställande direktören har, även då han eller 
hon inte är medlem av styrelsen, rätt att när-
vara och yttra sig vid styrelsens sammanträ-
den, om inte styrelsen för något visst fall be-
slutar något annat. Om ordföranden trots allt 
inte sammankallar styrelsen kan kallelsen ut-
färdas av verkställande direktören eller en 
styrelsemedlem, under förutsättning att minst 
hälften av styrelsemedlemmarna godkänner 
förfarandet. 

Styrelsen kan besluta att även någon annan 
än en styrelsemedlem får vara närvarande vid 
sammanträdet. Också i stadgarna kan det fö-
reskrivas om närvaro. 

Vid styrelsens sammanträde ska det föras 
protokoll som undertecknas av sammanträ-
dets ordförande samt minst en av styrelsen 
därtill utsedd medlem. Styrelsemedlemmarna 
och verkställande direktören har rätt att få sin 

avvikande mening antecknad i protokollet. 
Protokollen ska numreras löpande och förva-
ras på ett betryggande sätt. 
 

7 § 
Styrelsen är beslutför då mer än hälften av 

dess medlemmar är närvarande, om inte ett 
större antal krävs enligt stadgarna. I antalet 
beaktas de valda styrelsemedlemmarna. När 
antalet räknas ut anses de jäviga ledamöterna 
inte vara närvarande. Beslut får inte fattas, 
om inte samtliga styrelsemedlemmar om 
möjligt beretts tillfälle att delta i behandling-
en av ärendet. Vid förhinder för en styrelse-
medlem ska den suppleant som träder i hans 
eller hennes ställe beredas tillfälle att delta i 
behandlingen av ärendet. Om ett beslut fattas 
utan att styrelsen sammanträder ska det un-
dertecknas, numreras och förvaras i enlighet 
med vad som föreskrivs om styrelsens mö-
tesprotokoll i 6 § 4 mom. 

Som styrelsens beslut gäller majoritetens 
åsikt, om det inte i stadgarna krävs kvalifice-
rad majoritet. Vid lika röstetal gäller som be-
slut den åsikt som ordföranden omfattat. Om 
rösterna faller lika vid val av ordförande och 
om något annat inte bestämdes när styrelsen 
valdes eller föreskrivits i bolagsordningen, 
avgörs valet genom lottdragning. 
 
 

8 a § 
Styrelsen kan i enskilda fall eller med stöd 

av stadgarna fatta beslut i ärenden som hör 
till verkställande direktörens allmänna behö-
righet. 

Styrelsen kan hänskjuta ett ärende som hör 
till dess eller till verkställande direktörens 
allmänna behörighet till avgörande av före-
ningsstämman. 
 
 

8 b § 
Om försäkringsföreningen ha blivit moder-

förening eller upphört att vara moderföre-
ning, ska styrelsen utan dröjsmål underrätta 
ett dottersamfunds styrelse eller motsvarande 
organ om detta. Dottersamfundets styrelse el-
ler motsvarande organ ska ge moderföre-
ningens styrelse den information som behövs 
för bedömning av koncernens ställning och 
för beräkning av dess verksamhetsresultat. 



 RP 181/2009 rd  
  

 

50 

10 § 
Om en försäkringsförenings grundkapital 

är minst 84 000 euro, kan det i stadgarna be-
stämmas att föreningen ska ha ett förvalt-
ningsråd. 

Förvaltningsrådet ska bestå av minst fem 
medlemmar. Verkställande direktören och 
styrelsemedlemmarna får inte höra till för-
valtningsrådet. I stadgarna ska nämnas anta-
let eller minimi- och maximiantalet med-
lemmar och eventuella suppleanter i förvalt-
ningsrådet samt deras mandattid. 

Förvaltningsrådet väljs av föreningsstäm-
man. De som ska väljas till medlemmar i 
förvaltningsrådet ska ge sitt daterade och un-
dertecknade samtycke till uppdraget innan de 
blir valda. Vad som i 1 § 3 och 4 mom., 3 § 
1 mom., 4 § och 6—8 § samt i 16 kap. 4 § 
bestäms om styrelsens medlemmar, supple-
anter och ordförande tillämpas på motsva-
rande sätt på förvaltningsrådets medlemmar, 
suppleanter och ordförande. 

I stadgarna kan det föreskrivas att förvalt-
ningsrådet väljer styrelsen och fastställer ar-
vodet för styrelsemedlemmarna. I fråga om 
förvaltningsrådets rätt att kräva sammankal-
lande av extra föreningsstämma föreskrivs i 7 
kap. 9 §. Förvaltningsrådet får inte ges andra 
uppgifter än de som nämns i denna lag. 
 
 

11 § 
Förvaltningsrådet ska övervaka föreningens 

förvaltning, som styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar för. I övrigt kan förvalt-
ningsrådet i stadgarna bara ges uppgifter som 
hör till styrelsens allmänna behörighet och 
uppgifter som inte har föreskrivits för andra 
organ. Förvaltningsrådet kan inte ges rätt att 
företräda föreningen. Styrelsen och verkstäl-
lande direktören ska ge förvaltningsrådet och 
dess medlemmar de upplysningar som de an-
ser behövliga för skötseln av sitt uppdrag. 
 
 

12 § 
Styrelsen företräder försäkringsföreningen. 
I stadgarna kan det bestämmas att en sty-

relsemedlem eller verkställande direktören 
har rätt att företräda föreningen eller att sty-
relsen kan ge en av sina medlemmar, verk-
ställande direktören eller någon annan sådan 

rätt. Vad som i 3 och 8 § föreskrivs om verk-
ställande direktören tillämpas på en sådan 
firmatecknare som inte är styrelsemedlem el-
ler verkställande direktör. 

Rätten att företräda föreningen kan begrän-
sas så, att två eller flera personer endast till-
sammans har denna rätt. Annan begränsning 
får inte antecknas i handelsregistret. En före-
trädares befogenhet begränsas genom en be-
stämmelse i stadgarna om verksamhetsområ-
det. 

Styrelsen kan när som helst återkalla rätten 
att företräda föreningen. 
 
 
 

14 § 
Bolagsstämman, styrelsen, verkställande 

direktören eller förvaltningsrådet får inte fat-
ta beslut eller vidta någon annan åtgärd som 
är ägnad att bereda en delägare eller någon 
annan orättmätig fördel på försäkringsföre-
ningens eller någon annan delägares bekost-
nad. 

Styrelsen, förvaltningsrådet, medlemmarna 
i styrelsen eller förvaltningsrådet eller verk-
ställande direktören får inte följa sådana be-
slut av föreningsstämman, förvaltningsrådet 
eller styrelsen som strider mot denna lag eller 
stadgarna och således är ogiltiga. 
 
 
 

15 § 
En rättshandling som på försäkringsföre-

ningens vägnar har företagits av en sådan fö-
reträdare för föreningen som avses i denna 
lag är inte bindande för föreningen, om före-
trädaren 

1) har handlat i strid med en i denna lag 
angiven begränsning av sin behörighet, 

2) har handlat i strid med en sådan be-
gränsning som grundar sig på 12 § 3 mom., 
eller 

3) har överskridit sin befogenhet och mot-
parten insåg eller borde ha insett att befogen-
heten överskreds. 

I sådana fall som avses i 1 mom. 3 punkten 
kan som tillräckligt bevis för att motparten 
insåg eller borde ha insett att befogenheten 
överskreds inte anses enbart det att befogen-
hetsbegränsningarna registrerats. 
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7 kap. 

Föreningsstämman 

1 § 
Delägarna utövar vid försäkringsförening-

ens stämma sin rätt att besluta. 
Varje delägare har rätt att delta i förenings-

stämman och där yttra sig. En garantiandels-
ägare som är delägare har dock denna rätt 
endast om han antecknats i garantiandelsbo-
ken eller om han underrättat föreningen om 
sitt fång och styrkt detta. 

I stadgarna kan det bestämmas att en del-
ägare för att få delta i föreningsstämman ska 
anmäla sig hos föreningen senast den dag 
som nämns i kallelsen till stämman och som 
kan vara tidigast tio dagar före stämman. 
 

1 a § 
Föreningsstämman beslutar om ärenden 

som enligt denna lag ankommer på den. I 
stadgarna kan det föreskrivas att bolags-
stämman beslutar om ärenden som ingår i 
verkställande direktörens och styrelsens all-
männa behörighet. 

I 6 kap. 8 a § 2 mom. föreskrivs det hur 
ärenden som ingår i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens allmänna behörighet ska 
hänskjutas till avgörande av föreningsstäm-
man. Om delägarna är eniga, kan de i enskil-
da fall också i övrigt avgöra sådana ärenden. 
 

3 a § 
Styrelse- och förvaltningsrådsmedlemmar-

na samt verkställande direktören har rätt att 
vara närvarande vid föreningsstämman, om 
inte denna i ett enskilt fall beslutar något an-
nat. Styrelsen, förvaltningsrådet och verkstäl-
lande direktören ska se till att delägarnas frå-
gerätt enligt 15 § kan utövas. I revisionslagen 
(459/2007) föreskrivs det om en revisors 
närvaro vid föreningsstämman. Stämman kan 
tillåta också andra personer att vara närva-
rande. 
 

6 § 
Föreningsstämman ska hållas på försäk-

ringsföreningens hemort, om det inte i stad-
garna anges någon annan ort inom förening-
ens verksamhetsområde. Av synnerligen vä-
gande skäl får föreningsstämma hållas även 

på någon annan ort, dock inte utanför Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 

7 § 
En delägare får inte själv eller genom om-

bud vid föreningsstämma rösta i ett ärende 
om talan mot delägaren själv eller hans befri-
ande från skadeståndsskyldighet eller från 
annan förpliktelse gentemot föreningen. En 
delägare eller dennes ombud får inte heller 
rösta i ett ärende som gäller talan mot en an-
nan eller dennes befriande från en förpliktel-
se, om delägaren i ärendet kan emotse en vä-
sentlig fördel som kan vara stridande mot fö-
reningens.  

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte 
om samtliga delägare är jäviga. 
 

8 §  
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom 

sex månader från utgången av räkenskapspe-
rioden. 

Den ordinarie föreningsstämman ska beslu-
ta om 

1) fastställande av bokslutet vilket i en mo-
derförening också omfattar fastställande av 
koncernbokslutet, 

2) användningen av den vinst som balans-
räkningen utvisar, 

3) ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar, 
förvaltningsrådets medlemmar och verkstäl-
lande direktören, 

4) val av styrelse- och förvaltningsråds-
medlemmar och revisorer, om det inte i den-
na lag eller stadgarna föreskrivs något annat 
om valet av dem eller om deras mandattider, 
samt om 

5) övriga ärenden som enligt stadgarna ska 
behandlas på den ordinarie bolagsstämman. 
 

9 § 
Extra föreningsstämma ska hållas om 
1) det föreskrivs i stadgarna, 
2) styrelsen anser att det finns skäl till det, 
3) en delägare eller revisor kräver det i en-

lighet med 2 mom., 
4) förvaltningsrådet anser att det finns skäl 

till det och enligt stadgarna har rätt att beslu-
ta om extra bolagsstämma, eller om 

5) Finansinspektionen skriftligen kräver det 
för att ett ärende som den uppger ska kunna 
behandlas. 
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Extra föreningsstämma ska hållas om en 
revisor eller delägare i försäkringsförening-
en, vilka företräder minst en tiondel eller en i 
stadgarna bestämd mindre del av delägarnas 
sammanlagda röstetal, skriftligen kräver det-
ta för behandling av ett av dem uppgivet 
ärende. 

Kallelse till stämman ska utfärdas inom två 
veckor efter det att kravet kom in. 
 

10 § 
En delägare har rätt att få ett ärende som 

enligt denna lag ska behandlas av förenings-
stämman upptaget till behandling vid före-
ningsstämman, om han skriftligen yrkar detta 
hos styrelsen i så god tid att ärendet kan 
nämnas i kallelsen till stämman. 
 

11 § 
Föreningsstämman sammankallas av sty-

relsen. Har försäkringsföreningen ett förvalt-
ningsråd, kan det i stadgarna likväl bestäm-
mas att föreningsstämman sammankallas av 
förvaltningsrådet. 

Om föreningsstämma inte sammankallas 
trots att en kallelse borde utfärdas enligt lag, 
stadgarna eller beslut av föreningsstämman 
eller om de gällande bestämmelserna och fö-
reskrifterna om stämmokallelse har överträtts 
i något väsentligt avseende, ska Finansin-
spektionen på ansökan av en styrelsemedlem 
eller medlem av förvaltningsrådet, verkstäl-
lande direktören eller en revisor eller deläga-
re sammankalla stämman på föreningens be-
kostnad. Finansinspektionen kan sammankal-
la föreningsstämma också utan här nämnd 
ansökan.  Finansinspektionens beslut kan 
verkställas även om det inte vunnit laga kraft. 
 

12 § 
Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas 

tidigast två månader och senast en vecka före 
stämman eller före den sista anmälningsda-
gen enligt 1 § 3 mom. Fordras enligt stadgar-
na för beslutets giltighet att det fattas på två 
stämmor, kan kallelse till den senare stäm-
man inte utfärdas förrän den första stämman 
har hållits. I kallelsen ska det anges vilket 
beslut den första stämman har fattat. 

Varje delägare vars adress är känd för för-
säkringsföreningen ska sändas en skriftlig 
stämmokallelse, om inte något annat före-

skrivs i bolagsordningen. 
Utöver vad som föreskrivs i stadgarna ska 

det till varje delägare vars adress är känd för 
föreningen sändas en skriftlig kallelse, om 
stämman ska behandla en sådan ändring av 
stadgarna som avses i 18 §. 

I stämmokallelsen ska föreningens namn, 
tid och plats för stämman och de ärenden 
som ska behandlas på stämman nämnas. Om 
ett ärende som gäller ändring av stadgarna 
ska behandlas på stämman, ska ändringens 
huvudsakliga innehåll anges. 

Föreningsstämman får bara besluta om 
ärenden som har nämnts i kallelsen eller som 
enligt stadgarna ska behandlas på stämman. 
 

12 a § 
Styrelsens beslutsförslag samt, om bokslu-

tet behandlas på stämman, bokslutet, verk-
samhetsberättelsen och revisionsberättelsen 
ska i minst en vecka före stämman hållas till-
gängliga för delägarna på föreningens hu-
vudkontor eller webbsida. Handlingarna ska 
utan dröjsmål sändas till delägare som ber 
om dem och läggas fram på bolagsstämman. 

Om ett beslut gäller emission av garantian-
delar, optionsrätter eller andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till garantiandelar, 
vinstutdelning eller beviljande av andra eko-
nomiska fördelar, utbetalning av medel från 
en fond som hänförs till det fria egna kapita-
let, minskning av garantikapitalet, förvärv el-
ler inlösen av egna garantiandelar eller likvi-
dation, och om bokslutet inte behandlas på 
stämman gäller 1 mom. också 

1) det senaste bokslutet, den senaste verk-
samhetsberättelsen och den senaste revi-
sionsberättelsen, 

2) ett beslut som efter den senaste räken-
skapsperioden eventuellt har fattats om utbe-
talning av föreningens medel, 

3) delårsrapporter som har upprättats efter 
den senaste räkenskapsperioden, och 

4) styrelsens redogörelse för sådana hän-
delser efter det senaste bokslutet eller den 
senaste delårsrapporten som väsentligt på-
verkar föreningens ställning. 
 

12 b § 
Föreningsstämman kan besluta att behand-

lingen av ett ärende ska överföras till en fort-
satt stämma. 
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Den ordinarie föreningsstämman ska över-
föra ett ärende som gäller godkännande av 
bokslutet och användning av föreningens 
vinst till en fortsatt stämma, om delägare som 
har minst en tredjedel eller en i stadgarna 
fastställd mindre del av det sammanlagda 
röstetalet för de delägare som är represente-
rade vid stämman kräver det. Den fortsatta 
stämman ska hållas tidigast en månad och 
senast tre månader efter den ordinarie före-
ningsstämman. Beslutet behöver inte skjutas 
upp flera gånger på yrkande av en minoritet. 

Till den fortsatta stämman ska utfärdas en 
särskild kallelse, om den hålls över fyra 
veckor efter föreningsstämman. En kallelse 
till fortsatt stämma kan alltid utfärdas senast 
fyra veckor före stämman. 
 

13 § 
Ett ärende som har behandlats utan iaktta-

gande av procedurbestämmelserna i denna 
lag eller bestämmelserna i stadgarna får av-
göras bara om de delägare som berörs av för-
summelsen ger sitt samtycke. 
 

14 § 
Föreningsstämman ska öppnas av en per-

son som utsetts av den sammankallande. Fö-
reningsstämman väljer en ordförande för sig, 
om inte något annat föreskrivs i stadgarna. 
Om det i stadgarna föreskrivs om förenings-
stämmans ordförande, ska ordföranden också 
öppna stämman. 

Ordföranden ska se till att över närvarande 
delägare, ombud som befullmäktigats av del-
ägare och av delägarna anlitade biträden 
uppgörs en förteckning, vari antecknas varje 
försäkringstagardelägares röstetal samt varje 
garantiandelsägares antal garantiandelar och 
röstetal (röstlängd). Delägarförteckningen 
över garantiandelsägare ska läggas fram på 
stämman. 

Ordföranden ska likaså se till att protokoll 
förs vid stämman. Röstlängden ska intas i 
protokollet eller bifogas detta. I protokollet 
ska antecknas de beslut som fattas av stäm-
man samt, då omröstning skett, resultatet av 
den. Protokollet ska undertecknas av ordfö-
randen och minst en av stämman utsedd pro-
tokolljusterare. Protokollet skall senast två 
veckor efter stämman hållas tillgängligt för 
delägarna på föreningens huvudkontor eller 

läggas ut på föreningens webbsida. En kopia 
av protokollet ska sändas till de delägare som 
begär det. Protokollen ska förvaras på ett be-
tryggande sätt. En delägare har rätt att mot 
ersättande av föreningens kostnader få en 
kopia av protokollsbilagor. 
 

15 § 
Styrelsen och verkställande direktören ska 

vid föreningsstämman på begäran av en del-
ägare, om styrelsen finner att det kan ske 
utan väsentligt men för försäkringsförening-
en, meddela närmare upplysningar om såda-
na omständigheter som kan inverka på be-
dömningen av ett ärende som behandlas på 
stämman. Om stämman behandlar bokslutet, 
gäller skyldigheten också föreningens eko-
nomiska ställning över huvud taget, inklusive 
föreningens förhållande till någon annan 
sammanslutning eller stiftelse som hör till 
samma koncern. Information som skulle 
medföra väsentlig olägenhet för föreningen 
får emellertid inte lämnas ut. 

Kan en delägares förfrågan besvaras endast 
med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga 
vid stämman, ska svar ges skriftligen inom 
två veckor. Svaret ska ges till den delägare 
som har ställt frågan och andra delägare som 
begär det. 
 

17 § 
Beslut om ändring av stadgarna fattas av 

föreningsstämman. Beslutet är giltigt endast 
om det har biträtts av delägare med minst två 
tredjedelar av de avgivna rösterna. 

Ett beslut om ändring av stadgarna ska, se-
dan Finansinspektionen fastställt ändringen, 
utan dröjsmål anmälas för registrering och 
får inte verkställas förrän registrering skett. 
Om en ändring av stadgarna kräver verkstäl-
lighetsåtgärder som ska registreras, ska änd-
ringen anmälas för registrering och registre-
ras i samband med verkställighetsåtgärderna. 
Om en sådan ändring av stadgarna som gäller 
garantikapitalet eller garantiandelarnas no-
minella belopp förutsätter ökning eller ned-
sättning av det registrerade garantikapitalet, 
ska beslutet om ändring av stadgarna dock, 
sedan Finansinspektionen fastställt ändring-
en, anmälas för registrering och registreras 
först samtidigt med ökningen eller nedsätt-
ningen. 
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Vad som bestäms i 2 mom. tillämpas också 
på registrering av sådana beslut om ändring 
av stadgarna som gäller garantikapital, dess 
minimi- eller maximibelopp eller garantian-
delarnas nominella belopp. 
 

18 § 
Beslut om en sådan ändring av stadgarna, 

att i fråga om redan utgivna garantiandelar 
garantiandelsägarnas betalningsskyldighet 
gentemot föreningen ökas, rätten att förvärva 
garantiandelar i föreningen begränsas enligt 
3 kap. 3 eller 4 §, eller det inbördes förhål-
lande mellan de rättigheter som garantiande-
lar av samma slag medför rubbas, kräver 
samtycke av samtliga delägare eller, utöver 
ett beslut som avses i 17 § 1 mom., samtycke 
av de garantiandelsägare som själva eller 
vars garantiandelar berörs av ändringen. 

Beslut om en sådan ändring av stadgarna 
att mer än en tiondel av räkenskapsperiodens 
vinst, efter avdrag av det belopp som fordras 
för täckande av förlust från tidigare räken-
skapsperioder, ska avsättas till en reservfond 
eller en grundfond eller annars innehållas är 
giltigt endast om det biträtts av delägare med 
mer än nio tiondelar av de vid stämman före-
trädda garantiandelarna. 

Om det i försäkringsföreningen finns ga-
rantiandelar av olika slag krävs det, förutom 
ett beslut som avses i 17 § 1 mom., för ett 
giltigt beslut om fusion i den överlåtande fö-
reningen, överlåtelse av försäkringsbestån-
det, likvidation och avslutande av likvidation 
också att beslutet biträds med en kvalificerad 
majoritet av de garantiandelar av varje slag 
som är företrädda vid stämman. 

En delägares samtycke till ändring av stad-
garna ska inhämtas när delägarens betal-
ningsskyldighet gentemot föreningen ökas el-
ler föreningens rätt till skadestånd begränsas 
på det sätt som avses i 15 kap. 8 §. 
 

20 § 
Har ett beslut vid en föreningsstämma inte 

kommit till i behörig ordning eller strider det 
annars mot denna lag eller stadgarna, kan en 
delägare, försäkringsföreningens styrelse, en 
styrelsemedlem eller verkställande direktören 
väcka talan mot föreningen om ogiltigförkla-
rande eller ändring av beslutet. 

Talan ska väckas inom tre månader från 

beslutet. Har en delägare haft godtagbar an-
ledning till dröjsmål och vore det uppenbart 
oskäligt mot honom om beslutet blev gällan-
de, får talan väckas inom ett år från beslutet. 
Om talan inte väcks inom denna tid, ska be-
slutet anses vara giltigt. 

Vad som sägs i 2 mom. tillämpas dock inte, 
1) om beslutet är sådant att det inte lagligen 

kan fattas ens med samtliga delägares sam-
tycke, 

2) om enligt denna lag eller stadgarna för 
beslut krävs samtycke av samtliga eller vissa 
garantiandelsägare och sådant samtycke inte 
givits, eller 

3) om kallelse till stämman inte har utfär-
dats eller gällande stadganden eller bestäm-
melser om kallelse väsentligen har överträtts. 

Har domstolen förklarat föreningsstäm-
mans beslut ogiltigt eller ändrat det, är avgö-
randet gällande även för de delägare som inte 
har biträtt talan. Genom en dom med anled-
ning av en klandertalan kan ett beslut förkla-
ras ogiltigt eller ändras om käranden kräver 
det. Om käranden kräver det, kan föreningen 
samtidigt förbjudas att verkställa ett ogiltigt 
beslut. Domstolen kan ändra föreningsstäm-
mans beslut endast om det kan konstateras 
vilket innehåll beslutet borde ha haft. 
 

21 § 
Om ett beslut som styrelsen med stöd av ett 

bemyndigande har fattat i ett ärende som ska 
behandlas av förenings stämman uppenbart 
är av den art som föreskrivs i 19 § eller stri-
der mot 20 § 3 mom. 1 eller 2 punkten, ska 
det som föreskrivs om motsvarande stämmo-
beslut tillämpas på beslutet. 
 

8 kap. 

Ändring av sammanslutningsform 

1 § 
En försäkringsförenings stämma kan fatta 

beslut om att ombilda föreningen till ett öm-
sesidigt försäkringsbolag. Ett beslut om änd-
ring av sammanslutningsformen är giltigt, 
om det har fattats enligt 7 kap. 17 § 1 mom. 

Föreningen ska inom  tre månader   efter 
föreningsstämmans beslut hos Finansinspek-
tionen söka koncession för försäkringsbola-
get med iakttagande av 2 kap. i försäkrings-
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bolagslagen och samtidigt söka Finansin-
spektionens fastställelse av den bolagsord-
ning som den ändrade sammanslutningsfor-
men kräver. 
 

2 § 
Finansinspektionen ska när det gäller en i 

1 § avsedd ansökan om fastställelse av bo-
lagsordningen, om den inte anser att ansökan 
utan vidare utredningar ska avslås, på före-
ningens bekostnad kungöra ansökan i den of-
ficiella tidningen. I kungörelsen ska sådana 
delägare i föreningen och försäkringsborge-
närer som önskar framställa anmärkningar 
mot ansökan uppmanas framställa dem till 
Finansinspektionen inom en av den utsatt tid 
som inte får vara längre än två månader. Fi-
nansinspektionen ska förplikta föreningen att 
utan dröjsmål underrätta om kungörelsen i 
åtminstone en tidning som utkommer på fö-
reningens hemort samt dessutom vid behov 
på det sätt som Finansinspektionen bestäm-
mer. 

Finansinspektionen ska fastställa bolags-
ordningen, om den uppfyller kraven enligt 
2 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen och om 
inte ombildningen av föreningen till ömsesi-
digt försäkringsbolag kränker de förmåner 
som försäkringarna omfattar eller någon del-
ägargrupps intressen. 

Finansinspektionen har rätt att förena fast-
ställelsen av bolagsordningen med de villkor 
som behövs för att skydda de förmåner som 
försäkringarna omfattar. 

Föreningen och den som framställt an-
märkning får överklaga beslutet enligt vad 
som föreskrivs i lagen om Finansinspektio-
nen. Besvären ska behandlas i brådskande 
ordning. 
 

4 § 
Om koncession eller fastställelse av bo-

lagsordningen enligt 1 § 2 mom. inte söks 
inom föreskriven tid eller om Finansinspek-
tionen avslår ansökan om koncession eller 
avslår ansökan om fastställelse av bolagsord-
ningen och beslutet vinner laga kraft, eller 
om ändringen av sammanslutningsform inte 
anmäls för registrering inom den tid som 
nämns i 3 § eller om registrering vägras, för-
faller ändringen av sammanslutningsformen. 

Styrelsens medlemmar svarar solidariskt 

för återbäringen av det belopp som betalts för 
tecknade av garantiandelar. 
 

9 kap. 

Revision och särskild granskning 

1 § 
Bestämmelser om revision av försäkrings-

föreningar finns i detta kapitel och i revi-
sionslagen (459/2007). 

En försäkringsförening ska ha en revisor, 
om det inte i stadgarna föreskrivs om flera 
revisorer. Revisorerna väljs av förenings-
stämman. Ska flera än två revisorer utses, 
kan det i stadgarna bestämmas att någon eller 
några av dem, dock inte alla, ska tillsättas i 
annan ordning. 

Om bara en revisor har valts för föreningen 
och denne inte är en CGR- eller GRM-
sammanslutning som avses i 2 § i revisions-
lagen, ska åtminstone en revisorssuppleant 
väljas. Vad som i denna lag och i revisions-
lagen bestäms om revisorer ska på motsva-
rande sätt tillämpas på revisorssuppleanter. 

En delägare kan kräva att en revisor tillsätts 
att delta i revisionen vid sidan av de övriga 
revisorerna. Förslag om detta ska göras på 
den föreningsstämma där revisorerna ska väl-
jas eller där ärendet enligt kallelsen till 
stämman skall behandlas. Har förslaget vid 
föreningsstämman biträtts av röstberättigade 
med minst en tredjedel av de vid stämman 
avgivna rösterna, kan delägaren inom en må-
nad efter stämman hos Finansinspektionen 
anhålla om tillsättande av en godkänd revi-
sor. Finansinspektionen ska, efter att ha hört 
föreningens styrelse, förordna en revisor för 
tiden till och med den ordinarie förenings-
stämman under följande räkenskapsperiod. 
 

2 § 
Mandattiden för en revisor ska bestämmas i 

stadgarna. Revisorns uppdrag upphör vid av-
slutandet av den ordinarie föreningsstämma 
som hålls efter utgången av den sista räken-
skapsperiod som ingår i hans eller hennes 
mandattid, om inte något annat föreskrivs i 
stadgarna eller beslutas när den nya revisorn 
väljs. I stadgarna får dock inte föreskrivas att 
revisorns mandattid fortgår tills vidare. 
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2 a § 
Den fortlöpande granskning under räken-

skapsperioden som utförs av revisorn ska i 
tillräcklig omfattning utsträckas till ansvars-
skulden, verksamhetskapitalet, placerings-
verksamheten, försäkrings- och ersättnings-
verksamheten samt interna affärstransaktio-
ner mellan försäkringsföreningen och sam-
manslutningar som hör till samma koncern 
eller försäkringsgrupp. 

Revisorn ska minst en gång per år och på 
begäran av Finansinspektionen också vid 
andra tidpunkter granska om den täcknings-
förteckning som avses i 10 kap. 6 § och de 
tillgångsposter som antecknats i den uppfyl-
ler de krav som ingår i denna lag. 

En berättelse om revisorns granskning en-
ligt 1 och 2 mom. ska avges till styrelsen. 

Styrelsen och förvaltningsrådet ska minst 
en gång per år i sitt sammanträde höra revi-
sorn om föreningens ekonomiska ställning 
och interna kontroll samt om övriga omstän-
digheter som kommit fram i samband med 
revisionen. 
 
 

4 § 
Finansinspektionen ska på anmälan förord-

na en behörig revisor för en försäkringsföre-
ning, om 

1) någon revisor inte har valts enligt denna 
lag eller revisionslagen, 

2) revisorn inte har den behörighet som av-
ses i denna lag eller i 3 § i revisionslagen el-
ler inte är oberoende enligt 24 § eller är jävig 
enligt 25 § i revisionslagen, eller 

3) en bestämmelse i stadgarna om antalet 
revisorer eller deras behörighet inte har iakt-
tagits. 

Anmälan får i ovan nämnda fall göras av 
vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra 
anmälan, om inte den på vilken det ankom-
mer att välja revisor utan dröjsmål väljer en 
revisor som uppfyller behörighetsvillkoren. 

Finansinspektionen ska begära ett utlåtande 
av Centralhandelskammarens revisions-
nämnd i ett ärende som avses i 1 mom. 
2 punkten och som gäller oberoende innan 
ärendet avgörs. 

Innan ett i denna paragraf nämnt förord-
nande meddelas ska föreningens styrelse hö-
ras. Förordnandet gäller till dess att för före-

ningen i föreskriven ordning valts en revisor 
i stället för den som Finansinspektionen för-
ordnat. 
 
 

6 § 
En delägare kan kräva särskild granskning 

av försäkringsföreningens förvaltning och 
bokföring under en viss förfluten tid eller av 
vissa åtgärder eller omständigheter. Förslag 
om detta ska göras vid ordinarie förenings-
stämma eller vid den föreningsstämma där 
ärendet enligt kallelsen till stämman ska be-
handlas. Har förslaget biträtts av röstberätti-
gade med minst en tredjedel av de vid stäm-
man avgivna rösterna, kan delägaren inom en 
månad från föreningsstämman hos Finansin-
spektionen anhålla om att en granskare ska 
förordnas. 

En särskild granskare ska vara en fysisk 
person eller en revisionssammanslutning. 
Den särskilda granskaren ska ha den ekono-
miska och juridiska sakkunskap och erfaren-
het som granskningsuppdragets art och om-
fattning kräver. 

Finansinspektionen ska höra föreningens 
styrelse och, om granskningen enligt ansökan 
gäller en viss persons åtgärder, denne. Ansö-
kan ska bifallas, om vägande skäl för gransk-
ningen anses föreligga. Finansinspektionen 
kan förordna en eller flera granskare. För-
ordnandet kan verkställas även om det inte 
vunnit laga kraft. En granskare har rätt till 
arvode av föreningen. 

Vad som bestäms om revisor i 15 kap. 5—
7 § och i 16 kap. 4 § i denna lag och i 3, 8, 
18, 19, 24—26 och 51 § i revisionslagen ska 
på motsvarande sätt tillämpas på en granska-
re som avses i denna paragraf. 

Över granskningen ska ett utlåtande avges 
till föreningsstämman. Utlåtandet ska under 
minst en vecka före föreningsstämman hållas 
tillgängligt för delägarna på föreningens hu-
vudkontor och utan dröjsmål sändas till de 
delägare som begär det. Det ska också läggas 
fram på föreningsstämman. 

 
 

7 § 
Finansinspektionen kan meddela närmare 

föreskrifter om den berättelse som avses i 
2 a § 3 mom. 
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10 kap. 

Bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberät-
telse och täckning av ansvarsskuld  

1 §  
På försäkringsföreningens verksamhetsbe-

rättelse, bokslut, koncernbokslut, dispens och 
bokföringsnämndens utlåtande  tillämpas det 
som 8 kap. 1 och 3—26, 30 och 31 § eller i 
kapitelets 28 eller 29 § i försäkringsbolagsla-
gen föreskrivs om verksamhetsberättelse, 
bokslut, koncernbokslut, dispens och bokfö-
ringnämndens utlåtande i försäkringsbolag 
som bedriver skadeförsäkringsverksamhet, 
om ingenting annat följer av bestämmelserna 
i detta kapitel. 
 

3 § 
På försäkringsföreningens ansvarsskuld 

tillämpas 9 kap. 1—3 §, 6 §, 9—11 § och 
13 § 1 punkten i försäkringsbolagslagen. 

Med försäkringsföreningens utjämningsbe-
lopp avses ett riskteoretiskt belopp beräknat 
för skaderika år. Utjämningsbeloppet har en 
undre och en övre gräns. 

Med utjämningsbeloppets undre gräns av-
ses skillnaden mellan minimibeloppet av det 
korrigerade solvenskapitalet enligt 10 a kap. 
12 § och det verksamhetskapital som korrige-
rats med de poster som räknas upp i 10 a kap. 
7 §. Den undre gränsen kan dock inte vara 
negativ. Med utjämningsbeloppets övre gräns 
avses det belopp som på grundval av de risk-
teoretiska beräkningarna, med beaktande av 
återförsäkringen och andra liknande risköver-
föringsmetoder, anses vara skäligt för en 
fortsatt försäkringsverksamhet. 

En försäkringsförening ska ha beräknings-
grunder för att bestämma utjämningsbeloppet 
och utjämningsbeloppets undre och övre 
gräns. Föreningen ska ansöka om att Finans-
inspektionen fastställer beräkningsgrunderna 
för utjämningsbeloppet. 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet föreskrivs det hur försäk-
ringsföreningens utjämningsbelopp, den övre 
gränsen för utjämningsbeloppet och föränd-
ringar i utjämningsbeloppet ska räknas ut och 
hur beräkningsgrunderna för utjämningsbe-
loppet ska bestämmas. 
 

3 a § 
Försäkringsföreningen ska täcka den i 3 § 

avsedda ansvarsskulden, där följande poster 
har dragits av: 

1) för avgiven återförsäkringsverksamhet 
återförsäkringsgivarnas andel, dock högst 70 
procent av totalbeloppet av ansvarsskulden; 
återförsäkrarens andel kan dock inte dras av 
om återförsäkringsgivaren har försatts i lik-
vidation eller i konkurs eller om det i övrigt 
är sannolikt att återförsäkraren inte kan svara 
för sina förbindelser, 

2) en andel som motsvarar erhållen återför-
säkringsverksamhet till ett belopp av motsva-
rande depåfordringar inom återförsäkring, 

3) fordringar som baserar sig på regressrätt, 
4) värdet av sådana skadade föremål som 

varit försäkringsobjekt och vilkas äganderätt 
överförs eller har överförts till försäkringsfö-
reningen, 

5) utgifter som hänför sig till anskaffningen 
av försäkringar och som har aktiverats bland 
aktiva i balansräkningen. 
 

3 b § 
På försäkringsföreningens skyldighet att 

täcka ansvarsskuld tillämpas det som före-
skrivs om skadeförsäkringsbolags skyldighet 
att täcka ansvarsskuld i 10 kap. 1, 2, 4—18 §, 
19 § 1, 2, 5 och 6 mom. samt 20 och 21 § i 
försäkringsbolagslagen, om inte något annat 
föreskrivs i denna lag. 

Små försäkringsföreningar enligt 1 kap. 1 § 
3 mom. i denna lag får, utan hinder av de 
högsta beloppen enligt 10 kap. 17 § 1—3 
mom. i försäkringsbolagslagen, placera ett 
belopp motsvarande högst 30 procent av 
bruttobeloppet av ansvarsskulden i skuldför-
bindelser i kreditinstitut eller försäkringsbo-
lag med koncession i EES-området. 
 

3 c § 
Genom förordning av social- och hälso-

vårdsministeriet kan det föreskrivas 
1) att vissa tillgångar som godkänns i täck-

ningen ska värderas med avvikelse från deras 
verkliga värde, om det är nödvändigt på 
grund av stora variationer i det verkliga vär-
det till följd av tillgångsslagets natur eller av 
någon annan orsak, och 

2) beträffande de tillgångar som avses i 
10 kap. 11 § 2 mom. 9 punkten i försäkrings-
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bolagslagen, om de tillgångar som ska god-
kännas som täckning för ansvarsskulden, då 
det är nödvändigt på grund av särskild risk-
benägenhet hos dessa tillgångar. 
 

3 d § 
Finansinspektionen kan meddela närmare 

föreskrifter om 
1) formen på och förvaringen av täcknings-

förteckningen, andelning av tillgångsposter i 
fördelningen och om tidpunkten för upprät-
tandet av fördelningen och omteknandet, 

2) jämställande av en annan sammanslut-
ning med ett kreditinstitut eller försäkrings-
bolag, om solvensförhållandet i denna sam-
manslutning kan anses motsvara förhållandet 
i ett kreditinstitut eller ett försäkringsbolag, 
och 

3) användningen av derivatavtal som täck-
ning för ansvarsskulden. 

Finansinspektionen kan i enskilda fall på 
ansökan av en försäkringsförening av sär-
skilda skäl för viss tid om högst två år 

1) tillåta att återförsäkringsgivarnas andel 
enligt 3 a § 1 punkten, i fråga om avgiven 
återförsäkringsverksamhet, får vara samman-
lagt högst 100 procent av totalbeloppet av 
ansvarsskulden, 

2) trots förbudet i 3 a § 1 punkten tillåta att 
återförsäkringsgivarens andel, om återförsäk-
ringsgivaren har försatts i likvidation eller i 
konkurs eller om det i övrigt är osannolikt att 
återförsäkringsgivaren kan svara för sina för-
bindelser, kan dras av från totalbeloppet av 
ansvarsskulden upp till ett belopp som Fi-
nansinspektionen fastställer och som inte får 
vara högre än 20 procent av totalbeloppet av 
ansvarsskulden, 

3) tillåta att andra än tillgångsposter enligt 
3 a § dras av från totalbeloppet av ansvars-
skulden, om ansvaret för de tillgångsposter 
som ska dras av faktiskt ligger på någon an-
nan än försäkringsföreningen på motsvarande 
sätt som de tillgångsposter som avses i 3 a §, 

4) som täckning för ansvarsskulden god-
känna enstaka tillgångsposter som inte hör 
till de tillgångsslag som räknas upp i 10 kap. 
4 § i försäkringsbolagslagen, men som har 
samma risker, och 

5) höja maximibeloppen enligt 10 kap. 14 § 
i försäkringsbolagslagen i fråga om skuldför-
bindelser utan säkerhet till högst 8 procent 

och i fråga om en enda skuldförbindelse utan 
säkerhet eller i fråga om skuldförbindelser 
utan säkerhet som ingåtts av en och samma 
gäldenär till högst 2 procent av totalbeloppet 
av ansvarsskulden. 
 

4 § 
En försäkringsförenings styrelse ska göra 

upp en plan för placeringen av föreningens 
tillgångar (placeringsplan). Finansinspektio-
nen meddelar närmare föreskrifter om placer-
ingsplanen. 
 

6 § 
Försäkringsföreningens eget kapital är 

uppdelat på bundet eget kapital och fritt eget 
kapital. Bundet eget kapital är i en försäk-
ringsförening garantikapital, grundfond, re-
servfond, uppskrivningsfond enligt bokfö-
ringslagen, fonden för verkligt värde och 
omvärderingsfonden. Andra fonder samt 
vinst och förlust från räkenskapsperioden och 
tidigare räkenskapsperioder är fritt eget kapi-
tal. 
 

10 a kap. 

Verksamhetskapital  

1 § 
Med en försäkringsförenings verksamhets-

kapital avses det belopp med vilket förening-
ens tillgångar anses överstiga föreningens 
skulder och andra därmed jämförbara förbin-
delser, med iakttagande av vad som i 11 kap. 
2—5 § i försäkringsbolagslagen bestäms om 
skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om poster som ska hänföras till 
och dras av från verksamhetskapitalet i en-
lighet med 11 kap. 2—5 § i försäkringsbo-
lagslagen. 

Försäkringsföreningen ska fortlöpande 
uppfylla de krav på verksamhetskapitalet 
som anges i detta kapitel. 

Av en stor försäkringsförenings verksam-
hetskapital ska ett belopp som motsvarar det 
garantibelopp som anges i 3 § bestå av de 
poster som avses i 11 kap. 2 § 1 och 3—7 
punkten i försäkringsbolagslagen, med av-
drag för de poster som avses i 11 kap. 5 § i 
den lagen. 
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2 § 
På stora försäkringsföreningar tillämpas 

vad som i 11 kap. 7—11 § och 27 § i försäk-
ringsbolagslagen bestäms om skadeförsäk-
ringsbolag. 

En stor försäkringsförenings verksamhets-
kapital ska alltid uppgå till minst det minimi-
garantibelopp som anges i 3 § 2 mom. 
 

2 a § 
En liten försäkringsförenings verksamhets-

kapital ska uppgå till minst 97 000 euro ökat 
med 27 procent av medeltalet av premiein-
komsterna enligt föreningens bokslut för de 
tre senaste räkenskapsperioderna. 

En liten försäkringsförenings eget kapital 
ska utgöra minst hälften av verksamhetskapi-
talets minimibelopp. 
 

3 § 
En stor försäkringsförenings garantibelopp 

utgörs av en tredjedel av det i 2 § föreskrivna 
minimibeloppet av verksamhetskapitalet. 

Minimigarantibeloppet är 
1) 2 650 000 euro, om någon av de försäk-

rade riskerna hör till skadeförsäkringsklas-
serna 10—15 eller den mottagna återförsäk-
ringens andel av föreningens totala premie-
inkomst eller totala ansvarsskuld överstiger 
tio procent, 

2) 1 725 000 euro i övriga fall. 
 

5 § 
En försäkringsförenings verksamhetskapi-

tal, återförsäkring och övriga omständigheter 
som inverkar på föreningens solvens ska 
ordnas så att de tryggar de försäkrade förmå-
nerna, med beaktande av sannolika växlingar 
i intäkterna och kostnaderna samt kalkylerba-
ra övriga osäkerhetsfaktorer. 
 

7 § 
En försäkringsförenings solvenskapital be-

står av det sammanlagda beloppet av utjäm-
ningsbeloppet och verksamhetskapitalet. 

Det korrigerade solvenskapitalet erhålls 
genom en korrigering av solvenskapitalet på 
följande sätt: 

1) ett kapitallån som avses i 11 kap. 2 § 
7 punkten i försäkringsbolagslagen läggs till 
solvenskapitalet till den del lånet på grund av 
begränsningarna i 11 kap. 4 § i försäkrings-

bolagslagen inte kan hänföras till verksam-
hetskapitalet, 

2) det i 1 kap. 3 § i denna lag avsedda be-
lopp som ska debiteras på grundval av till-
skottsplikt till den del beloppet i enlighet 
med 11 kap. 2 § 8 punkten och 4 § 3 mom. i 
försäkringsbolagslagen har hänförts till verk-
samhetskapitalet och 

3) aktierna och andelarna i kreditinstitut el-
ler finansinstitut eller andra försäkringsbolag 
som ägs av föreningen samt det verkliga vär-
det av riskdebenturer, kapitallån och andra 
poster som kan jämställas med eget kapital 
dras av, till den del föreningens tillgångar 
motsvarar den definition av ägarintresse som 
avses i 12 a kap. och om dessa tillgångar inte 
har dragits av från bolagets verksamhetskapi-
tal med stöd  av 11 kap. 5 § 10 punkten i för-
säkringsbolagslagen. 
 

8 § 
En försäkringsförenings riskposition be-

döms genom en jämförelse av det korrigera-
de solvenskapitalet med minimibeloppet av 
det korrigerade solvenskapitalet. Vid beräk-
ningen av minimibeloppet av det korrigerade 
solvenskapitalet beaktas försäkringsförening-
ens försäkringstekniska risker och det största 
möjliga ersättningsbeloppet av föreningens 
eget ansvar i ett enskilt skadefall. 
 

9 § 
En försäkringsförening ska ha beräknings-

grunder för beräkningen av minimibeloppet 
av det korrigerade solvenskapitalet. Före-
ningen ska ansöka om att Finansinspektio-
nens fastställer beräkningsgrunderna. 

Finansinspektionen kan kräva att beräk-
ningsgrunderna ska ändras av om de inte 
längre kan tillämpas på grund av förändrande 
förhållanden. 
 

10 § 
Det korrigerade solvenskapitalet i en för-

säkringsförening ska fortlöpande uppgå till 
minst dess minimibelopp. 

Försäkringsföreningen ska årligen till Fi-
nansinspektionen lämna beräkningar av till-
synsgränserna, där beloppet av bolagets kor-
rigerade solvenskapital i förhållande till mi-
nimibeloppet av det korrigerade solvenskapi-
talet ska framgå. 
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Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de uppgifter som avses i 2 
mom. och om hur uppgifterna ska presente-
ras och lämnas till Finansinspektionen. 
 

11 § 
Om en försäkringsförenings korrigerade 

solvenskapital underskrider minibeloppet av 
det korrigerade solvenskapitalet, ska före-
ningen utan dröjsmål öka sitt verksamhets-
kapital eller utöka sin återförsäkring eller i 
övrigt höja det korrigerade solvenskapitalet 
så att det överstiger minimibeloppet. 
 

12 § 
Genom förordning av social- och hälso-

vårdsministeriet föreskrivs det om 
1) de formler och parametrar som ska an-

vändas vid beräkningen av minibeloppet av 
det korrigerade solvenskapitalet enligt 8 §, 

2) hur beräkningsgrunderna för minimibe-
loppet av det korrigerade solvenskapitalet 
ska utarbetas, och 

3) vilka dokument som ska bifogas bokslu-
tet på grund av den proaktiva tillsynen. 
 

13 § 
I enskilda fall kan Finansinspektionen på 

ansökan av försäkringsföreningen tillåta att 
föreningen avviker från det som i den för-
ordning som avses i 12 § föreskrivs om de 
parametrar eller formler som ska användas 
vid beräkningen av minimibeloppet av det 
korrigerade solvenskapitalet, om de inte ger 
en rättvisande bild av föreningens riskposi-
tion. 
 

11 kap. 

Vinstutdelning och annan användning av fö-
reningens tillgångar 

1 § 
Försäkringsföreningens medel får utbetalas 

till delägarna endast enligt vad som i denna 
lag bestäms om 

1) vinstutdelning och utbetalning från en 
fond som hänförs till det fria egna kapitalet, 

2) utbetalning vid nedsättning av reserv-
fonden eller minskning eller återbetalning av 
garantikapitalet, 

3) förvärv, inlösen och mottagande av egna 
garantiandelar såsom pant, 

4) utbetalning i samband med att förening-
en upplöses eller fusioneras. 

Medel får inte betalas ut förrän föreningen 
har registrerats. 

Bestämmelserna i detta kapitel om vinstut-
delning tillämpas också på betalning av ränta 
på garantiandelar som medför delägarskap i 
försäkringsföreningen. 

Som olaglig utbetalning av medel anses 
andra affärshändelser som utan någon affärs-
ekonomisk grund minskar föreningens till-
gångar eller ökar dess skulder. 
 

2 § 
Vinstutdelning får inte överstiga det sam-

manlagda beloppet av vinst enligt fastställd 
balansräkning för den senaste räkenskapspe-
rioden och bolagets övriga fria egna kapital, 
med avdrag för den förlust som balansräk-
ningen utvisar och andra icke utdelningsbara 
poster, vilka är 

1) belopp som enligt stadgarna ska avsättas 
till reservfonden eller annars lämnas outdelat, 
samt 

2) belopp som av de orealiserade värdeök-
ningarna på de placeringar som står under 
huvudgruppen "Placeringar" i försäkringsfö-
reningens balansräkning, på grundval av 
8 kap. 17 § 1 och 2 mom. i försäkringsbo-
lagslagen har upptagits som fritt eget kapital 
och det sammanlagda belopp med vilket fon-
den för verkligt värde är negativ. 

I fråga om begränsning av vinstutdelning 
som grundar sig på nedsättning av garantika-
pitalet tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 2 §. 
Om begränsning av vinstutdelning till följd 
av ränta på kapitallån eller annan gottgörelse 
bestäms i 1 kap. 5 c § 2 mom. och 5 d § 
1 mom. 

Sådan vinstutdelning som avses i 1 mom. 
är förbjuden, om en stor försäkringsförenings 
eget kapital understiger minimibeloppet en-
ligt 10 a kap. 4 § eller en liten försäkringsfö-
renings eget kapital understiger minimibe-
loppet enligt 2 kap. 5 § 3 mom. Med eget ka-
pital jämställs dock härvid inte av försäk-
ringsföreningen upptaget kapitallån. Vinstut-
delning är också förbjuden, om föreningen 
inte uppfyller kraven på täckning av ansvars-
skulden eller om det är känt eller bör vara 
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känt att föreningen är insolvent. Dessutom är 
vinstutdelning förbjuden om det är känt eller 
bör vara känt att vinstutdelning leder till att 
det egna kapitalet minskar så mycket att det 
understiger minimibeloppet, till att förening-
en blir insolvent eller till att täckningen av 
ansvarsskulden inte uppfyller kraven enligt 
denna lag. 
 

7 § 
Försäkringsföreningen får inte bevilja pen-

ninglån eller ge ut andra medel i syfte att 
mottagaren med medlen ska förvärva garan-
tiandelar i föreningen eller aktier, medlems-
andelar, garantiandelar eller andra bolagsan-
delar i ett annat samfund som hör till samma 
koncern. 
 

12 kap. 

Tillsynen över försäkringsföreningarna 

5 § 
Trots sekretessbestämmelserna ska en för-

säkringsförening och en finsk försäkrings-
holdingsammanslutning inom en skälig tid 
som social- och hälsovårdsministeriet be-
stämmer till ministeriet lämna de uppgifter 
om sin verksamhet som är nödvändiga för att 
ministeriet ska kunna utföra sina uppgifter. 
 

6 c § 
I syfte att trygga de försäkrades intressen 

kan Finansinspektionen förbjuda en försäk-
ringsförening att överlåta eller pantsätta sin 
egendom, om 

1) föreningen inte uppfyller kraven på täck-
ning av ansvarsskulden enligt 10 kap. 3 a §, 

2) föreningen inte uppfyller de i 6 b § 
2 mom. föreskrivna kraven på föreningens 
verksamhetskapital och eget kapital, 

3) föreningen inte längre uppfyller de i 
6 b § 1 mom. föresskrivna kraven på före-
ningens verksamhetskapital och Finansin-
spektionen har anledning att anta att före-
ningens ekonomiska ställning ytterligare 
kommer att försämras, eller om 

4) Finansinspektionen anser att det finns 
risk för att föreningen råkar i en sådan situa-
tion som avses i 3 punkten. 

Finansinspektionen ska desssuton vid för-
säkringsföreningen tillsätta ett ombud enligt 

29 § i lagen om Finansinspektionen. Ombu-
det ska övervaka att föreningen iakttar förbu-
det att överlåta och pantsätta egendom. Ut-
över de befogenheter som föreskrivs i den 
nämnda paragrafen har ombudet rätt att be-
sluta om samtycke till rättshandlingar enligt 
25 kap. 13 § i försäkringsbolagslagen. 

Ett förbud att överlåta och pantsätta en för-
säkringsförenings egendom får gälla i högst 
tre månader. Finansinspektionen kan av sär-
skilda skäl besluta att förlänga förbudet med 
högst tre månader. 

Av Finansinspektionens beslut enligt 
1 mom. ska framgå tidpunkten för medde-
landet av beslutet, den egendom överlåtelse- 
och pantsättningsförbudet gäller, förbudets 
giltighetstid, ombud samt inverkan av över-
klagande på beslutets verkställbarhet. 

På förbud att överlåta och pantsätta en för-
säkringsförenings egendom tillämpas dessut-
om vad som i 24 kap. och 25 kap. 12—21 § i 
försäkringsbolagslagen bestäms om förbud 
för ett försäkringsbolag att överlåta och pant-
sätta egendom. 

Ett beslut av Finansinspektionen om förbud 
att avyttra och pantsätta egendom får över-
klagas i enlighet med lagen om Finansin-
spektionen. Besvär ska anföras inom 
30 dagar från det att beslutet har offentlig-
gjorts i Europeiska unionens officiella tid-
ning. 
 
 

12 a kap. 

Extra tillsyn över försäkringsgrupper 

1 § 
I detta kapitel avses med 
1) moderföretag ett moderföretag enligt 

bokföringslagen samt varje annan juridisk 
person som Finansinspekktionen anser utövar 
ett faktiskt bestämmande inflytande över ett 
annat företag, 

2) dotterföretag ett dotterföretag enligt 
bokföringslagen samt varje annan juridisk 
person över vilken Finansinspektionen anser 
att ett moderföretag utövar faktiskt bestäm-
mande inflytande samt en sådan juridisk per-
sons dotterföretag, 

3) ägarintresse det att det mellan en fysisk 
person eller en juridisk person och ett företag 
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uppstår en betydande bindning enligt 1 kap. 
6 §; även en annan sådan ägarandel som ska-
par en varaktig förbindelse mellan en fysisk 
person eller en juridisk person och ett företag 
och som är avsedd att främja den fysiska per-
sonens eller den juridiska personens verk-
samhet eller den verksamhet som ett företag 
inom samma koncern bedriver, utgör ett 
ägarintresse, 

4) ägarföretag ett moderföretag eller en ju-
ridisk person som har ägarintresse i ett annat 
företag, 

5) anknutet företag ett dotterföretag eller 
ett företag i vilket en juridisk person har 
ägarintresse, 

6) anknutet försäkringsföretag ett försäk-
ringsföretag, en försäkringsholdingsammans-
lutning, ett försäkringsföretag i ett tredjeland, 
ett kredit- och finansinstitut eller ett värde-
pappersföretag som är ett anknutet företag, 

7) försäkringsföretag en försäkringsföre-
ning och ett i lagen om försäkringsbolag av-
sett försäkringsbolag samt en med dem jäm-
förbar utländsk försäkringsgivare som bedri-
ver direkt försäkring och vars hemstat hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 

8) försäkringsföretag i tredje land ett ut-
ländskt försäkringsföretag som bedriver di-
rekt försäkring eller återförsäkring och vars 
hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, 

9) mångbranschholdingsammanslutning ett 
annat moderföretag än ett försäkringsföretag, 
ett försäkringsföretag i tredje land, en försäk-
ringsholdingsammanslutning eller ett kon-
glomerats holdingsammanslutning enligt la-
gen om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat och som har minst en försäk-
ringsförening enligt denna lag bland sina dot-
terföretag, 

10) försäkringsgrupp försäkringsföretag 
som avses i 2 § 2—4 mom., deras anknutna 
företag och ägarföretag samt företag som är 
anknutna till deras ägarföretag. 

När ägarintresse definieras i enlighet med 
1 mom. 3 punkten räknas vid tillämpningen 
av detta kapitel som indirekt innehav även 
innehav som fås med hjälp av en formel en-
ligt vilken de successiva intressena hos före-
tag som inte hör till samma koncern multipli-
ceras med varandra. I fråga om företag inom 
samma koncern räknas deras innehav i ett 

bolag utanför koncernen vid tillämpningen 
av detta kapitel som direkt innehav. 
 

2 § 
På en försäkringsförening som är ägarbolag 

i minst ett försäkringsföretag eller ett försäk-
ringsföretag i tredje land tillämpas bestäm-
melserna i 4 och 5 §, 7 § 1, 3 och 4 mom. 
samt 8, 11 och 12 § i detta kapitel och i 24 § 
och 26 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Fi-
nansinspektionen. 

Bestämmelserna i 6 §, 7 § 2—4 mom. och 
8, 11 och 12 § i detta kapitel och i 24 § och 
26 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansin-
spektionen tillämpas på en försäkringsföre-
ning vars moderföretag är en försäkringshol-
dingsammanslutning eller ett försäkringsfö-
retag i tredje land. 

På en försäkringsförening vars moderföre-
tag är en mångbranschholdingsammanslut-
ning tillämpas bestämmelserna i 8, 11 och 
12 § i detta kapitel och i 24 § i lagen om Fi-
nansinspektionen. 

Dessutom tillämpas på försäkringsföre-
ningar som avses i 1 och 2 mom. vad som i 
26 kap. 6—10 § i försäkringsbolagslagen fö-
reskrivs om verksamhetskapital som ska an-
vändas vid beräkning av den jämkade sol-
vensen och om beräkning av detta kapital, 
beräkning av det jämkade verksamhetskapi-
talet, begränsning av anknutna försäkringsfö-
retags verksamhetskapital, det jämkade verk-
samhetskapitalets minimibelopp och undan-
tag i fråga om beaktandet av anknutna före-
tags verksamhetskapital. 
 

3 § 
Försäkringsinspektionen får besluta att be-

stämmelserna i detta kapitel inte tillämpas på 
ett företag som omfattas av extra tillsyn, om 
företaget är av ringa intresse med hänsyn till 
syftet med den extra tillsyn över försäkrings-
föreningar som föreskrivs i detta kapitel eller 
om det skulle vara olämpligt eller missvisan-
de att låta företagets finansiella situation om-
fattas av den extra tillsynen med hänsyn till 
syftet med den extra tillsynen över försäk-
ringsföreningar. 

Om en försäkringsholdingsammanslutning, 
ett utländskt återförsäkringsföretag, ett för-
säkringsföretag i tredje land eller en mångb-
ranschholdingsammanslutning som är mo-
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derföretag som dotterföretag har försäkrings-
företag som erhållit koncession i Finland och 
i minst en annan stat som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, får Finansin-
spektionen besluta att bestämmelserna i detta 
kapitel inte tillämpas på en finsk försäkrings-
förening som omfattas av den extra tillsynen, 
förutsatt att den extra tillsynen över försäk-
ringsgruppen i fråga har ordnats av en myn-
dighet som övervakar försäkringsverksamhe-
ten i en annan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet i enlighet med prin-
ciperna i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 98/78/EG om extra tillsyn över försäk-
ringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp 
och att den myndighet som övervakar försäk-
ringsverksamheten i staten i fråga ger Finans-
inspektionen alla uppgifter som behövs för 
den extra tillsynen över försäkringsgruppen. 
 

5 § 
För den extra tillsynen över en försäkrings-

förening enligt 2 § 1 mom. i detta kapitel ska 
föreningen utföra en beräkning av den jäm-
kade solvensen som ska omfatta anknutna 
försäkringsföretag. Beräkningen ska tillstäl-
las Finansinspektionen i samband med bok-
slutsuppgifterna. 

Finansinspektionen får medge en försäk-
ringsförening undantag från skyldigheten att 
beräkna den jämkade solvensen, om den är 
ett företag som är anknutet till en annan finsk 
försäkringsförening eller till en finsk försäk-
ringsholdingsammanslutning och har beak-
tats vid beräkningen av den jämkade solven-
sen för försäkringsföretaget eller försäk-
ringsholdingsammanslutningen med ägarin-
tresse. Undantag får medges endast om de 
poster som får ingå i verksamhetskapitalet 
för de försäkringsföretag som omfattas av be-
räkningen av jämkad solvens är på ett ända-
målsenligt och av Finansinspektionen god-
känt sätt fördelade mellan ovan nämnda före-
tag. 
 

6 § 
En finsk försäkringsholdingsammanslut-

ning som är moderföretag till en försäkrings-
förening enligt 2 § 2 mom. i detta kapitel ska 
för den extra tillsynen utföra en beräkning av 
den jämkade solvensen som ska omfatta an-
knutna försäkringsföretag i moderföretaget. 

Om en försäkringsförenings moderföretag är 
en utländsk försäkringsholdingsammanslut-
ning eller ett försäkringsföretag i tredje land, 
ska en försäkringsförening som ingår i grup-
pen utföra beräkningen. Beräkningen ska till-
ställas Finansinspektionen i samband med 
bokslutsuppgifterna. 

Finansinspektionen kan besluta att den be-
räkning av den jämkade solvensen som avses 
i denna paragraf ska utföras endast när mo-
derföretaget är yttersta moderföretag i en för-
säkringsgrupp som omfattas av extra tillsyn. 
 
 

6 a § 
På ansökan av en försäkringsförening och 

med Finansinspektionens samtycke kan den 
jämkade solvensen fastställas på grundval av 
koncernbokslutet. På fastställande av den 
jämkade solvensen på grundval av koncern-
bokslutet ska bestämmelserna i detta kapitel 
och i 26 kap. 6—10 § i försäkringsbolagsla-
gen tillämpas. 

I det fall som avses i 1 mom. är det jämka-
de verksamhetskapitalet det verksamhetska-
pital enligt 10 a kap. som fastställts på 
grundval av koncernbokslutet. I fråga om de 
poster som ingår i det jämkade verksamhets-
kapitalet ska bestämmelserna i 26 kap. 7, 8 
och 10 § i försäkringsbolagslagen och i fråga 
om verksamhetskapitalets minimibelopp be-
stämmelserna i 26 kap. 9 § i försäkringsbo-
lagslagen beaktas. 

Minimibeloppet av det jämkade verksam-
hetskapital som fastställs på grundval av 
koncernbokslutet är 

1) det minimibelopp av det jämkade verk-
samhetskapitalet som avses i 26 kap. 9 § i 
försäkringsbolagslagen, varvid de proportio-
nella andelarna i 9 § 2 punkten är de andelar 
som använts när koncernbokslutet upprätta-
des, eller 

2) det minimibelopp av verksamhetskapita-
let som beräknats på grundval av uppgifterna 
i koncernbokslutet och som bestäms enligt 
denna lag och de bestämmelser om minimi-
beloppet av verksamhetskapitalet i försäk-
ringsbolagslagen som tillämpas med stöd av 
den. 
 

8 § 
Finansinspektionen ska övervaka transak-
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tioner mellan en försäkringsförening och ett 
företag som är anknutet till försäkringsföre-
ningen, ett ägarföretag i försäkringsförening-
en och ett företag som är anknutet till ett 
ägarföretag i försäkringsföreningen. 

Dessutom ska Finansinspektionen överva-
ka transaktioner mellan en försäkringsföre-
ning och en fysisk person som har ägarintres-
se i försäkringsföreningen eller i ett företag 
som är anknutet till försäkringsföreningen, i 
ägarföretag försäkringsföreningen eller i ett 
företag som är anknutet till ett ägarföretag i 
försäkringsföreningen. 

Vid tillsynen ska särskild uppmärksamhet 
fästas vid transaktioner som gäller lån, bor-
gen samt förbindelser utanför balansräkning-
en, poster som får ingå i verksamhetskapita-
let, investeringar, återförsäkringsrörelse och 
avtal om delade kostnader. 

En försäkringsförening ska underrätta Fi-
nansinspektionen minst en gång om året om 
betydande transaktioner enligt 1—3 mom. på 
det sätt som Finansinspektionen närmare be-
stämmer. Om det på grundval av dessa upp-
gifter framgår att föreningens solvens även-
tyras eller riskerar att äventyras, ska före-
ningen inom en av Finansinspektionen be-
stämd tid för godkännande tillställa inspek-
tionen en plan för att återställa en sund sol-
vensställning. 

Transaktioner enligt denna paragraf får inte 
göras på villkor som avviker från de villkor 
som allmänt iakttas i likadana transaktioner 
mellan parter som är oberoende av varandra. 
Detta moment tillämpas inte på administrati-
va tjänster som koncernföretagen skaffar hos 
ett företag inom koncernen och inte heller på 
kapital- och debenturlån som ett moderföre-
tag beviljar ett dotterföretag och som behövs 
för att stärka dotterföretagets kapitalstruktur. 
 

13 kap. 

Likvidation och konkurs 

6 § 
Har försäkringsföreningen inte före ut-

gången av den i 3 § 1 mom. angivna fristen 
uppfyllt de i 5 § 1 mom. avsedda krav som 
ställs på verksamhetskapitalet eller det egna 
kapitalet, ska föreningsstämman besluta att 
föreningen ska träda i likvidation och upplö-

sas. Fattar föreningsstämman inte detta be-
slut, ska Finansinspektionen förordna att fö-
reningen träder i likvidation och upplöses. 

Till styrelsens förslag till beslut ska fogas 
det bokslut och den verksamhetsberättelse 
som avses i 5 § samt revisorernas utlåtande 
om dem. 
 

11 § 
När föreningsstämman eller Finansinspek-

tionen fattar beslut om likvidation, skall sam-
tidigt en eller flera likvidatorer utses i stället 
för styrelse, verkställande direktör och even-
tuellt förvaltningsråd. Finansinspektionen har 
dessutom rätt att förordna en likvidator. Vad 
som i denna lag föreskrivs om styrelsen och 
styrelsemedlemmarna tillämpens också på 
likvidatorerna, om inte något annat följer av 
bestämmelserna i detta kapitel. 

Saknar en försäkringsförening som trätt i 
likvidation i registret införda behöriga likvi-
datorer, ska Finansinspektionen förordna lik-
vidatorerna. Förordnande kan sökas av den 
vars rätt kan vara beroende av att föreningen 
har en företrädare. 
 

16 § 
Efter den dag som anges i den offentliga 

stämningen på försäkringsföreningens bor-
genärer ska likvidatorn betala alla kända 
skulder. Om en skuld är tvistig eller om den 
inte förfallit till betalning eller av annan or-
sak inte kan betalas, skall behövliga medel 
reserveras, om föreningens tillgångar förslår 
till detta. Därefter ska garantikapitalet jämte 
ränta återbetalas. De återstående tillgångarna 
ska delas mellan delägarna på det sätt som 
föreskrivs i stadgarna. I stadgarna kan före-
skrivas att om de tillgångar som ska skiftas är 
ringa kan även annat beslut fattas om deras 
användning. 

Vill en delägare klandra skiftet, ska talan 
mot föreningen väckas inom tre månader ef-
ter det att slutredovisningen lades fram på fö-
reningsstämman. 

Har en delägare inte inom fem år efter det 
slutredovisning lades fram på förenings-
stämman anmält sig för att lyfta sin skiftes-
andel, har han förlorat sin rätt därtill. Är skif-
tesandelen ringa i förhållande till de skiftade 
tillgångarna, kan Finansinspektionen på an-
mälan av likvidatorerna förordna att den ska 
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tillfalla staten. I annat fall ska 19 § tillämpas. 
 

23 § 
Försäkringsföreningens föreningsstämma 

eller Finansinspektionen är behörig att beslu-
ta om likvidation avseende en finsk försäk-
ringsförening. En finsk domstol är behörig 
att besluta om konkurs. Beslutet kan fattas 
utan föregående, i 12 kap. 6 c § avsedda åt-
gärder eller efter det att dessa åtgärder har 
tillämpas. 
 

24 § 
Vid likvidation eller konkurs har försäk-

ringsfordringarna på lika grunder samma 
förmånsrätt till försäkringsföreningens till-
gångar som innehavare av handfången pant 
enligt lagen om den ordning i vilken borge-
närer skall få betalning (1578/1992) har till 
den pantsatta egendomen (förmånsrätt för 
försäkringsfordringar). 
 

29 § 
I fråga om en försäkringsförenings likvida-

tion och konkurs ska dessutom i tillämpliga 
delar iakttas vad som i 23 kap. 2 § 2 mom., 
7 § 2 mom., 8 § 3 mom., 9 § 2 mom., 11 § 
2 och 4 mom. och 12 § 1 och 3 mom. i för-
säkringsbolagslagen bestäms om likvidation 
avseende försäkringsbolag och likvidatorns 
uppgifter. 
 

30 § 
På ett sådant förbud att överlåta och pant-

sätta en försäkringsförenings egendom som 
avses i 12 kap. 6 c § samt på rättsverkningar-
na av likvidations- och konkursförfarande 
tillämpas dessutom vad som i 24 kap. i för-
säkringsbolagslagen bestäms om tillämplig 
lag i fråga om rättsverkningarna av förbud att 
överlåta och pantsätta försäkringsbolags 
egendom samt likvidations- och konkursför-
farande. 
 

14 kap. 

Fusion 

3 §  
Styrelserna för de föreningar som deltar i 

fusionen ska uppgöra en skriftlig fusionsplan 
som ska dateras och undertecknas. 

Fusionsplanen ska uppta 
1) firmor, registernummer, adresser och 

hemorter för de föreningar som deltar i fu-
sionen, 

2) vid absorptionsfusion, förslag till änd-
ring av den övertagande föreningens stadgar 
samt, vid kombinationsfusion, förslag till 
stadgar för den förening som ska bildas samt 
till förfarande vid val av dess styrelsemed-
lemmar och förvaltningsrådsmedlemmar och 
revisorer, 

3) förslag till eventuellt delägarskap i den 
övertagande föreningen för andra än i 1 § 
3 mom. avsedda delägare i den överlåtande 
föreningen, förslag till annat eventuellt ve-
derlag till delägarna för fusionen samt förslag 
till vederlag till andra garantiandelsägare i 
den överlåtande föreningen och med dem 
jämställbara personer, 

4) utredning om kapitallån vilkas borgenä-
rer kan motsätta sig beviljande av ett tillstånd 
som avses i 12 §, 

5) utredning om de garantiandelar som den 
överlåtande föreningen äger i den övertagan-
de föreningen, för varje slag av garantiandel 
garantiandelarnas antal och sammanlagda 
nominella belopp och den i balansräkningen 
upptagna anskaffningsutgiften för garantian-
delarna, 

6) vid absorptionsfusion, förslag till ny-
emission och avyttring av egna garantiande-
lar då dessa åtgärder behövs för betalning av 
vederlaget samt, vid kombinationsfusion, 
förslag till garantikapital i den övertagande 
föreningen, 

7) förslag till tidpunkt och andra villkor för 
skifte av vederlaget, 

8) utredning om de särskilda förmåner och 
rättigheter som tillkommer i fusionen delta-
gande föreningars förvaltningsrådsmedlem-
mar och styrelsemedlemmar, verkställande 
direktör, revisor och en revisor som är verk-
sam som oberoende sakkunnig, 

9) utredning om orsaken till fusionen samt 
grunderna för bestämmande av vederlaget 
och därmed sammanhängande väsentliga 
värderingsproblem, 

10) förslag till den planerade registrerings-
tidpunkten för verkställande av fusionen, 

11) utredning om det utjämningsbelopp 
som överförs, 
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12) utredning om att den överlåtande för-
säkringsföreningen efter fusionen uppfyller 
kraven på täckning för ansvarsskulden i 
10 kap. och soliditetskraven i 10 a kap., 

13) utredning om den överlåtande före-
ningens tillgångar, skulder och eget kapital 
och om de omständigheter som påverkar vär-
deringen av dem, om den effekt som fusio-
nen planeras få på den övertagande förening-
ens balansräkning och om de bokföringsme-
toder som ska tillämpas på fusionen, 

14) utredning om vilka företagsinteckning-
ar enligt företagsinteckningslagen (634/1984) 
egendomen i de föreningar som deltar i fu-
sionen omfattas av. 

Om inte något annat bestäms i detta kapi-
tel, tillämpas på förslag som avses i 2 mom. 
6 punkten vad som i 4 kap. bestäms om ny-
emission samt vad som i 5 a kap. bestäms om 
avyttring av egna garantiandelar. 

Fusionsplanen behöver inte åtföljas av en 
sådan utredning som avses i 2 mom. 9 punk-
ten, om samtliga delägare i de föreningar 
som deltar i fusionen samt Finansinspektio-
nen samtycker till att en utredning inte utar-
betas. 
 

4 § 
De föreningar som deltar i fusionen ska 

anmäla fusionsplanen för registrering inom 
en månad från det planen undertecknades. 
Fusionen förfaller, om anmälan inte görs 
inom den föreskrivna tiden eller om registre-
ring vägras. Anmälan ska åtföljas ett utlåtan-
de som avses i 5 § och bilagor som avses i 
6 §. 

Anmälan skal göras gemensamt av de före-
ningar som deltar i fusionen. 
 

4 a § 
De borgenärer vilkas fordran på den över-

låtande föreningen har uppkommit före regi-
streringen av fusionsplanen har rätt att mot-
sätta sig fusionen. Sådan rätt har även de 
borgenärer vars fordran får indrivas utan dom 
eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen 
om verkställighet av skatter och avgifter och 
vars fordran har uppkommit senast den dag 
som avses i 2 mom. 

Registermyndigheten ska på ansökan av 
den överlåtande föreningen utfärda en kallel-
se på de borgenärer som avses i 1 mom. De-

ras rätt att motsätta sig fusionen med ett 
skriftligt meddelande till registermyndighe-
ten senast den dag som nämns i kallelsen ska 
framgå av kallelsen. Ansökan om kallelse 
ska göras inom fyra månader från registre-
ringen av fusionsplanen, vid äventyr att fu-
sionen förfaller. Registermyndigheten ska 
publicera kallelsen i den officiella tidningen 
senast tre månader före den utsatta dagen och 
registrera kallelsen på tjänstens vägnar. 

På ansökan av den övertagande föreningen 
ska kallelse utfärdas också på den övertagan-
de föreningens borgenärer, om fusionen en-
ligt ett sådant utlåtande av en revisor som av-
ses i 5 § kan äventyra betalningen av den 
övertagande föreningens skulder. På den 
övertagande föreningens borgenärer tilläm-
pas då det som i detta kapitel föreskrivs om 
den överlåtande föreningens borgenärer. 
 

4 b § 
Försäkringsföreningen ska senast en månad 

före den föreskrivna dagen sända ett skriftligt 
meddelande om kallelsen till de av sina kän-
da borgenärer som avses i 4 a § 1 mom. och 
vars fordringar har uppkommit före registre-
ringen av fusionsplanen. Om en garantian-
delsägare i den överlåtande föreningen har 
krävt inlösen i enlighet med 12 §, ska borge-
närerna underrättas om det antal aktier och 
rättigheter som kravet avser. Meddelandet 
kan sändas först efter den föreningsstämma 
som beslutat om fusionen. Om bolagets 
samtliga garantiandelsägare har meddelat att 
de avstår från sin lösningsrätt eller om de inte 
annars har rätt till inlösen, kan meddelandet 
dock sändas tidigare. 
 

6 § 
Till fusionsplanen skall i fråga om varje fö-

rening som deltar i fusionen fogas 
1) kopior av bokslutshandlingarna och 

verksamhetsberättelsehandlingarna för de tre 
föregående räkenskapsperioderna eller, om 
fastställandet av bokslutet och verksamhets-
berättelsen behandlas vid den förenings-
stämma som beslutar om fusionen, en kopia 
av bokslutshandlingarna och verksamhetsbe-
rättelsehandlingarna för denna räkenskapspe-
riod och för de två föregående räkenskapspe-
rioderna, 
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2) en kopia av ett mellanbokslut och en 
verksamhetsberättelse, som inte får vara äld-
re än fyra månader och som har uppgjorts 
och reviderats med iakttagande i tillämpliga 
delar av bestämmelserna och föreskrifterna 
om bokslut och verksamhetsberättelser, om 
det har förflutit över sex månader från ut-
gången av den räkenskapsperiod som det se-
naste bokslutet gäller till den föreningsstäm-
ma som beslutar om fusionen och fastställel-
sen av bokslutet och verksamhetsberättelsen 
inte behandlas av föreningsstämman, 

3) styrelsens redogörelse för händelser som 
har inträffat efter det senaste bokslutet eller 
mellanbokslutet och som väsentligt påverkar 
föreningens ställning, 

4) revisorernas och förvaltningsrådets utlå-
tande om mellanbokslutet, verksamhetsberät-
telsen och styrelsens redogörelse, 

5) det utlåtande om fusionsplanen som av-
ses i 5 §, 

6) Finansinspektionens samtycke enligt 3 § 
4 mom. och 5 § 4 mom., 

7) de beslut om utbetalningar av medel 
som varje i fusionen deltagande förening 
eventuellt har fattat efter bolagets senaste rä-
kenskapsperiod. 

 
Finansinspektionens samtycke 

11 § 
Inom en månad efter det att fusionsplanen 

har undertecknats ska de föreningar som del-
tar i fusionen ansöka om Finansinspektionens 
samtycke till fusionsplanen och om faststäl-
lelse av den ändring av stadgarna som fusio-
nen kräver samt, vid kombinationsfusion, av 
den nya föreningens stadgar. 

Vid fusion av försäkringsföreningar ska 
den övertagande föreningen i samband med 
den ansökan som avses i 1 mom. ansöka om 
att Finansinspektionen fastställer de grunder 
för överföring av utjämningsbeloppet som 
beror på fusionen. 

När det gäller ansökan om fusion ska Fi-
nansinspektionen, om den inte anser att an-
sökan utan vidare utredning ska avslås, på 
den övertagande föreningens bekostnad låta 
kungöra saken i den officiella tidningen. I 
kungörelsen ska de försäkringsborgenärer i 
den överlåtande föreningen som önskar 
framställa anmärkningar mot ansökningen 

uppmanas framställa dem till Finansinspek-
tionen inom en av Finansinspektionen utsatt 
tid som inte får vara längre än två månader. 
Kungörelse ska utfärdas också på försäk-
ringsborgenärerna i den övertagande före-
ningen, om fusionen enligt ett utlåtande som 
avses i 5 § är ägnad att äventyra betalningen 
av föreningens skulder. Finansinspektionen 
ska förplikta den överlåtande föreningen att 
utan dröjsmål informera om kungörelsen i 
åtminstone en tidning som utkommer på den 
överlåtande föreningens hemort samt dessut-
om enligt vad Finansinspektionen vid behov 
bestämmer. 

Finansinspektionen ska ge sitt samtycke, 
om 

1) fusionen inte äventyrar de försäkrade 
förmånerna, och 

2) fusionen inte anses äventyra möjlighe-
terna att iaktta sunda och försiktiga affärs-
principer i försäkringsbolagets verksamhet. 

Finansinspektionen har rätt att till sam-
tycket foga sådana villkor som är nödvändiga 
för att trygga de försäkrade förmånerna och 
iakttagandet av sunda och försiktiga affärs-
principer i försäkringsbolagets verksamhet. 

Den överlåtande och den övertagande före-
ningen samt den som framställt anmärkning 
får överklaga beslutet enligt vad som före-
skrivs i lagen om Finansinspektionen. Besvä-
ren ska behandlas i brådskande ordning. 

Om samtycke inte söks inom föreskriven 
tid eller om det vägras och beslutet om väg-
ran vinner laga kraft, förfals fusionen. 

 
Inlösen av garantiandelar 

12 § 
Garantiandelsägarna i den överlåtande fö-

reningen kan på den föreningsstämma som 
beslutar om fusionen kräva inlösen av sina 
garantiandelar, och de ska ges möjlighet att 
kräva inlösen innan beslutet om fusion fattas. 
Bara de garantiandelar kan lösas in som har 
anmälts för registrering i garantiandelsboken 
före föreningsstämman eller senast på den 
sista anmälningsdagen. En förutsättning är 
dessutom att den som kräver inlösen röstar 
mot fusionsbeslutet. 

Om någon överenskommelse om inlösen-
rätten till garantiandelar eller om villkoren 
för inlösen inte nås med den övertagande fö-
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reningen, ska ärendet med iakttagande av vad 
som föreskrivs i 16 kap. 4 § om behandling i 
skiljeförfarande överlämnas till skiljemän för 
avgörande. Garantiandelsägarna ska inleda 
ärendet senast en månad efter förenings-
stämman. Efter att ärendet inletts har garanti-
andelsägarna bara rätt till lösenbeloppet. Om 
det senare under förfarandet fastställs att de 
inte har rätt till inlösen, har de rätt till fu-
sionsvederlag i enlighet med fusionsplanen. 
Om fusionen förfaller leder detta till att ock-
så inlösenförfarandet förfaller. 

Lösenbeloppet är garantiandelens verkliga 
pris omedelbart före fusionsbeslutet. När lö-
senbeloppet fastställs beaktas inte den nega-
tiva effekt som fusionen eventuellt har på 
värdet av den överlåtande föreningens garan-
tiandelar. På lösenbeloppet ska en årlig ränta 
som svarar mot den referensränta enligt 12 § 
i räntelagen som gäller vid den aktuella tid-
punkten betalas ut för tiden från fusionsbe-
slutet till dess att lösenbeloppet betalas. 

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad 
från det att domen vunnit laga kraft, dock 
inte förrän verkställandet av fusionen har re-
gistrerats. 

Den övertagande föreningen svarar för att 
lösenbeloppet betalas. Den överlåtande före-
ningen ska genast underrätta den övertagande 
föreningen om lösningsanspråk. 

 
Anmälan om verkställande av fusion och fu-

sionens rättsverkningar 

15 § 
De föreningar som deltar i fusionen ska till 

registermyndigheten göra anmälan om verk-
ställande av fusionen inom sex månader från 
Finansinspektionens samtycke. Om anmälan 
inte görs inom utsatt tid förfaller fusionen. 

Anmälan om verkställande av fusion ersät-
ter vid absorptionsfusion den registeranmälan 
som avses i 4 kap. 7 § samt vid kombina-
tionsfusion den registeranmälan som avses i 
2 kap. 10 §. I övrigt ska i fråga om registre-
ring av nyemission som behövs för erläggan-
de av vederlag i tillämpliga delar iakttas 
4 kap. samt i fråga om registrering av överta-
gande förening 2 kap. 

Till anmälan ska fogas de i fusionen delta-
gande föreningarnas styrelsemedlemmars 
och verkställande direktörers försäkran samt 

revisorernas intyg om att den övertagande fö-
reningen genom registreringen av fusionen 
får full betalning för det belopp som upptas i 
föreningens eget kapital för de garantiandelar 
som ges som vederlag. Dessutom ska anmä-
lan åtföljas av en försäkran från de i fusionen 
deltagande föreningarnas styrelsemedlemmar 
och verkställande direktörer om att denna lag 
har iakttagits vid fusionen, de i fusionen del-
tagande föreningarnas beslut om fusionen 
och ett intyg över Finansinspektionens sam-
tycke. 

Registermyndigheten ska registrera fusio-
nen, om ingen borgenär har motsatt sig den 
eller om borgenärerna enligt en domstols 
dom har fått betalning eller betryggande sä-
kerhet för sina fordringar. 

Om en borgenär har motsatt sig fusionen, 
ska registermyndigheten genast informera fö-
reningen efter den utsatta dagen. Fusionen 
förfaller då en månad efter den utsatta dagen. 
Registermyndigheten ska dock skjuta upp 
behandlingen av ärendet, om föreningen 
inom en månad från den utsatta dagen visar 
att den har väckt talan för fastställelse av att 
borgenären har fått betalning eller betryg-
gande säkerhet för sin fordran, eller om före-
ningen och borgenären tillsammans begär att 
behandlingen av ärendet ska skjutas upp. 

Har i flera än en av de i fusionen deltagan-
de föreningarnas egendom fastställts före-
tagsinteckning enligt företagsinteckningsla-
gen, får fusionen inte registreras utan att fö-
reningarnas och inteckningshavarnas avtal 
om reglering av inteckningarnas företrädes-
rätt samtidigt registreras på ansökan. 

Vid registreringen ska den planerade regi-
streringstidpunkten för verkställande av fu-
sionen beaktas, om det inte föreligger något 
hinder för detta och tidpunkten inte infaller 
senare än fyra månader från anmälan. 

Det som föreskrivs om borgenärer i denna 
paragraf gäller inte försäkringsborgenärer. 

 
14 a kap. 

Överlåtelse av försäkringsbeståndet 

1 § 
En försäkringsförening (överlåtande före-

ning) kan överlåta sitt försäkringsbestånd till 
en annan försäkringsförening (övertagande 
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förening) eller till ett försäkringsbolag (över-
tagande bolag). När försäkringsbestånd över-
låts till ett försäkringsbolag, tillämpas be-
stämmelserna om övertagande förening i det-
ta kapitel på det övertagande bolaget. 

Vid överlåtelse av en del av försäkringsbe-
ståndet tillämpas vad som bestäms om över-
låtelse av försäkringsbeståndet. 

Om försäkringsbeståndet överlåts till ett 
försäkringsbolag, iakttas dessutom vad som i 
21 kap. i försäkringsbolagslagen bestäms om 
överlåtelse av försäkringsbeståndet eller nå-
gon del därav. 

Också den del av den överlåtande före-
ningens utjämningsbelopp som svarar mot 
det försäkringsbestånd som ska överlåtas ska 
överföras på den övertagande föreningen el-
ler det övertagande bolaget. 
 

3 § 
Styrelserna för den överlåtande och den 

övertagande föreningen ska göra upp en 
skriftlig plan för överlåtelsen av försäkrings-
beståndet, vilken ska dateras och underteck-
nas. 

Planen för överlåtelse av försäkringsbe-
ståndet ska uppta 

1) den överlåtande och den övertagande fö-
reningens firma, registernummer, adress och 
hemort, 

2) förslag till ändring av den övertagande 
föreningens stadgar, 

3) förslag till delägarskap i den övertagan-
de föreningen eller i ett ömsesidigt försäk-
ringsbolag, vilket baserar sig på direktförsäk-
ringar som skall överlåtas, och till eventuellt 
delägarskap, som baserar sig på återförsäk-
ringar som ska överlåtas, 

4) förslag till eventuellt vederlag för över-
låtelse av försäkringsbeståndet och till villkor 
för vederlaget, 

5) utredning om de särskilda förmåner och 
rättigheter som tillkommer den överlåtande 
och den övertagande föreningens förvalt-
ningsrådsmedlemmar och styrelsemedlem-
mar, verkställande direktör, revisor och en 
revisor som är verksam som oberoende sak-
kunnig, 

6) utredning om orsaken till överlåtelsen av 
försäkringsbeståndet, 

7) utredning om det försäkringsbestånd 
som ska överlåtas och den egendom som en-

ligt avtal ska överföras som täckning för be-
ståndet, 

8) förslag till planerad ikraftträdelsetid-
punkt för överlåtelsen av försäkringsbestån-
det, 

9) utredning om det utjämningsbelopp som 
överförs, 

10) utredning om att den överlåtande för-
säkringsföreningen, som inte försatts i likvi-
dation, och den övertagande försäkringsföre-
ningen efter överlåtelsen uppfyller kraven på 
täckning av ansvarsskuld i 10 kap. och solidi-
tetskraven i 10 a kap. 
 
 

9 § 
Inom en månad från det att planen för över-

låtelse av försäkringsbeståndet har under-
tecknats ska försäkringsföreningarna ansöka 
om Finansinspektionens samtycke till planen 
och om fastställelse av den ändring av stad-
garna som överlåtelsen av försäkringsbestån-
det kräver. 

I samband med den ansökan som avses i 
1 mom. ska den övertagande och den över-
låtande föreningen ansöka om att Finansin-
spektionen fastställer grunderna för överfö-
ring av utjämningsbeloppet. 

När det gäller ansökan om överlåtelse av 
försäkringsbeståndet ska Finansinspektionen, 
om den inte anser att ansökan utan vidare ut-
redning ska avslås, på den övertagande före-
ningens bekostnad låta kungöra saken i den 
officiella tidningen. I kungörelsen ska de för-
säkringsborgenärer för försäkringar i det för-
säkringsbestånd som överlåts vilka önskar 
framställa anmärkningar mot ansökningen 
uppmanas framställa dem till Finansinspek-
tionen inom en av Finansinspektionen utsatt 
tid som inte får vara längre än två månader. 
Kungörelsen ska också utfärdas på övriga 
försäkringsborgenärer i den överlåtande fö-
reningen, om överlåtelsen av försäkringsbe-
ståndet enligt ett utlåtande som avses i 4 § är 
ägnad att äventyra betalningen av den över-
låtande föreningens skulder. Kungörelsen ska 
också utfärdas på försäkringsborgenärerna i 
den övertagande föreningen, om överlåtelsen 
enligt det nämnda utlåtandet är ägnad att 
äventyra betalningen av den övertagande fö-
reningens skulder. Finansinspektionen ska 
förplikta den överlåtande föreningen att utan 
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dröjsmål underrätta om kungörelsen i åtmin-
stone en tidning som utkommer på den över-
låtande föreningens hemort samt dessutom 
på det sätt som Finansinspektionen vid behov 
bestämmer. 

Finansinspektionen ska ge sitt samtycke, 
om  

1) överlåtelsen av försäkringsbeståndet inte 
äventyrar de försäkrade förmånerna, 

2) överlåtelsen av försäkringsbeståndet inte 
anses äventyra möjligheterna att iaktta sunda 
och försiktiga affärsprinciper i försäkringsbo-
lagets verksamhet. 

Finansinspektionen har rätt att till sam-
tycket foga de villkor som behövs för att 
trygga de försäkrade förmånerna och iaktta-
gandet av sunda och försiktiga affärsprinci-
per i försäkringsbolagets verksamhet. 

Den överlåtande och den övertagande före-
ningen samt den som framställt anmärkning 
får överklaga beslutet genom besvär enligt 
vad som föreskrivs i lagen om Finansinspek-
tionen. Besvären ska behandlas i brådskande 
ordning. 
 

15 kap. 

Skadeståndsskyldighet 

1 § 
En styrelsemedlem, en medlem av förvalt-

ningsrådet och verkställande direktören ska 
ersätta skada som de i sitt uppdrag, i strid 
med den omsorgsplikt som föreskrivs i 1 kap. 
6 d §, uppsåtligen eller av oaktsamhet har or-
sakat föreningen. 

En stiftare, styrelsemedlem eller medlem 
av förvaltningsrådet och verkställande direk-
tören är skyldiga att ersätta en skada som de i 
sitt uppdrag annars genom överträdelse av 
denna lag eller bestämmelser i stadgarna 
uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat 
föreningen, en delägare eller någon annan. 

Om skadan har orsakats genom överträdel-
se av denna lag på annat sätt än endast ge-
nom överträdelse av principen som avses i 1 
kap. 6 d §, eller om skadan har orsakats ge-
nom överträdelse av en bestämmelse i stad-
garna, anses skadan ha orsakats av oaktsam-
het, om inte den som är ansvarig för förfa-
randet visar att han eller hon har handlat om-
sorgsfullt. Detsamma gäller skada som har 

orsakats genom en åtgärd till förmån för en 
sådan bolaget närstående person som avses i 
8 kap. 11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen. 
 

3 § 
En delägare ska ersätta en skada som han 

genom att medverka till överträdelse av den-
na lag eller stadgarna uppsåtligen eller av 
oaktsamhet har åsamkat föreningen, en annan 
delägare eller någon annan. 

Skada som har orsakats genom en åtgärd 
till förmån för en sådan bolaget närstående 
person som avses i 8 kap. 11 § 2 mom. i för-
säkringsbolagslagen anses ha orsakats av 
oaktsamhet, om inte delägaren visar att han 
eller hon har handlat omsorgsfullt. 
 

3 a § 
Stämmoordföranden ska ersätta en skada 

som han eller hon i sitt uppdrag genom över-
trädelse av denna lag eller bestämmelser i 
stadgarna uppsåtligen eller av oaktsamhet har 
orsakat bolaget, en delägare eller någon an-
nan. 
 

5 §  
Beslut om väckande av skadeståndstalan 

för föreningens räkning med stöd av 1, 3 el-
ler 3 a § i denna lag eller 51 § i revisionsla-
gen fattas av föreningsstämman. Styrelsen 
har dock rätt att besluta om väckande av ska-
deståndstalan på grund av en straffbar gär-
ning. 

Föreningsstämmans beslut om beviljande 
av ansvarsfrihet eller avstående från att väcka 
talan hindrar inte föreningen att väcka talan, 
om föreningsstämman inte i bokslutet eller i 
revisionsberättelsen eller annars lämnats vä-
sentligen riktiga och fullständiga uppgifter 
om det beslut eller den åtgärd som ligger till 
grund för talan. 

Om föreningen försätts i konkurs på ansö-
kan som gjorts inom två år från förenings-
stämmans beslut om att bevilja ansvarsfrihet 
eller om att inte väcka talan, får konkursboet 
föra talan utan hinder av detta beslut. 
 

6 § 
En eller flera delägare har med rätt att i sitt 

eget namn föra skadeståndstalan för försäk-
ringsföreningens räkning trots 5 § 1 och 
2 mom., om det när talan väcks är sannolikt 
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att föreningen inte ser till att skadeståndsan-
språket fullföljs och att kärandena då innehar 
minst en tiondel av samtliga röster. 

Föreningen ska ges tillfälle att bli hörd, om 
detta inte är uppenbart onödigt. De delägare 
som för talan svarar själva för rättegångs-
kostnaderna men har rätt att få dem ersatta av 
föreningen, om de medel som genom rätte-
gången vunnits till föreningen räcker till för 
ändamålet. 

Om den ersättningsskyldige genom beslut 
av föreningsstämman har beviljats ansvars-
frihet, ska talan väckas inom tre månader 
från beslutet. Om det vid samma förenings-
stämma så som föreskrivs i 9 kap. 6 § har 
lagts fram ett förslag om särskild granskning 
och det har biträtts, kan talan dock alltid 
väckas inom tre månader från det att gransk-
ningsyttrandet har lagts fram på förenings-
stämman eller ansökan om förordnande av en 
granskare avslagits. 

En delägare har inte rätt att få ersättning för 
en skada som orsakats föreningen. 

På begäran av delägarna är föreningen 
skyldig att utreda om kärandena i ett fall som 
avses i 1 mom. innehar minst en tiondel av 
samtliga röster och att utfärda ett intyg över 
detta. 
 

7 § 
Talan på föreningens vägnar kan med stöd 

av 1, 3 eller 3 a § i denna lag eller 51 § i re-
visionslagen, om talan inte grundas på en 
straffbar gärning, inte väckas mot 

1) en stiftare sedan fem år förflutit från det 
att beslutet om bildande av föreningen fatta-
des vid den konstituerande stämman, 

2) en styrelsemedlem eller medlem av för-
valtningsrådet eller verkställande direktören 
sedan fem år förflutit från utgången av den 
räkenskapsperiod under vilken det beslut fat-
tades eller den åtgärd vidtogs varpå talan 
grundas, 

3) en revisor sedan fem år förflutit från det 
att den revisionsberättelse, det utlåtande eller 
det intyg avgavs eller utfärdades varpå talan 
grundas, ej heller mot 

4) en delägare eller stämmoordföranden 
sedan fem år förflutit från det beslut eller den 
åtgärd varpå talan grundas. 

Har tiden för väckande av talan på före-
ningens vägnar löpt ut, kan i 5 § 3 mom. 

nämnd talan inte väckas sedan en månad för-
flutit från konkursbevakningen. 
 

8 § 
I stadgarna kan inte föreningens rätt till 

skadestånd enligt 1, 3 och 3 a § i detta kapitel 
eller 51 § i revisionslagen begränsas, om ska-
dan 

1) har orsakats genom överträdelse av så-
dana bestämmelser i denna lag från vilka av-
vikelse inte får göras genom en bestämmelse 
i stadgarna, eller om skadan 

2) annars har orsakats uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet. 

Genom stadgarna kan föreningens rätt till 
skadestånd begränsas endast med samtycke 
av alla delägare. 

Stadgarna får inte innehålla en begränsning 
av den rätt till skadestånd eller den talerätt 
som en delägare eller någon annan har enligt 
detta kapitel eller enligt 51 § i revisionslagen. 
 

16 kap. 

Särskilda stadganden 

3 § 
När talan om klander av föreningsstäm-

mans beslut har väckts, kan domstolen på kä-
randens yrkande innan målet avgörs förordna 
att beslutet inte får verkställas. Över sådant 
avgörande får besvär inte anföras särskilt. 

Domstolen ska på tjänstens vägnar utan 
dröjsmål underrätta Finansinspektionen om 
sitt avgörande samt även registermyndighe-
ten, om föreningsstämmans beslut är sådant 
att registeranmälan därom ska göras enligt 
lag. Domstolen ska också göra registeranmä-
lan om att dess avgörande har vunnit laga 
kraft. 
 

4 § 
En bestämmelse i stadgarna om behandling 

av tvister i skiljeförfarande är enligt vad som 
föreskrivs i lagen om skiljeförfarande på 
samma sätt som ett skiljeavtal bindande för 
föreningen, en garantiandelsägare, styrelsen, 
förvaltningsrådet, en styrelsemedlem, en för-
valtningsrådsmedlem, verkställande direktö-
ren och en revisor. En bestämmelse i stad-
garna om behandling av sådana tvistemål i 
skiljeförfarande som gäller lösningsrätt eller 
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lösenbelopp till följd av en sådan inlösenkla-
usul som avses i 3 kap. 3 § är på motsvaran-
de sätt bindande för parterna i tvistemålet. 

En sådan bestämmelse i stadgarna som av-
ses i 1 mom. tillämpas dock bara när grunden 
för talan har uppkommit efter att bestämmel-
sen registrerades. 

Om en tvist mellan föreningen och styrel-
sen hänskjuts till skiljemän ska vad som i 2 § 
2 och 3 mom. stadgas om tillsättande av om-
bud och beräkning av viss tid tillämpas. 
 

6 § 
Om skyldigheten enligt 8 kap. 10 § i aktie-

bolagslagen att tillställa registermyndigheten 
handlingar inte fullgörs, kan myndigheten 
ålägga verkställande direktören eller en sty-
relsemedlem att vid vite tillställa register-
myndigheten dem inom en av denna utsatt 
tid. 

I ett beslut varigenom registermyndigheten 
utsatt vite får ändring inte sökas genom be-
svär. 
 

7 § 
Den som uppsåtligen 
1) bedriver försäkringsrörelse i strid med 

1 kap. 4 § eller 5 § 1 mom., eller 
2) meddelar nya försäkringar i strid med 

13 kap. 28 § eller i strid med en begränsning 
som förordnats enligt 27 § i lagen om Finans-
inspektionen, 

ska, om gärningen inte är ringa, för olovligt 
bedrivande av försäkringsrörelse dömas till 
böter eller fängelse i högst ett år. 

Allmänna åklagaren ska innan åtal väcks i 
ett brott som avses i 1 mom. ge Finansin-
spektionen tillfälle att yttra sig i ärendet. När 
domstolen behandlar brottmålet ska den ge 
Finansinspektionen tillfälle att bli hörd.  
 

8 § 
Den som uppsåtligen 
1) är mellanhand för någon annan i syfte att 

kringgå en bestämmelse i denna lag eller i 
stadgarna om begränsning av rösträtten, 

2) bryter mot vad denna lag föreskriver om 
utarbetande av revisionsberättelse, 

3) i strid med ett förbud som Finansinspek-
tionen meddelar med stöd av 12 kap. 6 c § 
överlåter eller pantsätter egendom i förening-
ens besittning, 

4) bryter mot bestämmelserna om utlåtan-
den som ska utarbetas av en revisor som är 
verksam som oberoende sakkunnig, 

5) delar ut föreningens medel i strid med 
denna lag, 

6) ställer säkerhet i strid med 11 kap 10 §, 
eller 

7) bryter mot förbudet i 3 kap. 2 a § 
1 mom. att ta upp en försäkringsförenings 
värdepapper till offentlig handel enligt vär-
depappersmarknadslagen, 

ska, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den föreskrivs någon an-
nanstans i lag, för försäkringsföreningsbrott 
dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 
 

9 § 
Den som uppsåtligen 
1) vid utgivande av garantiandelsbrev eller 

interimsbevis förfar i strid med denna lag, 
2) bryter mot bestämmelsen om att före-

ningsstämmans protokoll ska hållas tillgäng-
ligt, 

3) försummar att föra garantiandelsbok el-
ler garantiandelsägarförteckning eller att hål-
la dem tillgängliga, 

4) förvärvar garantiandelar utan att anmäla 
dem enligt 4 kap. 5 § i försäkringsbolagsla-
gen eller förvärvar garantiandelar i strid med 
ett av Finansinspektionen med stöd av denna 
lag och 4 kap. 9 § i försäkringsbolagslagen 
givet förbud, 

5) bryter mot bestämmelserna om ingivan-
de av bokslut, koncernbokslut eller verksam-
hetsberättelse till registermyndigheten enligt 
8 kap. 10 § i aktiebolagslagen eller underlåter 
att göra en anmälan eller lämna andra uppgif-
ter som enligt denna lag ska lämnas till Fi-
nansinspektionen, 

6) försummar att iaktta vad som i 2 kap. 
9 § 1 mom. 1–3 punkten bestäms om förut-
sättningarna för beslutsfattande vid den kon-
stituerande stämman, 

7) bryter mot vad som i denna lag före-
skrivs om upprättande av bokslut, verksam-
hetsberättelse, koncernbokslut, mellanbokslut 
eller bokslut enligt 13 kap. 5 § 1 mom. eller 
om avgivande av slutredovisning vid försäk-
ringsföreningars fusion eller likvidation, 

ska, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff föreskrivs i någon annan lag, 
för försäkringsföreningsförseelse dömas till 
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böter. 
För försäkringsföreningsförseelse ska också 
den dömas som av grov oaktsamhet förfar på 
det sätt som avses i 1 mom. 7 punkten. 
 

10 § 
Den som i egenskap av anställd hos en för-

säkringsförening eller dess tjänsteföretag el-
ler som i egenskap av medlem eller suppleant 
i dessas organ eller som vid utförande av nå-
gon uppgift på uppdrag av en försäkringsfö-
rening eller som i egenskap av anställd hos 
eller medlem av en nämnd inom försäkrings-
branschen eller ett motsvarande organ eller 
som i egenskap av sakkunnig på grundval av 
ett uppdrag eller som med stöd av 2—
5 mom. har fått veta något om försäkringsfö-
reningens, dess kunds eller någon annans 
ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller 
något som berör andra personliga förhållan-
den eller fått kännedom om en affärs- eller 
yrkeshemlighet får inte röja detta för utom-
stående, om inte den till vars förmån sekre-
tessen gäller ger sitt samtycke till att uppgif-
terna röjs eller om inte något annat bestäms i 
lag. Sådana uppgifter om en kund som om-
fattas av sekretess får, med undantag för fö-
reningsstämmans röstlängd, inte heller läm-
nas till föreningsstämma eller till delägare 
som deltar i stämman. 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) har social- och hälsovårdsmini-
steriet rätt att lämna ut uppgifter som omfat-
tas av försäkringssekretessen till 

1) åklagar- och förundersökningsmyndig-
heter för förhindrande och utredning av brott, 

2) Finansinspektionen och andra finska 
myndigheter som utövar tillsyn över finans-
marknaden, 

3) andra EES-staters myndigheter som ut-
övar tillsyn över försäkrings- eller finansie-
ringsverksamhet eller över finansmarknaden, 

4) revisorer för försäkringsföreningar, 
5) finska myndigheter och andra EES-

staters myndigheter som har till uppgift att 
delta i försäkringsföretagens likvidations- el-
ler konkursförfarande eller i motsvarande 
förfaranden, 

6) finska myndigheter och andra EES-
staters myndigheter som svarar för tillsynen 
över organ som deltar i försäkringsföretags 

likvidations- eller konkursförfarande eller i 
motsvarande förfaranden, 

7) finska myndigheter och andra EES-
staters myndigheter som svarar för tillsynen 
över personer som utför lagstadgad revision i 
försäkringsföretag, kreditinstitut, värdepap-
persföretag eller andra finansiella institut, 

8) sådana oberoende försäkringsmatemati-
ker i EES-stater som utövar laglighetsöver-
vakning av försäkringsföretag och till de or-
gan som svarar för tillsynen över dessa för-
säkringsmatematiker, 

9) EES-staters myndigheter och organ som 
enligt lag svarar för övervakningen av att bo-
lagsrätten iakttas och för undersökningen av 
överträdelser, 

10) Finlands eller någon annan EES-stats 
centralbank och andra organ med liknande 
uppdrag i egenskap av penningpolitisk myn-
dighet och till andra myndigheter som svarar 
för tillsynen över betalningssystemen, 

11) myndigheter och organ enligt 3—
8 punkten i andra stater än EES-stater för ut-
förande av tillsynsuppdrag, om den informa-
tion som ska lämnas i staten i fråga omfattas 
av sekretess på det sätt som avses i 1 mom. 

Social- och hälsovårdsministeriet får bara 
lämna ut information som behövs för att de 
myndigheter som nämns i 2 mom. ska kunna 
utföra sina uppdrag. 

Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. 
har en försäkringsförening rätt att lämna ut 
uppgifter som omfattas av sekretess 

1) till en annan försäkringsanstalt för ord-
nande av återförsäkring, 

2) till försäkringsföreningens tjänsteföretag 
eller till den som sköter en av försäkringsfö-
reningen given uppgift på grundval av ett 
uppdrag, 

3) till en försäkringsanstalt som hör till 
samma koncern eller samma ekonomiska 
sammanslutning som försäkringsföreningen 
för skötsel av ersättningsärenden, ingående 
av försäkringsavtal och skötsel av andra upp-
gifter som är nödvändiga vid bedrivande av 
försäkringsrörelse; vad som i denna punkt 
bestäms om utlämnande av uppgifter gäller 
inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 
11 § i personuppgiftslagen (523/1999), 

4) till den som är anställd hos eller medlem 
av en nämnd inom försäkringsbranschen eller 
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ett motsvarande organ för skötsel av ärenden 
som förelagts organet i fråga, 

5) till en annan försäkringsanstalt eller ska-
devållaren för utövande av försäkringsföre-
ningens regressrätt samt till en annan försäk-
ringsanstalt för utredande av olika försäk-
ringsanstalters ansvar vid ett och samma för-
säkringsfall, 

6) till andra försäkringsanstalter om brott 
som riktats mot försäkringsföreningen samt 
om skador som anmälts till den för något vik-
tigt intresse i anslutning till förebyggande av 
brott mot försäkringsanstalter och om data-
sekretessnämnden har beviljat tillstånd enligt 
43 § 3 mom. i personuppgiftslagen för detta, 

7) för historisk eller vetenskaplig forskning 
eller för statistikföring, med social- och häl-
sovårdsministeriets tillstånd, om det är up-
penbart att utlämnandet av uppgifter inte 
kränker de intressen för vilkas skydd tyst-
nadsplikt har föreskrivits; ett tillstånd kan 
beviljas för viss tid och till detta skall fogas 
de föreskrifter som behövs för att skydda 
allmänt och enskilt intresse; tillståndet kan 
återkallas när skäl därtill anses föreligga, 

8) till finska åklagar- och förundersök-
ningsmyndigheter för förhindrande och ut-
redning av brott samt till myndigheter eller 
organ som avses i 1 mom.; uppgifter som av-
ser hälsotillstånd får dock lämnas ut endast 
till en åklagar- och förundersökningsmyn-
dighet för förhindrande och utredning samt 
ställande under åtal av bedrägeribrott som 
riktas mot en försäkrings- eller pensionsan-
stalt, samt 

9) till registeransvariga som bedriver kre-
ditupplysningsverksamhet, dock så att bara 
sådana uppgifter kan lämnas ut som den som 
bedriver kreditupplysningsverksamhet får re-
gistrera i kreditupplysningsregistret eller i 
övrigt behandla i kreditupplysningssyfte. 

Utöver vad som bestäms i 4 mom. kan en 
försäkringsförening lämna ut sådana uppgif-
ter ur sitt kundregister som är nödvändiga för 
marknadsföring samt kundbetjäning och an-
nan skötsel av kundförhållanden till ett så-
dant företag som hör till samma ekonomiska 
sammanslutning som försäkringsföreningen. 
Vad som i detta moment bestäms om utläm-
nande av uppgifter gäller inte utlämnande av 
känsliga uppgifter enligt 11 § personupp-
giftslagen.  

Vad som i 4 mom. 4 punkten föreskrivs om 
försäkringsföreningarnas rätt att lämna ut 
uppgifter tillämpas också på sådana nämnder 
och sådana organ inom försäkringsbranschen 
som avses i 4 mom. 4 punkten. 

En försäkringsförening kan i situationer 
som avses i 4 mom. lämna ut endast sådana 
uppgifter som behövs för skötseln av ärende-
na i fråga. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Denna lag ska följas i stället för de be-

stämmelser i stadgarna som strider mot den. 
Om stadgarna inte motsvarar kraven i lagen, 
ska styrelsen lägga fram ett förslag för före-
ningen om att de ska ändras i överensstäm-
melse med lagen. Anhållan om att Finansin-
spektionen ska fastställa ändringarna i stad-
garna ska lämnas in senast tre år efter det att 
den nya lagen har trätt i kraft. Finansinspek-
tionen kan vid vite förplikta föreningen att 
fullgöra sin skyldighet. Ändringarna i stagar-
na ska anmälas för registrering senast tre 
månader efter Finansinspektionens beslut. 

Om en försäkringsförening har tagit in be-
stämmelser om delägarskap för garantian-
delsägare i stadgarna före lagens ikraftträ-
dande, ska det som i 2 mom. förskrivs om 
stadgarna tillämpas på dem. 

Om ett stämmobeslut har fattats före lagens 
ikrafatträdande, ska de bestämmelser som 
gällde vid lagens ikraftträdande tillämpas på 
ärendet och med registreringar och på övriga 
förfaranden. Om ett stämmobeslut fattas efter 
lagens ikraftträdande, ska den lagen tillämpas 
på stämmokallelse, stämmohandlingar och 
anmälan och deltagande i föreningsstämman 
redan före lagens ikrafatträdande. 

Trots bestämmelserna i 1 kap. 2 § 1 mom. 
medför endast garantiandelar som tecknats 
efter den nya lagens ikraftträdande delägar-
skap i försäkringsföreningen för en garanti-
andelsägare. 

Trots bestämmelserna i 1 kap. 3 § 1 mom. 
ansvarar även en försäkringsförenings garan-
tiandelsägare som är delägare för sådana för-
säkringsföreningens förpliktelser som har 
uppkommit före den nya lagens ikraftträdan-
de. 

Om en bestämmelse i stadgarna som gäller 
förvaltningsrådet har anmälts för registrering 
före lagens ikraftträdande, har förvaltnings-
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rådet rätt att välja styrelsemedlemmar i tre 
års tid från lagens ikraftträdande, om ingen-
ting annat föreskrivs i stadgarna. 

Överkursfonden är sådant bundet eget kapi-
tal som avses i 10 kap. 

Bestämmelserna om eget kapital, bokslut 
och verksamhetsberättelse i 10 kap. ska till-
lämpas senast från och med den räkenskaps-
period som börjar efter lagens ikrafatträdan-
de. 

På fusion tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid denna lags ikraftträdande, om fu-
sionsplanen anmäls för registrering före la-
gens ikraftträdande. På överlåtelse av försäk-
ringsbeståndet tillämpas de bestämmelser 
som gällde vid denna lags ikraftträdande, om 

samtycke till planen för överlåtelse av för-
säkringsbeståndet har inhämtats av Finansin-
spektionen före ikraftträdandet. I annat fall 
ska de bestämmelser som gällde vid denna 
lags ikraftträdande tillämpas på fusion och 
överlåtelse av försäkringsbeståndet. 

På behandling av avgörande av klanderta-
lan gällande ogiltigt beslut eller andra krav 
som har ställts före lagens ikrafatträdande 
tillämpas de bestämmelser som gällde vid 
denna lags ikraftträdande. 

På skadestånd som grundar sig på gärning-
ar eller försummelser som inträffade före  la-
gens ikrfatträdande tillämpas de bestämmel-
ser som gällde vid denna lags ikraftträdande.  

————— 
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2. 

Lag 

om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 22 januari 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 117, 

118, 120, 126—129  och 134 §, av dem 128 § sådan den lyder i lag 1170/2007, samt 
fogas till lagen nya 128 a och 128 b § som följer: 

 
117 § 

Delegationens uppgifter och beslutsfattande 

Delegationen har till uppgift att besluta om 
de allmänna riktlinjerna för pensionsanstal-
tens verksamhet och att övervaka styrelsens 
verksamhet. 

Delegationen ska 
1) välja de styrelseledamöter som inte före-

träder ministerierna och personliga supplean-
ter för dem, 

2) välja en revisor och en eventuell revi-
sorssuppleant, 

3) behandla bokslutet, verksamhetsberättel-
sen och revisionsberättelsen samt besluta om 
de åtgärder som de ger anledning till. 
 

118 § 

Styrelsen 

Till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts 
styrelse hör en ordförande och en vice ordfö-
rande som väljs av Pensionsskyddscentralen 
samt de medlemmar som väljs av delegatio-
nen. Styrelsen består vid sidan av ordföran-
den och vice ordföranden av en av jord- och 
skogsbruksministeriet, en av social- och häl-
sovårdsministeriet och en av finansministeri-
et utsedd person samt dessutom företrädare 
för de mest representativa organisationer som 
bevakar de av denna lag omfattade personer-
nas ekonomiska intressen. Med undantag för 
ordföranden och vice ordföranden ska för 
varje medlem av styrelsen utses en personlig 
suppleant. 

Styrelsens ordförande eller vice ordförande 
ska ha god kännedom om arbetspensionsför-
säkringsverksamhet. Styrelsemedlemmarna 
ska ha gott anseende. 

I styrelsen ska det finnas god kännedom 
om pensionsanstaltens i 114 § avsedda verk-
samhet samt sakkunskap om placeringsverk-
samhet. 
 

120 § 

Verkställande direktören 

Styrelsen utser Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalts verkställande direktör. 

Verkställande direktören ska ha gott anse-
ende och ha god kännedom om arbetspen-
sionsförsäkringsverksamhet, om annan verk-
samhet som pensionsanstalten bedriver enligt 
114 § samt om placeringsverksamhet och fö-
retagsledning. 

Verkställande direktören ska sköta pen-
sionsanstaltens förvaltning i enlighet med 
styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verk-
ställande direktören ska sörja för att bokfö-
ringen är lagenlig och medelsförvaltningen 
ordnad på ett tillförlitligt sätt. 
 

126 § 

Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse 

På Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts 
bokföring och upprättandet av bokslut och 
verksamhetsberättelse samt koncernbokslut 
tillämpas bokföringslagen, om inte något an-
nat följer av bestämmelserna om bokföring, 
bokslut och verksamhetsberättelse i denna 
lag, samt bokföringsförordningen 
(1339/1997), om inte något annat följer av 
bestämmelserna om bokföring, bokslut och 
verksamhetsberättelse i denna lag eller av 
den förordning av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet som avses i 127 § 1 mom. eller av 
Finansinspektionens föreskrifter. 
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Utöver vad som föreskrivs i denna lag iakt-
tas i fråga om pensionsanstaltens bokslut och 
verksamhetsberättelse bestämmelserna i 
8 kap., utom 1—3 §, 10 § 1 mom. och 2 
mom. 1 punkten, 12 § 3—6 punkten, 13 §, 14 
§ 1 mom. 2 punkten, 19, 23 och 27—31 §, i 
försäkringsbolagslagen. 

På registrering av pensionsanstaltens bok-
slut och verksamhetsberättelse tillämpas inte 
3 kap. 9 § i bokföringslagen, och på skyldig-
heten att leverera kopior inte 11 §. 

Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska 
senast före utgången av mars året efter rä-
kenskapsperiodens slut lämnas till revisorer-
na, som senast den 15 april efter räkenskaps-
perioden ska lämna sin revisionsberättelse till 
styrelsen. 
 

127 § 

Närmare bestämmelser om bokföring och 
bokslut 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet kan närmare bestämmelser 
som beror på försäkringsverksamhetens spe-
ciella karaktär utfärdas om 

1) balansräknings- och resultaträknings-
scheman i bokslutet, verksamhetsberättelsen, 
finansieringsanalysen och noterna till bokslu-
tet som avses i 8 kap. 8 § i försäkringsbolags-
lagen och motsvarande scheman, handlingar 
och noter som hänför sig till koncernbokslu-
tet enligt 8 kap. 21 § i den lagen samt om 
specifikationer till balansräkningen och till 
noterna, 

2) huvudprinciperna för förutsättningar för 
värdering av finansiella instrument, förvalt-
ningsfastigheter och övriga placeringar som 
avses i 8 kap. 17 § i försäkringsbolagslagen 
enligt verkligt värde och för fastställande av 
det verkliga värdet, hur förändringar i det 
verkliga värdet tas upp i resultaträkningen 
och balansräkningen i bokslutet samt i kon-
cernresultaträkningen och koncernbalansräk-
ningen i koncernbokslutet, om noter angåen-
de dessa placeringar och uppgifter om dessa 
placeringar som ska ges i verksamhetsberät-
telsen, 

3) den tilläggsinformation som ges i bok-
slutet och koncernbokslutet eller verksam-
hetsberättelsen som avses i 8 kap. 24 § i för-

säkringsbolagslagen och som de internatio-
nella redovisningsstandarder som avses i 7 a 
kap. 1 § i bokföringslagen inte förpliktar till, 
och 

4) när och hur avvikelser, för att en rätt-
visande bild ska kunna ges, får göras från be-
stämmelserna om upprättande av bokslutet 
och verksamhetsberättelsen som avses i 
8 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen samt kon-
cernbokslutet och verksamhetsberättelsen 
som avses i 8 kap. 21 § i försäkringsbolags-
lagen. 

Försäkringsinspektionen meddelar närmare 
föreskrifter, som beror på försäkringsverk-
samhetens speciella karaktär, om 

1) hur bokslutet och verksamhetsberättel-
sen i  för pensionsanstalten och dess koncern 
ska upprättas, 

2) förutsättningarna och säkringsredovis-
ning för värdering av i 8 kap. 17 och 18 § i 
försäkringsbolagslagen avsedda placeringar 
enligt verkligt värde, fastställande av verkligt 
värde och anskaffningsutgift för placeringar 
och uppgivande av detta för varje balanspost 
i noterna samt överföringar mellan placer-
ings- och anläggningstillgångar, 

3) klassificeringen och säkringsredovisning 
av finansiella instrument som avses i 8 kap. 
17 § i försäkringsbolagslagen, 

4) behandlingen i bokföringen och bokslu-
tet av derivatavtal som avses i 8 kap. 18 § i 
försäkringsbolagslagen, och 

5) hur den försäkringstekniska ansvars-
skulden ska tas upp i bokslutet eller i verk-
samhetsberättelsen. 

Om en förordning, en föreskrift eller ett 
tillstånd som avses i denna paragraf är av 
vikt med tanke på den allmänna tillämpning-
en av bokföringslagen eller bokföringsför-
ordningen, ska ministeriet eller Finansin-
spektionen, innan förordningen, föreskriften, 
anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfär-
das, inhämta bokföringsnämndens yttrande. 

Finansinspektionen kan av särskilda skäl 
för viss tid i enskilda fall bevilja undantag 
från 127 § 4 mom. 1—3 punkten och 2 mom. 
2 punkten i denna lag, 8 kap. 6 § i försäk-
ringsbolagslagen och 6 kap. 5 § 1 mom. i 
bokföringslagen. Dessutom kan Finansin-
spektionen bevilja undantag från 2 kap. 9 § 
1 mom. i bokföringslagen. 
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128 § 

Revision 

I fråga om revision av Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt föreskrivs i denna lag och 
i revisionslagen (459/2007). 

På revision av pensionsanstalten tillämpas 
vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och 
40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen före-
skrivs om revision av och revisorer i en 
sammanslutning som är föremål för offentlig 
handel. 

Pensionsanstalten ska ha minst en revisor. 
Minst en revisor och en revisorssuppleant ska 
vara en i 2 § 2 punkten i revisionslagen av-
sedd CGR-revisor eller CGR-
sammanslutning. 

Mandattiden för revisorn upphör och den 
nya revisorns mandattid börjar vid utgången 
av det delegationsmöte som väljer ny revisor, 
om inte något annat beslutas när den nya re-
visorn väljs. På delegationens möte kan det 
inte beslutas att revisorns mandattid fortgår 
tills vidare. 

Om bara en revisor valts för pensionsan-
stalten och denne inte är en sådan CGR-
sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i 
revisionslagen, ska åtminstone en revisors-
suppleant väljas. Det som i denna lag och re-
visionslagen föreskrivs om revisorer tilläm-
pas också på revisorssuppleanter. 
 

128 a § 

Särskilda bestämmelser om revision i pen-
sionsanstalten 

Den fortlöpande granskning under räken-
skapsperioden som utförs av pensionsanstal-
tens revisor ska i tillräcklig omfattning ut-
sträckas till verksamheten enligt 114 §, an-
svarsskulden, placeringsverksamheten och 
interna affärstransaktioner mellan pensions-
anstalten och sammanslutningar som hör till 
samma koncern. 

Pensionsanstaltens revisor ska minst en 
gång per år och, på Finansinspektionens be-
gäran, även vid andra tidpunkter granska om 
täckningsförteckningen enligt 19 § i lagen 
om beräkning av solvensgränsen för pen-
sionsanstalter och om täckning av ansvars-

skulden samt de tillgångsposter som i an-
tecknats i den uppfyller de krav som i lagen 
och i de bestämmelser och föreskrifter som 
utfärdats med stöd av den ställs på täckning 
av ansvarsskulden enligt 200 § i denna lag. 

En berättelse om revisorns granskning en-
ligt 1 och 2 mom. ska lämnas till pensionsan-
staltens styrelse. 

Styrelsen ska minst en gång per år vid sitt 
sammanträde höra revisorn om bolagets eko-
nomiska ställning och den interna kontrollen 
samt om övriga omständigheter som fram-
kommit i samband med revisionen. 
 

128 b § 

Finansinspektionens normgivningsbefogen-
heter 

Finansinspektionen får utfärda närmare fö-
reskrifter om den berättelse som avses i 
128 a § 3 mom. 
 

129 § 

Förordnande av revisor 

Finansinspektionen ska på anmälan förord-
na en behörig revisor för Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt, om ingen revisor har 
valts enligt denna lag eller revisionslagen el-
ler om en revisor inte har behörighet enligt 
3 § i denna lag eller inte är oberoende enligt 
24 § eller är jävig enligt 25 § i revisionsla-
gen. 

Anmälan får i de fall som avses i 1 mom. 
göras av vem som helst. Pensionsanstaltens 
styrelse är skyldig att göra anmälan, om inte 
delegationen genast utser en revisor som 
uppfyller behörighetsvillkoren. 

Finansinspektionen ska innan den avgör ett 
ärende som gäller oberoende enligt 1 mom. 
inhämta yttrande av Centralhandelskamma-
rens revisionsnämnd. 

Innan ett i 1 mom. nämnt förordnande 
meddelas ska pensionsanstaltens styrelse hö-
ras. Förordnandet gäller till dess att för pen-
sionsanstalten i föreskriven ordning valts en 
revisor i stället för den revisor som Finansin-
spektionen förordnat. 
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134 § 

Ansvarig försäkringsmatematiker 

För uppgörande av försäkringstekniska be-
räkningar och utredningar ska Lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt ha en ansvarig för-
säkringsmatematiker. På fastställandet av 
försäkringsmatematikerns behörighet tilläm-
pas 31 kap. 6 § 3 mom. i försäkringsbolags-
lagen. 

På försäkringsmatematikerns uppgifter och 
behörighetsvillkor tillämpas 31 kap. 5—9 § i 

försäkringsbolagslagen. 
Pensionsanstalten ska göra en anmälan till 

Finansinspektionen när en ansvarig försäk-
ringsmatematiker anställs och när denne har 
avgått. 

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 
Genom denna lag upphävs 3 § i statsrådets 

förordning av den 28 december 2006 om reg-
lemente för Lantbruksföretagarnas pensions-
anstalt (1404/2006). 
 

————— 
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3. 

Lag 

om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006) 174, 191—194, 

196–198, 201, 208, 210 och 227 §, av dem 191 och 194 § sådana de lyder i lag 1168/2007 och 
192 § sådan den lyder i ovan nämnda lag, samt 

fogas till lagen nya 193 a och 195 a § som följer: 
 

174 § 

Fullmäktiges ordinarie möte 

Vid fullmäktiges ordinarie möte 
1) framläggs bokslutet, verksamhetsberät-

telsen och revisionsberättelsen, 
2) fattas beslut om fastställande av bokslu-

tet och verksamhetsberättelsen för föregåen-
de år, 

3) fattas beslut om de åtgärder som föran-
leds av det föregående årets förvaltning och 
bokslut, 

4) väljs revisor och eventuella revisorssup-
pleanter, 

4) bestäms styrelsemedlemmarnas och sup-
pleanternas samt revisorernas och eventuella 
revisorssuppleanters arvoden, samt 

6) behandlas övriga i möteskallelsen 
nämnda ärenden. 
 

14 kap. 

Revision av pensionskassan 

191 § 

Tillämplig lag 

I fråga om revision av pensionskassan före-
skrivs i detta kapitel och i revisionslagen 
(459/2007). 

På revision av pensionskassan tillämpas 
vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och 
40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen före-
skrivs om revision av och revisorer i en 
sammanslutning som är föremål för offentlig 
handel. 

 
 

192 § 

Val av revisorer och revisorernas behörighet 

Pensionskassan ska ha minst en revisor. 
Revisorn väljs av delegationen. Minst en re-
visor och en revisorssuppleant ska vara en i 
2 § 2 punkten i revisionslagen avsedd CGR-
revisor eller CGR-sammanslutning. 

Om bara en revisor valts för pensionskas-
san och denne inte är en sådan CGR-
sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i 
revisionslagen ska åtminstone en revisors-
suppleant väljas. Det som i denna lag och re-
visionslagen föreskrivs om revisorer tilläm-
pas också på revisorssuppleanter. 
 
 

193 § 

En revisors mandattid 

Mandattiden för revisorn upphör och den 
nya revisorns mandattid börjar vid utgången 
av det delegationsmöte som väljer ny revisor, 
om inte något annat beslutas när den nya re-
visorn väljs. På delegationens möte kan det 
inte beslutas att revisorns mandattid fortgår 
tills vidare. 
 
 

193 a § 

Särskilda bestämmelser om revision i pen-
sionskassan 

Den fortlöpande granskning under räken-
skapsperioden som utförs av pensionskassans 
revisor ska i tillräcklig omfattning utsträckas 
till ansvarsskulden, verksamhetskapitalet, 
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placeringsverksamheten, försäkrings- och er-
sättningsverksamheten samt interna affärs-
transaktioner mellan försäkringskassan och 
sammanslutningar som hör till samma kon-
cern. 

Pensionsanstaltens revisor ska minst en 
gång per år och, på Finansinspektionens be-
gäran, även vid andra tidpunkter granska om 
täckningsförteckningen enligt 19 § i lagen 
om beräkning av solvensgränsen för pen-
sionsanstalter och om täckning av ansvars-
skulden samt de tillgångsposter som anteck-
nats i den uppfyller de krav som i lagen och i 
de bestämmelser och föreskrifter som utfär-
dats med stöd av den ställs på täckning av 
ansvarsskulden enligt 201 § i denna lag. 

En berättelse om revisorns granskning en-
ligt 1 och 2 mom. ska lämnas till pensions-
kassans styrelse. 

Styrelsen ska minst en gång per år vid sitt 
sammanträde höra revisorn om bolagets eko-
nomiska ställning och den interna kontrollen 
samt om övriga omständigheter som fram-
kommit i samband med revisionen. 
 
 

194 § 

Rätt att kräva förordnande av revisor 

Finansinspektionen ska på anmälan förord-
na en behörig revisor för pensionskassan, om 

1) en revisor inte har utsetts enligt detta 
kapitel eller revisionslagen, eller 

2) en revisor inte är behörig enligt denna 
lag eller enligt 3 § i revisionslagen eller inte 
är oberoende på det sätt som avses i 24 § i 
revisionslagen eller är jävig enligt 25 § i 
samma lag. 

Anmälan får i de fall som nämns i 1 mom. 
göras av vem som helst. Pensionskassans sty-
relse är skyldig att göra anmälan, om inte 
fullmäktige genast utser en revisor som upp-
fyller behörighetsvillkoren. 

Finansinspektionen ska i ett sådant ärende 
som avses i 1 mom. 2 punkten och som gäller 
oberoende begära ett utlåtande av Central-
handelskammarens revisionsnämnd innan 
ärendet avgörs. 

Innan ett i 1 mom. avsett förordnande av 
revisor meddelas ska pensionskassans styrel-
se höras. Förordnandet gäller fram till det att 

för pensionskassan i föreskriven ordning ut-
setts en revisor i stället för den revisor som 
Finansinspektionen förordnat. 
 
 

195 a § 

Finansinspektionens normgivningsbefogen-
heter 

Finansinspektionen får utfärda närmare fö-
reskrifter om den berättelse som avses i 
193 a § 3 mom. 

 
 

196 § 

Tillämpliga lagar 

På pensionskassans bokföring och upprät-
tandet av bokslut och verksamhetsberättelse 
samt koncernbokslut tillämpas bokföringsla-
gen (1336/1957), om inte något annat följer 
av bestämmelserna i detta kapitel, samt bok-
föringsförordningen (1339/1997), om inte 
något annat följer av bestämmelserna i detta 
kapitel eller av den förordning av social- och 
hälsovårdsministeriet som avses i 197 § eller 
av Finansinspektionens föreskrifter. 

Utöver vad som bestäms i detta kapitel till-
lämpas på pensionskassans bokslut och verk-
samhetsberättelse bestämmelserna i 8 kap. i 
försäkringsbolagslagen (521/2008), med un-
dantag av 1—3 §, 10 § 1 mom. och 2 mom. 1 
punkten. 12 § 3—6 punkten, 13 §, 14 § 1 
mom. 2 punkten, 19, 23 och 27—31 § i 
samma lag. 

På registrering av pensionskassans bokslut 
och verksamhetsberättelse tillämpas inte 
3 kap. 9 § i bokföringslagen och på skyldig-
heten att leverera kopior inte 11 §. 

 
 

197 § 

Tillämpliga förordningar och föreskrifter  

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet kan närmare bestämmelser 
som beror på särarten i pensionskassans för-
säkringsverksamhet utfärdas om 
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1) balansräknings- och resultaträknings-
scheman i bokslutet, verksamhetsberättelsen, 
finansieringsanalysen och noterna till bokslu-
tet som avses i 8 kap. 8 § i försäkringsbolags-
lagen och motsvarande scheman, handlingar 
och noter som hänför sig till koncernbokslu-
tet enligt 8 kap. 21 § i den lagen samt om 
specifikationer till balansräkningen och till 
noterna, 

2) huvudprinciperna för förutsättningar för 
värdering av finansiella instrument, förvalt-
ningsfastigheter och övriga placeringar som 
avses i 8 kap. 17 § i försäkringsbolagslagen 
enligt verkligt värde och för fastställande av 
det verkliga värdet, hur förändringar i det 
verkliga värdet tas upp i resultaträkningen 
och balansräkningen i bokslutet samt i kon-
cernresultaträkningen och koncernbalansräk-
ningen i koncernbokslutet, om noter angåen-
de dessa placeringar och uppgifter om dessa 
placeringar som ska ges i verksamhetsberät-
telsen, 

3) den tilläggsinformation som ges i bok-
slutet och koncernbokslutet eller verksam-
hetsberättelsen som avses i 8 kap. 24 § i för-
säkringsbolagslagen och som de internatio-
nella redovisningsstandarder som avses i 
7 a kap. 1 § i bokföringslagen inte förpliktar 
till, och 

4) när och hur avvikelser, för att en rätt-
visande bild ska kunna ges, får göras från be-
stämmelserna om upprättande av bokslutet 
och verksamhetsberättelsen som avses i 
8 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen samt kon-
cernbokslutet och verksamhetsberättelsen 
som avses i 8 kap. 21 § i försäkringsbolags-
lagen. 

Försäkringsinspektionen meddelar närmare 
föreskrifter, som beror på försäkringsverk-
samhetens särart, om  

1) hur bokslutet och verksamhetsberättel-
sen för pensionskassan och dess koncern ska 
upprättas, 

2) förutsättningarna för värdering av i 8 
kap. 17 och 18 § i försäkringsbolagslagen av-
sedda placeringar enligt verkligt värde, fast-
ställande av verkligt värde och anskaffnings-
utgift för placeringar och uppgivande av det-
ta för varje balansposter i noterna samt över-
föringar mellan placerings- och anläggnings-
tillgångar, 

3) klassificeringen och säkringsredovisning 
av finansiella instrument som avses i 8 kap. 
17 § i försäkringsbolagslagen, 

4) behandlingen i bokföringen och bokslu-
tet av derivatavtal som avses i 8 kap. 18 § i 
försäkringsbolagslagen, och 

5) hur den försäkringstekniska ansvars-
skulden som anges i 9 kap. ska tas upp i bok-
slut eller i verksamhetsberättelsen. 

Om en förordning, en föreskrift eller ett 
tillstånd som avses i denna paragraf är av be-
tydelse med tanke på den allmänna tillämp-
ningen av bokföringslagen eller bokförings-
förordningen, ska ministeriet eller Finansin-
spektionen, innan förordningen, föreskriften 
eller tillståndet utfärdas, inhämta bokförings-
nämndens yttrande. 

 
 

198 § 

Finansinspektionens rätt att bevilja pen-
sionskassan undantag 

Finansinspektionen kan av särskilda skäl 
för viss tid i enskilda fall bevilja undantag 
från 197 § 1 mom. 1–3 punkten och 2 mom. 
2 punkten i denna lag, 8 kap. 6 § i försäk-
ringsbolagslagen och 6 kap. 5 § 1 mom. i 
bokföringslagen. Dessutom kan Finansin-
spektionen bevilja undantag från 2 kap. 9 § 1 
mom. i bokföringslagen. 
 
 

201 § 

Täckning av ansvarsskulden 

Pensionskassan ska täcka den ansvarsskuld 
som avses i 200 §, den skuld som grundar sig 
på ansvarsfördelningen enligt 183 § i lagen 
om pension för arbetstagare, den skuld som 
grundar sig på ansvarsfördelningen enligt 
142 § i lagen om pension för företagare, 
skulden till staten till följd av 152 § samt de 
skulder som orsakas av försäkringsavgifterna 
med iakttagande av bestämmelserna i lagen 
om beräkning av solvensgränsen för pen-
sionsanstalter. 

Från ansvarsskulden enligt 1 mom. får 
fordringar som baserar sig på regressrätt dras 
av. 
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208 § 

Beräkning av solvensgräns och verksamhets-
kapital 

Pensionskassans solvensgräns beräknas en-
ligt lagen om beräkning av solvensgränsen 
för pensionsanstalter och om täckning av an-
svarsskulden. Såsom ansvarsskuld används 
då det sammanlagda beloppet av den försäk-
ringstekniska ansvarsskulden enligt 202 § 
och den kalkylmässiga del som ska reserve-
ras för fluktuationer i försäkringsriskerna. 
Den kalkylmässiga del som ska reserveras 
för fluktuationer i försäkringsriskerna fast-
ställs i den förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet som avses i 202 §. 

Med pensionskassans verksamhetskapital 
avses det belopp med vilket pensionskassans 
tillgångar ska anses överstiga pensionskas-
sans skulder och andra därmed jämförbara 
åtaganden med iakttagande av 11 kap. 2 § 
5—7 och 10 punkten, 3 §, 4 § 1 mom. 1 
punkten och 4 mom., 5 § 2, 5, 7 och 8 punk-
ten och 6 § i försäkringsbolagslagen.  Som 
ansvarsskuld som hör till skulderna används 
den försäkringstekniska ansvarsskulden en-
ligt 1 mom. 

Försäkringskassan ska till Finansinspektio-
nen lämna en beräkning över att kraven på 
verksamhetskapitalet har uppfyllts. 

 
 
 

 
210 § 

Föreskrifter om solvens och verksamhetska-
pital 

Finansinspektionen meddelar vid behov 
närmare föreskrifter om den framställning 
om ändring av avgifterna och den försäk-
ringstekniska analys som avses i 206 §, de 
planer som avses i 209 § och de uppgifter 
som ska ges i planerna samt om hur den be-
räkning som avses i 208 § 3 mom. ska upp-
rättas och när den ska lämnas. 
 

227 § 

Ansvarig försäkringsmatematiker 

För uppgörande av försäkringstekniska be-
räkningar och utredningar ska pensionskas-
san ha en ansvarig försäkringsmatematiker. 
På fastställandet av försäkringsmatemati-
kerns behörighet tillämpas 31 kap. 6 § 
3 mom. i försäkringsbolagslagen. 

På försäkringsmatematikerns uppgifter och 
behörighetsvillkor tillämpas 31 kap. 5—9 § i 
försäkringsbolagslagen. 

Pensionskassan ska göra en anmälan till 
Finansinspektionen när en ansvarig försäk-
ringsmatematiker har anställts och när denne 
avgår. 

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 

————— 

Helsingfors den 2 oktober 2009 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä
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Bilaga 
 

Parallelltexter 
 

1. 
 

Lag 

om ändring av lagen om försäkringsföreningar 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om försäkringsföreningar av den 31 december 1987 (1250/1987) 1 kap. 1 a 

och 5 b §, 6 kap. 3 a och 9 §, 10 kap. 1 a —1 c, 2, 5, 5 a—5 c, 6 a, 7—9, 9 a, 9 c—9 e, 11 och   
12 §, 11 kap. 3 a §, 12 kap 3 §, 13 kap. 7—10 §, 14 kap. 13 och 14 § samt 16 kap. 11 a §, 12 § 
2 mom. och 13 §, 

av dem 1 kap. 1 a § sådan den lyder i lag 952/2000, 1 kap. 5 b §, 10 kap. 1 a—1 c, 2, 5 c, 9, 
9 c, 9 e, 11 och 12 § sådana de lyder i lag 1320/2004, 6 kap. 3 a § sådan den lyder i lag 
709/2004, 10 kap. 5, 7 och 9 d § sådana de lyder i lag 340/2000 och i nämnda lag 1320/2004, 
10 kap.5 a, 5 b, 6 a, 8 och 9 a §, 11 kap.3 a, 14 kap 13 och 14 § och 16 kap.11 a och 13 § så-
dana de lyder i nämnda lag 340/2000, 12 kap. 3 § och 16 kap. 12 § 2 mom. sådana de lyder i 
lag 451/1995 och 13 kap. 7—10 § sådana de lyder i lag 333/2004, 

ändras 1 kap. 1—4, 5 c, 5 d, 6 a, 6 b och 8 §, 2 kap. 3 och 10 §, 3 kap. 3 och 4 §, 4 kap. 2, 3, 
3 b och 4 §, 5 kap. 1, 2 och 4 §, 6 kap. 1—3, 4—7, 10—12, 14 och 15 §, 7 kap. 1, 6—12, 13—
15, 17, 18 och 20 §, 8  kap. 1, 2 och 4 §, 9 kap. 1, 2, 4, 6 och 7 §, 10 kap. 1, 3, 3 a, 3 b, 4 och 6 
§, 10 a kap. 1, 2, 2 a, 3 och 5 §, 11 kap. 1, 2 och 7 §, 12 kap. 5 och 6 c §, rubriken för 12 a kap. 
och 12 a kap. 1—3, 5, 6 och 8 §, 13 kap. 6, 11, 16, 23, 24, 29 och 30 §, 14 kap. 3, 4, 6, 11, 12 
och 15 §, 14 a kap. 1, 3, och 9 §, 15 kap. 1, 3 och 5—7 § samt 16 kap. 3, 4 och 6—10 §, 

av dem 1 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 483/1993, i nämnda lag 451/1995 och 
i lagarna 1207/1998 och 417/2004, 2 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 451/1995,     
3 § sådan den lyder i nämnda lagar 340/2000 och 417/2004, 4 § sådan den lyder i lag 
265/2001, 1 kap. 5 c och 5 d §, 2 kap. 10 §, 4 kap. 2, 3 och 3 b §, 5 kap. 1, 2, och 4 §, 6 kap. 2, 
4, 10 och 15 §, 7 kap.17 och 18 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2 och 7 §, 11 kap. 1 och 7 §, 14 kap. 4, 12 
och 15 §, 14 a kap. 1 §, 15 kap. 1, 3 och 6 § och 16 kap 3 § sådana de lyder i nämnda lag 
340/2000, 1 kap. 6 a och 6 b § och 6 kap. 3 § sådana de lyder i nämnda lag 709/2004, 1 kap. 8 
§ sådan den lyder i lag 487/2003, 2 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 
1207/1998, 340/2000, och 365/2001, 3 kap. 3 §, 4 kap. 4 §, 6 kap 1 och 11 §, 7 kap. 1, 9 och 
11 §, och 8 kap. 4 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 340/2000, 7 kap. 8 § sådan 
den lyder delvis ändrad i ovan nämnda lag och i nämnda lag 1320/2004, 8 kap. 2 §, 14 kap. 11 
§ och 14 a kap. 9 § sådana de lyder i nämnda lag 340/2000 och i lag 896/2008, 9 kap. 1 och 6 
§, 10 kap. 6 §, 14 kap.  3 § och 14 a kap. 3 § sådana de lyder i nämnda lag 340/2000 och i lag 
470/2007, 10 kap. 1 §, 12 kap. 5 § och 14 kap. 6 § sådana de lyder i nämnda lag 1320/3004, 
10 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 451/1995, 340/2000 och 1320/2004, 
10 kap. 3 a § sådan den lyder i nämnda lag 451/1995, i lag 89/1999, i nämnda lag  340/2000 
och i lag 381/2005, 10 kap. 3 b § sådan den lyder i ovan nämnda lag, 10 kap. 4 § sådan den 
lyder i nämnda lag 89/1999, 10 a kap. 1 § sådan den lyder i nämnda lag 417/2004, 10 a kap. 5 
§ sådan den lyder i nämnda lag 483/1993, 12 kap. 6 c § och 16 kap. 7 § sådana de lyder i 
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nämnda lagar 333/2004 och 896/2008, rubriken för 12 a kap. och 12 a kap. 2 och 3 § sådana 
de lyder i nämnda lag 952/2004,  12 a kap. 5, 6, och 8 § sådana de lyder i ovan nämnda lag 
och i nämnda lag 709/2004, 13 kap. 6, 11, 16, 23, 24, 29 och 30 § sådana de lyder i nämnda 
lag 333/2004, 15 kap. 5 och 7 § sådana de lyder i nämnda lag 470/2007, 16 kap. 8 § sådan den 
lyder i lag 1525/2001 och i nämnda lag 470/2007, 16 kap 9 § sådan den lyder i nämnda lagar 
340/2004, 333/2004 och 1320/2004 samt 16 kap. 10 § sådan den lyder i lagarna 638/2000 och 
52/2002 och i nämnda lag 896/2008 samt 

fogas till 1 kap. nya 6 c och 6 d §, till 6 kap. nya 8 a och 8 b §, till 7 kap. nya 1 a, 3 a, 12 a, 
12 b och 21 §, till 9 kap. en ny 2 a §, till 10 kap. nya 3 c och 3 d §, till 10 a kap. nya 7—13 §, 
till 12 a kap. en ny 6 a §, till 14 kap. nya  4 a och 4 b § och till 15 kap. nya 3 a och 8 § som 
följer:  
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

 
1 kap  

Allmänna stadganden 

1 §  
Denna lag tillämpas på finska försäkrings-

föreningar. 
En försäkringsförening är en på delägar-

nas ömsesidiga ansvar baserad försäkrings-
anstalt vars verksamhetsområde får omfatta 
högst 40 kommuner inom ett enhetligt om-
råde eller som enbart bedriver försäkring av 
fiskerimateriel. 

Om en stor försäkringsförening ämnar 
bedriva försäkringsrörelse på ett område 
som är större än det i 2 mom. stadgade 
verksamhetsområdet eller utanför Finland, 
skall den ombildas till ett ömsesidigt för-
säkringsbolag så som stadgas i 8 kap.  

Stora försäkringsföreningar enligt denna 
lag är föreningar vilkas årliga premiein-
komst överstiger 5 000 000 euro eller vilka 
bedriver ansvarsförsäkring i annan form än 
som anknuten försäkring eller av vilkas 
premieinkomst minst hälften kommer från 
andra än föreningens medlemmar. Övriga 
försäkringsföreningar är små försäkringsfö-
reningar enligt denna lag. Försäkringsin-
spektionen kan meddela närmare föreskrif-
ter om när en stor försäkringsförening blir 
en liten försäkringsförening eller vice versa. 
Dessutom kan Försäkringsinspektionen 
meddela närmare föreskrifter om när en fö-
rening skall uppfylla kraven på en stor fö-
rening efter att den har ändrats från en liten 
till en stor försäkringsförening.  

Angående försäkringsföreningar som be-

 
1 kap. 

Allmänna stadganden 

1 § 
Denna lag tillämpas på försäkringsföre-

ningar registrerade enligt finsk lag. 
En försäkringsförening är en på delägar-

nas ömsesidiga ansvar baserad försäkrings-
anstalt vars verksamhetsområde omfattar 
högst 40 kommuner inom ett enhetligt om-
råde eller som enbart bedriver försäkring av 
fiskerimateriel. 

Om en stor försäkringsförening ämnar 
bedriva försäkringsrörelse på ett område 
som är större än det i 2 mom. föreskrivna 
verksamhetsområdet eller utanför Finland, 
ska föreningsstämman besluta att förening-
en ska ombildas till ett ömsesidigt försäk-
ringsbolag så som det föreskrivs i 8 kap. 

Stora försäkringsföreningar enligt denna 
lag är föreningar vilkas årliga premiein-
komst överstiger 5 000 000 euro eller vilka 
bedriver ansvarsförsäkring i annan form än 
som anknuten försäkring eller av vilkas 
premieinkomst minst hälften kommer från 
andra än föreningens medlemmar. Övriga 
försäkringsföreningar är små försäkringsfö-
reningar enligt denna lag. Finansinspektio-
nen kan meddela närmare föreskrifter om 
när en stor försäkringsförening blir en liten 
försäkringsförening eller vice versa. Dess-
utom kan Finansinspektionen meddela när-
mare föreskrifter om när en förening i and-
ra situationer än vid fusion eller överlåtelse 
av försäkringsbeståndet senast ska uppfylla 
kraven på en stor förening efter att den har 
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driver försäkring av fiskerimateriel gäller 
dessutom vad som stadgas i lagen om fiske-
riförsäkringsföreningar (331/58). 

Statsrådet kan i överensstämmelse med 
den utveckling som skett i den allmänna 
prisnivån ändra det i euro angivna beloppet 
i denna paragraf.  

 

ändrats från en liten till en stor försäkrings-
förening. 

Angående försäkringsföreningar som be-
driver försäkring av fiskerimateriel gäller 
dessutom vad som föreskrivs i lagen om 
fiskeriförsäkringsföreningar (331/1958). 

Det i euro angivna beloppet i 4 mom. kan 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet ändras i överensstämmelse 
med utvecklingen i den allmänna prisnivån. 

 
 

1 a §  
Med ministeriet avses i denna lag social- 

och hälsovårdsministeriet. 
 

 
1 a § 

(upphävs) 

 
2 §  

Delägare i en försäkringsförening är för-
säkringstagarna och, om så bestäms i före-
ningens stadgar, garantiandelsägarna. 

 
I stadgarna kan bestämmas att tagande av 

återförsäkring inte medför delägarskap. 
Om försäkringsföreningens förvärv av ga-

rantiandel gäller i tillämpliga delar vad 3 
kap. lagen om försäkringsbolag (1062/79) 
stadgar om förvärv av garantiandel i ömse-
sidigt försäkringsbolag.  

 

2 § 
Delägare i en försäkringsförening är för-

säkringstagarna. Också garantiandelsägar-
na är delägare, om inte något annat före-
skrivs i stadgarna. 

I stadgarna kan det bestämmas att tagande 
av återförsäkring inte medför delägarskap. 

På försäkringsföreningens förvärv av ga-
rantiandel tillämpas vad som i 4 kap. i för-
säkringsbolagslagen (521/2008) föreskrivs 
om förvärv av garantiandel i ömsesidigt för-
säkringsbolag. 

 
 

3 §  
Delägarna i försäkringsföreningen är an-

svariga för försäkringsföreningens förplik-
telser så som föreskrivs i denna paragraf. 

 
 
 
Om en försäkringsförenings eget kapital 

på grund av uppkommen förlust eller av 
någon annan orsak inte längre uppfyller 
kraven enligt 10 a kap. 2 a § 2 mom. eller 
10 a kap. 4 § eller om en stor försäkringsfö-
renings verksamhetskapital är mindre än 
garantibeloppet enligt 10 a kap. 3 § eller om 
tillgångarna i en förening som har trätt i 
likvidation eller försatts i konkurs inte räck-
er till för betalning av skulderna, skall del-
ägarna i försäkringsföreningen utan dröjs-
mål påföras en tilläggsavgift. Tilläggsavgif-
ten skall vara minst så stor som uppfyllan-
det av ovan avsedda krav förutsätter. En 

3 § 
Delägarna i försäkringsföreningen är inte 

personligen ansvariga för föreningens för-
pliktelser. Försäkringstagardelägarna är 
dock skyldiga att betala tilläggsavgift till 
försäkringsföreningen så som det föreskrivs 
i denna paragraf. 

Om en försäkringsförenings eget kapital 
på grund av uppkommen förlust eller av 
någon annan orsak inte längre uppfyller 
kraven enligt 10 a kap. 2 a § 2 mom. eller 
10 a kap. 4 § eller om en stor försäkringsfö-
renings verksamhetskapital är mindre än 
garantibeloppet enligt 10 a kap. 3 § eller om 
tillgångarna i en förening som har trätt i 
likvidation eller försatts i konkurs inte räck-
er till för betalning av skulderna, ska för-
säkringstagardelägarna utan dröjsmål på-
föras en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften ska 
vara minst så stor som uppfyllandet av ovan 
avsedda krav förutsätter, dock högst lika 
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försäkringstagardelägare svarar för före-
ningens förbindelser till beloppet av högst 
ett års försäkringspremier.  

 
 
 
 
 
Om en delägare inte inom utsatt tid erläg-

ger honom påförd tilläggsavgift, skall den 
utan dröjsmål indrivas i utsökningsväg. Kan 
tilläggsavgiften inte indrivas hos delägaren, 
skall det bristande beloppet, om indrivning 
ännu är påkallad, fördelas mellan de övriga 
delägarna högst till beloppet av deras skyl-
dighet att betala tilläggsavgift. 
En tilläggsavgift jämte dröjsmålsränta får 
indrivas i utsökningsväg utan dom eller ut-
slag, med iakttagande av lagen om indriv-
ning av skatter och avgifter i utsökningsväg 
(367/1961). 

stor som det sammanlagda beloppet av de 
premier som försäkringstagardelägaren 
debiterades för kalenderåret innan. När 
detta moment tillämpas avses med försäk-
ringstagardelägare den som var delägare i 
försäkringsföreningen vid ingången av det 
kalenderår då tilläggsavgiften påfördes, om 
ingenting annat föreskrivs i stadgarna. 

Om en delägare inte inom utsatt tid erläg-
ger honom påförd tilläggsavgift, ska den 
utan dröjsmål indrivas i utsökningsväg. Kan 
tilläggsavgiften inte indrivas hos delägaren, 
ska det bristande beloppet, om indrivning 
ännu är påkallad, fördelas mellan de övriga 
delägarna högst till beloppet av deras skyl-
dighet att betala tilläggsavgift. 

En tilläggsavgift jämte dröjsmålsränta får 
utsökas utan dom eller beslut i enlighet med 
lagen om verkställighet av skatter eller av-
gifter (706/2007). 
 

 
 

4 §  
En försäkringsförening får inte bedriva 

annan rörelse än sådan försäkringsrörelse 
som anges i stadgarna och sådan verksam-
het enligt 5 § som anknyter till försäkrings-
rörelsen (anknytande verksamhet). 

Försäkringsföreningens försäkringsrörelse 
får inte omfatta livförsäkring, lagstadgad 
försäkring, till skadeförsäkringsklasserna 14 
och 15 hörande försäkring och inte heller 
försäkring för längre tid än tio år. 

 
 
Försäkringsföreningens återförsäkringsrö-

relse får endast omfatta återförsäkring av 
direktförsäkring enligt de skadeförsäkrings-
klasser och klassgrupper som anges i dess 
stadgar, dock inte en annan försäkringsfö-
renings annan återförsäkring än retrocession 
av dennas försäkringsrörelse. 

En stor försäkringsförening får dock åter-
försäkra sådan i dess stadgar angiven di-
rektförsäkring som har sitt ursprung i hem-
landet och, om Försäkringsinspektionen an-
ser att föreningen har förutsättningar för 
det, också motsvarande utländsk direktför-
säkring. 

Med en försäkringsförenings skadeför-
säkring avses verksamhet som hör till de 

4 § 
En försäkringsförening får inte bedriva 

annan rörelse än sådan försäkringsrörelse 
som anges i stadgarna och sådan verksam-
het enligt 5 § som anknyter till försäkrings-
rörelsen (anknytande verksamhet). 

Försäkringsföreningens försäkringsrörelse 
får bara omfatta verksamhet som ingår i 
skadeförsäkringsklasserna enligt lagen om 
försäkringsklasser (526/2008), dock inte 
lagstadgad försäkring, till skadeförsäk-
ringsklasserna 14 och 15 hörande försäk-
ring eller försäkring för längre tid än tio år. 

Försäkringsföreningens återförsäkringsrö-
relse får endast omfatta återförsäkring av 
direktförsäkring enligt de skadeförsäkrings-
klasser och klassgrupper som anges i dess 
stadgar, dock inte en annan försäkringsfö-
renings annan återförsäkring än retrocession 
av dennas försäkringsrörelse. 

En stor försäkringsförening får dock åter-
försäkra sådan i dess stadgar angiven di-
rektförsäkring som har sitt ursprung i hem-
landet och, om Finansinspektionen anser att 
föreningen har förutsättningar för det, också 
motsvarande utländsk direktförsäkring. 
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försäkringsklasser som räknas upp i rådets 
första direktiv om samordning av lagar och 
andra författningar angående rätten att eta-
blera och driva verksamhet med annan di-
rekt försäkring än livförsäkring 
(73/239/EEG) samt återförsäkring. Genom 
förordning av social- och hälsovårdsmini-
steriet meddelas närmare föreskrifter om 
försäkringsklasser. 
 
 

 
5 b §  

Till en försäkringsförenings närmaste 
krets hör 

1) den som har sådan bestämmanderätt i 
föreningen som avses i 1 kap. 5 § i bokfö-
ringslagen (1336/1997) eller i 1 kap. 3 § 
2—4 mom. i lagen om aktiebolag 
(734/1978) eller som lyder under den som 
har bestämmanderätt i föreningen eller som 
hör till samma koncern som föreningen, 

2) den som på grundval av ägande inne-
har eller kan inneha minst en procent av fö-
reningens garantiandelar eller det röstetal 
som garantiandelarna medför eller motsva-
rande innehav eller rösträtt i ett samfund 
som hör till föreningens koncern eller i ett 
samfund eller en stiftelse som har bestäm-
manderätt i föreningen, 

3) föreningens verkställande direktör, sty-
relsemedlemmar, förvaltningsrådsmedlem-
mar och revisorer samt den som har mot-
svarande ställning i ett sådant samfund el-
ler en sådan stiftelse som avses i 1 punkten, 

4) en i 1—3 punkten nämnd persons 
make, syskon och halvsyskon samt släkting-
ar i rakt upp- eller nedstigande led till en i 
1—3 punkten nämnd person eller till dennes 
make och maken till en här nämnd person, 
varvid med make jämställs den med vilken 
personen i fråga lever i ett äktenskapslik-
nande förhållande, samt 

5) ett samfund eller en stiftelse där en 
person som avses i 2–4 punkten ensam eller 
tillsammans med någon annan har sådan 
bestämmanderätt som avses i 1 kap. 5 § i 
bokföringslagen eller 1 kap. 3 § 2—4 mom. 
i lagen om aktiebolag. 

Vid beräkning av innehav och rösträtt 
som avses i 1 mom. 2 punkten tillämpas 1 
kap. 5 § 2, 4 och 5 mom. i bokföringslagen 

 
5 b § 

(upphävs) 
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och 1 kap. 3 § 3 mom. i lagen om aktiebo-
lag och hänförs till den andel som en del-
ägare eller medlem i samfundet har också 
en sådan persons innehav och rösträtt som 
står i ett sådant förhållande till den som av-
ses i 1 mom. 4 punkten samt ett sådant sam-
funds och en sådan stiftelses innehav och 
rösträtt som står i ett sådant förhållande till 
den som avses i 5 punkten. 
 
 

 
5 c §  

En försäkringsförening får ta upp krediter 
endast 

1) för skötseln av nödvändig likviditet, 
2) som återbelåning enligt de grunder som 

avses i lagen om pension för arbetstagare 
(395/1961), 

3) som sådant kapitallån som avses i 2 
mom., 

4) i fall som ministeriet bestämmer, eller 
5) med tillstånd som Försäkringsinspek-

tionen beviljar i enskilda fall. 
En försäkringsförening kan ta upp lån 

(kapitallån) beträffande vilket 
1) kapital, ränta och annan gottgörelse i 

samband med att föreningen upplöses eller 
försätts i konkurs får betalas endast med 
sämre förmånsrätt än andra skulder, 

2) kapitalet annars får återbetalas endast 
om det kvarstår full täckning för det bundna 
egna kapitalet och andra icke utdelningsba-
ra poster enligt föreningens och, om före-
ningen är en moderförening, enligt koncer-
nens balansräkning för den senast avslutade 
räkenskapsperioden, samt beträffande vilket 

3) ränta och annan gottgörelse får betalas 
endast om det belopp som skall betalas kan 
användas för vinstutdelning enligt förening-
ens, och om föreningen är en moderföre-
ning, enligt koncernens fastställda balans-
räkning för den senast avslutade räken-
skapsperioden. 

Försäkringsföreningen skall meddela För-
säkringsinspektionen om upptagande av lån 
som avses i 1 mom. 1, 3 och 4 punkten en-
ligt vad Försäkringsinspektionen närmare 
föreskriver. 

Vad som bestäms i 1 mom. 1—3 punkten 
tillämpas också på ett sådant dottersamfund 
till försäkringsföreningen som inte är ett 

 
5 c § 

En försäkringsförening får ta upp krediter 
endast 

1) för skötseln av nödvändig likviditet, 
2) som återbelåning enligt de grunder som 

avses i lagen om pension för arbetstagare 
(395/2006), 

3) som sådant kapitallån som avses i 
2 mom. eller 

4) som normala kontokrediter i anslut-
ning till sin affärsverksamhet och andra 
därmed jämförbara krediter. 

En försäkringsförening kan ta upp lån 
(kapitallån) 

1) vars kapital, ränta och annan gottgörel-
se i samband med att föreningen upplöses 
eller försätts i konkurs får betalas endast 
med sämre förmånsrätt än andra skulder, 

2) vars kapital i övrigt får återbetalas och 
ränta betalas ut endast till den del beloppet 
av föreningens och, om föreningen är mo-
derförening, koncernens fria eget kapital 
och samtliga kapitallån vid utbetalningstid-
punkten överskrider förlusten enligt före-
ningens balansräkning för den senast avslu-
tade räkenskapsperioden eller enligt ba-
lansräkningen i ett nyare bokslut, och 

3) för vars återbetalning eller ränta före-
ningen eller ett dottersamfund inte får ställa 
säkerhet. 

 
 
Försäkringsföreningen ska meddela Fi-

nansinspektionen om upptagande av lån 
som avses i 1 mom. 1, 3 och 4 punkten en-
ligt vad Finansinspektionen närmare före-
skriver. 

Vad som bestäms i 1—3 mom. om för-
säkringsföreningars rätt att ta upp krediter 
tillämpas också på tjänsteföretag som är 
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kreditinstitut, finansiellt institut eller fond-
bolag. 

 
Försäkringsinspektionen kan i de fall som 

avses i 12 kap. 6 c § förbjuda en försäk-
ringsförening att ta upp kredit. 

Ministeriet meddelar vid behov närmare 
föreskrifter om tillämpningen av denna pa-
ragraf. 
 

dottersamfund till försäkringsföreningen. 
Ett dottersamfund får dock ta upp lån av en 
försäkringsförening som är moderbolag. 

Finansinspektionen kan i de fall som av-
ses i 12 kap. 6 c § förbjuda en försäkrings-
förening att ta upp kredit. 

I enskilda fall kan Finansinspektionen på 
ansökan av en försäkringsförening ge till-
stånd att avvika från bestämmelserna i 
1 mom. 

 
 
 

 
5 d §  

En försäkringsförening eller ett samfund 
som hör till samma koncern får inte ställa 
säkerhet för betalning av kapital, ränta el-
ler annan gottgörelse på ett kapitallån. Den 
ränta eller gottgörelse av annat slag som be-
talas på ett kapitallån minskar i fråga om 
den senast avslutade räkenskapsperioden 
det belopp som kan användas för vinstut-
delning. 

Avtal om kapitallån skall ingås skriftli-
gen. En ändring av lånevillkoren som stri-
der mot 5 c § 2 mom. 1, 2 eller 3 punkten 
och en säkerhet som avses i 1 mom. är ogil-
tig. Beträffande återbetalning av kapitallån 
samt betalning av ränta och annan gottgö-
relse i strid med 5 c § 2 mom. samt ställan-
de av sådan säkerhet som avses i 1 mom. 
gäller i tillämpliga delar 11 kap. 5 §. 

 
 
Kapitallån har sinsemellan samma rätt till 

föreningens medel, om inte något annat har 
avtalats mellan föreningen och kapitallå-
nens borgenärer. 

Det belopp som tillkommer kapitallånens 
borgenärer i samband med nedsättning eller 
återbetalning av föreningens garantikapital 
eller fusion av föreningen får betalas först 
efter det att åtgärden har registrerats. 
 

5 d § 
Den ränta eller gottgörelse av annat slag 

som betalas på ett kapitallån minskar i fråga 
om den senast avslutade räkenskapsperio-
den det belopp som kan användas för 
vinstutdelning. 

 
 
 
 
Avtal om kapitallån skall ingås skriftli-

gen. En ändring av lånevillkoren som stri-
der mot 5 c § 2 mom. 1, 2 eller 3 punkten 
och en säkerhet som avses i 1 mom. är ogil-
tig. På återbetalning av kapitallån samt be-
talning av ränta och annan gottgörelse i 
strid med 5 c § 2 mom. samt ställande av 
sådan säkerhet som avses i 1 mom. tilläm-
pas det som i 11 kap. 5 § och 16 kap. 8 § 5 
punkten föreskrivs om olaglig utdelning av 
medel. 

Kapitallån har sinsemellan samma rätt till 
föreningens medel, om inte något annat har 
avtalats mellan föreningen och kapitallå-
nens borgenärer. 

Det belopp som tillkommer kapitallånens 
borgenärer i samband med nedsättning eller 
återbetalning av föreningens garantikapital 
eller fusion av föreningen får betalas ut 
först efter det att åtgärden har registrerats. 
 

 
6 a §  

I denna lag avses med tjänsteföretag en 
sammanslutning som för en försäkringsfö-
rening producerar tjänster som hänför sig 
till föreningens huvudsakliga verksamhet. 
Med tjänsteföretag avses också en sam-

6 a § 
I denna lag avses med tjänsteföretag en 

sammanslutning som för en försäkringsfö-
rening producerar tjänster som hänför sig 
till föreningens huvudsakliga verksamhet. 
Med tjänsteföretag avses också en sam-
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manslutning som huvudsakligen producerar 
tjänster för en eller flera försäkringsföre-
ningar genom att äga, besitta eller förvalta 
fastigheter. 
 

manslutning som huvudsakligen producerar 
tjänster för en eller flera försäkringsföre-
ningar genom att äga, besitta eller förvalta 
fastigheter. Med tjänsteföretag jämställs 
bostads- och fastighetssammanslutningar 
som är försäkringsföreningens dottersam-
fund. 

 
 

6 b §  
I denna lag avses med försäkringshol-

dingsammanslutning ett moderföretag vars 
huvudsakliga funktion är att förvärva och 
inneha andelar i dotterföretag som är för-
säkringsföretag, utländska återförsäkrings-
företag eller försäkringsföretag i tredje land 
och av vilka minst ett är en försäkringsföre-
ning enligt denna lag. Som försäkringshol-
dingsammanslutning betraktas dock inte ett 
konglomerats holdingsammanslutning som 
hör till tillämpningsområdet för lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglo-
merat (699/2004). Med företag som nämns 
ovan i denna paragraf avses moderföretag, 
dotterföretag, försäkringsföretag, utländska 
återförsäkringsföretag och försäkringsföre-
tag i tredje land enligt definitionerna i 12 a 
kap. 1 § i denna lag. 
 

6 b § 
I denna lag avses med försäkringshol-

dingsammanslutning ett moderföretag vars 
huvudsakliga funktion är att förvärva och 
inneha andelar i dotterföretag som är för-
säkringsföretag eller försäkringsföretag i 
tredje land och av vilka minst ett är en för-
säkringsförening enligt denna lag. Som för-
säkringsholdingsammanslutning betraktas 
dock inte ett konglomerats holdingsam-
manslutning som hör till tillämpningsområ-
det för lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat (699/2004). Med 
företag som nämns ovan i denna paragraf 
avses moderföretag, dotterföretag, försäk-
ringsföretag, utländska återförsäkringsföre-
tag och försäkringsföretag i tredje land en-
ligt definitionerna i 12 a kap. 1 § i denna 
lag. 

 
 
 6 c § 

I denna lag avses med EES-stat en stat 
som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. 

 
 
 6 d § 

Ledningen för en försäkringsförening ska 
omsorgsfullt främja försäkringsföreningens 
intressen. 

 
 

8 §  
Försäkringsföreningar skall genom delta-

gande i beredskapsplanering inom försäk-
ringsbranschen och förberedelser av verk-
samhet under undantagsförhållanden samt 
genom andra åtgärder säkerställa att deras 
uppgifter kan skötas så störningsfritt som 
möjligt också under undantagsförhållanden. 
Försäkringsinspektionen kan bevilja undan-
tag från denna skyldighet, om det är moti-

8 § 
Försäkringsföreningar skall genom delta-

gande i beredskapsplanering inom försäk-
ringsbranschen och förberedelser av verk-
samhet under undantagsförhållanden samt 
genom andra åtgärder säkerställa att deras 
uppgifter kan skötas så störningsfritt som 
möjligt också under undantagsförhållanden. 
Finansinspektionen kan bevilja undantag 
från denna skyldighet, om det är motiverat 
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verat med hänsyn till försäkringsförening-
ens storlek eller verksamhetens art eller om-
fattning eller av någon annan särskild orsak. 

Om de uppgifter som följer av 1 mom. 
förutsätter åtgärder som klart avviker från 
sådan verksamhet som skall anses vara sed-
vanlig för försäkringsföreningar och som 
medför väsentliga merkostnader, kan dessa 
kostnader ersättas ur den försörjningsbered-
skapsfond som avses i lagen om tryggande 
av försörjningsberedskapen (1390/1992). 

Försäkringsinspektionen kan meddela 
anvisningar om tillämpningen av 1 mom. 
 

med hänsyn till försäkringsföreningens stor-
lek eller verksamhetens art eller omfattning 
eller av någon annan särskild orsak. 

Om de uppgifter som följer av 1 mom. 
förutsätter åtgärder som klart avviker från 
sådan verksamhet som ska anses vara sed-
vanlig för försäkringsföreningar och som 
medför väsentliga merkostnader, kan dessa 
kostnader ersättas ur den försörjningsbered-
skapsfond som avses i lagen om tryggande 
av försörjningsberedskapen (1390/1992). 

 

 
2 kap  

Bildande av en försäkringsförening 

3 §  
I stadgarna för försäkringsföreningen 

skall anges 
1) föreningens firma, i vilken skall ingå 

ordet "försäkringsförening", 
2) den kommun i Finland som är före-

ningens hemort, 
3) föreningens verksamhetsområde samt 

de försäkringsklasser och klassgrupper som 
verksamheten är avsedd att omfatta samt 
sådan anknytande verksamhet enligt 1 kap. 
5 § som föreningen bedriver,  

4) beloppet av föreningens garantikapital 
och grundfond eller, om garantikapitalet 
kan nedsättas eller ökas utan ändring av 
stadgarna, minimikapitalet och maximikapi-
talet, varvid minimikapitalet skall vara 
minst en fjärdedel av maximikapitalet, eller 
om grundfonden kan ökas utan ändring av 
stadgarna, fondens belopp och maximibe-
lopp,  

5) garantiandelarnas nominella belopp el-
ler, om garantiandelarna inte har något no-
minellt belopp, garantiandelarnas antal eller 
minimi- och maximiantal,  

6) vad som föreskrivs om ränta på garan-
tikapitalet och återbetalning av detta, 

7) en försäkringstagardelägares ansvar för 
föreningens förbindelser och ansvarets om-
fattning (skyldighet att betala tilläggsav-
gift),  

8) antalet eller minsta och största antalet 
styrelsemedlemmar och eventuella styrelse-

2 kap. 

Bildande av en försäkringsförening 

3 § 
I stadgarna för försäkringsföreningen ska 

anges 
1) föreningens firma, i vilken ska ingå or-

det "försäkringsförening", 
2) den kommun i Finland som är före-

ningens hemort, 
3) föreningens verksamhetsområde samt 

de försäkringsklasser och klassgrupper som 
verksamheten är avsedd att omfatta samt 
sådan anknytande verksamhet enligt 1 kap. 
5 § som föreningen bedriver, 

4) beloppet av föreningens garantikapital 
och grundfond eller, om garantikapitalet 
kan nedsättas eller ökas utan ändring av 
stadgarna, minimikapitalet och maximikapi-
talet, varvid minimikapitalet skall vara 
minst en fjärdedel av maximikapitalet, eller 
om grundfonden kan ökas utan ändring av 
stadgarna, fondens belopp och maximibe-
lopp,  

5) garantiandelarnas nominella belopp el-
ler, om garantiandelarna inte har något no-
minellt belopp, garantiandelarnas antal eller 
minimi- och maximiantal,  

6) vad som föreskrivs om ränta på garan-
tikapitalet och återbetalning av detta, 

7) en försäkringstagardelägares skyldighet 
att betala tilläggsavgift till försäkringsföre-
ningen,  

8) mandattiden för styrelsemedlemmar 
och eventuella styrelsesuppleanter, 

9) mandattiden för revisorer och revi-
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suppleanter samt revisorer och revisorssup-
pleanter jämte mandattiden, 

9) vem som har rösträtt vid en förenings-
stämma, 

10) på vilket sätt kallelse till förenings-
stämma och andra tillkännagivanden skall 
ske, 

11) de ärenden som skall behandlas vid 
ordinarie föreningsstämma, samt 

12) hur återstående tillgångar skall delas 
då föreningen upplöses. 

Ämnar försäkringsföreningen använda sin 
firma också på det andra inhemska språket, 
skall firman i stadgarna anges på båda språ-
ken. 

Är garantikapitalet fördelat på garantian-
delar, skall de lyda på lika belopp. 

Om inte annat följer av 1 mom., får i 
stadgarna inte intas bestämmelser om för-
säkringsförhållanden. 

 

sorssuppleanter, och 
10) hur återstående tillgångar ska delas då 

föreningen upplöses. 
Ämnar försäkringsföreningen använda sin 

firma också på det andra inhemska språket, 
ska firman i stadgarna anges på båda språ-
ken. 

Är garantikapitalet fördelat på garantian-
delar, ska de lyda på lika belopp. 

Om inte något annat följer av 1 mom., får  
det i stadgarna inte tas in bestämmelser om 
försäkringsförhållanden. 

 

 
10 §  

En försäkringsförening skall inom tre 
månader från det beslut om bildande fatta-
des anmälas för registrering så som bestäms 
särskilt. Som garantikapital registreras det 
sammanlagda nominella beloppet av teck-
nade och tecknarna tilldelade garantiande-
lar, med avdrag för det sammanlagda nomi-
nella beloppet av garantiandelar som enligt 
9 a § förklarats ogiltiga. Om garantiande-
larna inte har något nominellt belopp, skall 
vid beräkning av det garantikapital som re-
gistreras i stället användas det belopp som 
enligt 2 § 2 mom. 3 punkten antecknas i ga-
rantikapitalet. Dessutom registreras belop-
pet av grundfonden. 

 
Till registeranmälan skall fogas 
1) en försäkran av försäkringsföreningens 

styrelsemedlemmar och verkställande di-
rektör att bestämmelserna i denna lag har 
iakttagits vid bildandet av föreningen och 
att det belopp som har inbetalts för garanti-
andelarna och grundfonden är i föreningens 
ägo och besittning, 

2) ett intyg av revisorerna över att denna 
lags bestämmelser om betalning av garanti-
kapitalet och grundfonden har iakttagits. 
 

10 § 
En försäkringsförening skall inom tre 

månader från det beslut om bildande fatta-
des anmälas för registrering. Bestämmelser 
om registreringen finns i handelsregisterla-
gen (129/1979). Som garantikapital regi-
streras det sammanlagda nominella belop-
pet av tecknade och tecknarna tilldelade ga-
rantiandelar, med avdrag för det samman-
lagda nominella beloppet av garantiandelar 
som enligt 9 a § förklarats ogiltiga. Om ga-
rantiandelarna inte har något nominellt be-
lopp, ska det vid beräkning av det garanti-
kapital som registreras i stället användas det 
belopp som enligt 2 § 2 mom. 3 punkten an-
tecknas i garantikapitalet. Dessutom regi-
streras beloppet av grundfonden. 

Till registeranmälan skall fogas 
1) utredning om att föreningens stadgar 

har fastställts, 
2) en försäkran av försäkringsföreningens 

styrelsemedlemmar och verkställande di-
rektör att bestämmelserna i denna lag har 
iakttagits vid bildandet av föreningen och 
att det belopp som har inbetalts för garanti-
andelarna och grundfonden är i föreningens 
ägo och besittning, 

3) ett intyg av revisorerna över att denna 
lags bestämmelser om betalning av garanti-
kapitalet och grundfonden har iakttagits. 
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3 kap  

Garantikapital 

3 §  
I stadgarna kan bestämmas att en garanti-

andelsägare, föreningen eller någon annan 
har rätt att lösa in en garantiandel som 
övergår till ny ägare. Om en inlösnings-
klausul tas in i stadgarna skall även be-
stämmas  

1) vilka som är lösningsberättigade samt, 
om lösningsrätten inte gäller vissa slag av 
fång, vilka dessa är, 

2) hur den inbördes förtursrätten mellan 
de lösningsberättigade bestäms, 

3) lösenbeloppets storlek eller dess beräk-
ningsgrunder, 

4) den tid inom vilken lösningsanspråket 
skall framställas till föreningen; denna tid 
får vara högst två månader från det anmälan 
gjordes till styrelsen om att garantiandelen 
övergått, 

5) den tid inom vilken lösenbeloppet skall 
betalas; denna tid får vara högst en månad 
från den i 4 punkten angivna tidens utgång 
eller, om lösenbeloppet inte är fast bestämt, 
högst en månad från det att beloppet fast-
ställdes, samt 

6) när och hur styrelsen skall lämna de 
lösningsberättigade uppgift om att en garan-
tiandel har övergått till ny ägare och uppgift 
om huruvida föreningen utövar sin lös-
ningsrätt.  

Har flera garantiandelar förvärvats ge-
nom samma fång, skall samtliga lösas in om 
det inte bestäms annat i stadgarna. Skulle 
tillämpningen av en bestämmelse om lösen-
beloppets storlek bereda någon oskälig för-
del, kan bestämmelsen jämkas. 

Tvister om lösningsrätt samt lösenbelop-
pets storlek skall handläggas vid domstol, 
om det inte i stadgarna bestäms att en så-
dan tvist skall hänskjutas till skiljemän i en-
lighet med lagen om skiljemannaförfarande 
(46/28). 

Färrän det framgått om lösningsrätt ut-
övas eller ej, har den till vilken en garanti-

3 kap. 

Garantikapital 

3 §  
I stadgarna kan det bestämmas att en ga-

rantiandelsägare, föreningen eller någon 
annan person har rätt att lösa in en garanti-
andel som övergår till ny ägare från någon 
annan ägare än föreningen. I en inlös-
ningsklausul ska det anges vilka som är lös-
ningsberättigade och hur den inbördes för-
tursrätten bestäms när det finns flera som är 
inlösningsberättigade. 

Om inte något annat föreskrivs i bolags-
ordningen ska 

1) lösningsrätten gälla alla slags förvärv, 
2) alla garantiandelar som är föremål för 

samma förvärv lösas in, 
3) lösenbeloppet  är garantiandelens 

gängse pris, som i avsaknad av annan in-
formation anses vara det avtalade priset vid 
ett förvärv mot vederlag, 

4) styrelsen skriftligen eller på det sätt 
som kallelse till bolagsstämma utfärdas, 
inom en månad efter att ha underrättats om 
övergången av garantiandelarna, underrät-
ta de lösningsberättigade om övergången, 

5) inlösningsanspråket riktas till före-
ningen eller, om föreningen utnyttjar sin 
lösningsrätt, till förvärvaren av garantian-
delar inom två månader från det att styrel-
sen har underrättats om övergången, och 

6) lösenbeloppet betalas inom en månad 
från utgången av den tidsfrist som nämns i 
5 punkten eller, då lösenbeloppet inte är 
fast bestämt, från det att lösenbeloppet fast-
ställdes. 

De tidsfrister som avses i 2 mom. 4—6 
punkten kan inte förlängas i stadgarna. 

 
 
 
 
 
 
Innan det har framgått om lösningsrätten 

utnyttjas eller ej, har den som en garantian-
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andel övergått inte annan på garantiandelen 
baserad rätt i föreningen än rätt till ränta 
och eventuell förtursrätt till teckning av ny 
garantiandel vid ökning av garantikapitalet. 
Rättigheter och skyldigheter på grund av en 
sådan teckning övergår till den som utövar 
sin lösningsrätt. 

Föreningen kan lösa in en garantiandel 
endast med medel som kan användas för 
vinstutdelning. Inlösningsbeslutet fattas av 
föreningsstämman med enkel majoritet. I 
beslutsförslaget och beslutet skall nämnas 
inlösningspriset för garantiandelarna och 
betalningstiden. För inlösningsbeslutet gäll-
er i övrigt i tillämpliga delar 5 kap. 1 § 3—
5 mom. En inlöst garantiandel skall ogiltig-
förklaras med iakttagande i tillämpliga de-
lar av 5 kap., eller överlåtas vidare med 
iakttagande i tillämpliga delar av 5 a kap. 4 
§.  
 

del har övergått till inte någon annan på ga-
rantiandelen grundad rätt i föreningen än 
rätt vid utbetalning av medel och företrä-
desrätt vid garantiandelsemission. De rät-
tigheter och skyldigheter som följer av ga-
rantiandelsemissionen övergår till den som 
utnyttjar sin lösningsrätt. 

Föreningen kan lösa in en garantiandel 
endast med medel som kan användas för 
vinstutdelning. Inlösningsbeslutet fattas av 
föreningsstämman med enkel majoritet. I 
beslutsförslaget och beslutet skall nämnas 
inlösningspriset för garantiandelarna och 
betalningstiden. På inlösningsbeslut tilläm-
pas i övrigt det som i 5 kap. 1 § 3—5 mom. 
föreskrivs om beslut om nedsättning av ga-
rantikapital. En inlöst garantiandel ska 
ogiltigförklaras. På ogiltigförklarande till-
lämpas 5 kap 3 och 6 §. Bestämmelser om 
vidare överlåtande finns i 5 a kap. 4 §. 

 
 

4 §  
I stadgarna kan bestämmas att för förvärv 

av garantiandel genom överlåtelse krävs fö-
reningens samtycke. En sådan bestämmelse 
gäller dock inte en garantiandel som förvär-
vats på exekutiv auktion eller av konkursbo. 

Styrelsen beslutar om samtycke skall ges, 
om inte annat följer av stadgarna. I stadgar-
na kan intas bestämmelser om förutsätt-
ningarna för samtycke. Avgörandet beträf-
fande samtycke skall skriftligen meddelas 
sökanden inom två månader från det ansö-
kan inkom till föreningen. I annat fall skall 
samtycke anses ha givits. 
 

4 § 
I stadgarna kan det bestämmas att det för 

förvärv av garantiandel genom överlåtelse 
krävs föreningens samtycke. En sådan be-
stämmelse gäller dock inte en garantiandel 
som förvärvats på exekutiv auktion eller av 
konkursbo. 

Styrelsen beslutar om samtycke, om inte 
något annat följer av stadgarna. I stadgarna 
kan det tas in bestämmelser om förutsätt-
ningarna för samtycke. Om flera garantian-
delar har förvärvats på en gång, ska sam-
tyckesfrågan avgöras på samma sätt beträf-
fande alla dessa andelar, om inte något an-
nat föreskrivs i stadgarna. 

Om sökanden inte skriftligen har under-
rättats om samtyckesbeslutet inom två må-
nader från det att ansökan anlände till före-
ningen eller inom en kortare tid som anges i 
stadgarna, anses samtycke ha getts. 

Innan samtycke har getts har förvärvaren 
inte någon annan på garantiandelen grun-
dad rätt i föreningen än rätt vid utbetalning 
av föreningens medel och företrädesrätt vid 
garantiandelsemission. En garantiandel 
som har förvärvats med stöd av företrädes-
rätt ger inte utan föreningens samtycke 
bättre rätt än vad som nämnts ovan. 
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4 kap  

Ökning av garantikapitalet 

2 §  
Vid ökning av garantikapitalet har del-

ägarna eller garantiandelsägarna företrä-
desrätt till de nya garantiandelarna, om så 
föreskrivs i stadgarna (företrädesrätt till 
teckning). 

Vid nyemission kan föreningsstämman 
besluta om avvikelse från företrädesrätten 
till teckning, om det med hänsyn till före-
ningen finns vägande ekonomiska skäl till 
avvikelsen. Beslutet är giltigt endast om det 
biträtts av delägare med minst två tredjede-
lar av de avgivna rösterna. 

Tiden för utnyttjande av företrädesrätten 
till teckning skall vara minst två veckor 
räknat från teckningstidens början. 
 

4 kap. 

Ökning av garantikapitalet 

2 § 
Vid ökning av garantikapitalet har bara 

garantiandelsägarna företrädesrätt till de 
nya garantiandelarna, om ingenting annat 
föreskrivs i stadgarna (företrädesrätt till 
teckning). 

Vid nyemission kan föreningsstämman 
besluta om avvikelse från företrädesrätten 
till teckning, om det med hänsyn till före-
ningen finns vägande ekonomiska skäl till 
avvikelsen. Beslutet är giltigt endast om det 
biträtts av delägare med minst två tredjede-
lar av de avgivna rösterna. 

Tiden för utnyttjande av företrädesrätten 
till teckning ska vara minst två veckor räk-
nat från teckningstidens början. 

 
 

3 §  
I styrelsens förslag till beslut om nyemis-

sion skall, utöver de uppgifter som enligt 4 
§ 1 mom. skall nämnas i beslutet, anges 
grunderna för bestämmande av tecknings-
priset. Om det föreslås avvikelser från före-
trädesrätten till teckning, skall dessutom or-
sakerna därtill anges. Om det föreslås avvi-
kelser till förmån för någon som hör till fö-
reningens närmaste krets, skall förslaget 
också innehålla en redogörelse för hur stor 
del denne äger av föreningens garantikapi-
tal och hur stor del av röstetalet för samtliga 
garantiandelar i föreningen han eller hon 
förfogar över före och efter nyemissionen, 
om han eller hon tecknar alla de garantian-
delar som erbjudits honom eller henne och 
nyemissionen också i övrigt tecknas i sin 
helhet. 
 

3 § 
I styrelsens förslag till beslut om nyemis-

sion skall, utöver de uppgifter som nämns i   
4 § 1 mom. anges grunderna för bestäm-
mande av teckningspriset. Om det föreslås 
avvikelser från företrädesrätten till teck-
ning, ska dessutom orsakerna därtill anges. 
Om det föreslås avvikelser till förmån för 
någon som hör till föreningens närmaste 
krets enligt 8 kap. 11 § 2 mom. i försäk-
ringsbolagslagen, ska förslaget också inne-
hålla en redogörelse för hur stor del denne 
äger av föreningens garantikapital och hur 
stor del av röstetalet för samtliga garantian-
delar i föreningen han eller hon förfogar 
över före och efter nyemissionen, om han 
eller hon tecknar alla de garantiandelar som 
erbjudits honom eller henne och nyemissio-
nen också i övrigt tecknas i sin helhet. 

 
  
 

3 b §  
I kallelsen till stämma skall nämnas det 

huvudsakliga innehållet i det förslag som 
avses i 3 § och hur en delägare och en ga-
rantiandelsägare skall förfara för att utöva 
sin rätt. 

Förslaget jämte bilagor skall hållas till-

3 b § 
I kallelsen till stämma ska nämnas det 

huvudsakliga innehållet i det förslag som 
avses i 3 § och hur den som innehar teck-
ningsrätt ska förfara för att utöva sin rätt. 

 
Förslaget jämte bilagor ska hållas till-
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gängligt för delägarna och garantiandels-
ägarna på föreningens huvudkontor under 
minst en vecka före föreningsstämman och 
utan dröjsmål sändas till de delägare och 
garantiandelsägare som begär det samt läg-
gas fram på föreningsstämman. 
 

gängligt för delägarna och garantiandels-
ägarna på föreningens huvudkontor under 
minst en vecka före föreningsstämman och 
utan dröjsmål sändas till de delägare och 
garantiandelsägare som begär det samt läg-
gas fram på föreningsstämman. 

 
 

4 §  
I beslut om ökning av garantikapitalet 

skall anges 
1) det belopp varmed garantikapitalet 

skall ökas (ökningsbeloppet),  
2) av vilka slag de nya garantiandelarna 

är, om det i försäkringsföreningen finns el-
ler kan finnas garantiandelar av olika slag, 

3) förtursrätt för delägarna och garantian-
delsägarna att teckna garantiandelar eller 
vem som annars har rätt att teckna garanti-
andelar, 

4) tiden för teckningen av garantiandelar 
samt den kortare tid, minst en månad från 
teckningstidens början, inom vilken del-
ägarna och garantiandelsägarna kan utöva 
sin förtursrätt, 

5) garantiandelens nominella belopp och 
det belopp som skall betalas för den, 

6) den tid inom vilken garantiandelarna 
skall betalas, samt 

7) den beräkningsgrund enligt vilken de 
garantiandelar bjuds ut till teckning, för vil-
ka förtursrätt inte utövats inom utsatt tid, 
samt den beräkningsgrund enligt vilken vid 
överteckning de garantiandelar som inte 
tecknats med förtursrätt skall ges, om inte 
styrelsen ges rätt att besluta om dessa om-
ständigheter. 

Om en bestämmelse som avses i 3 kap. 1 
§ 2 mom., 3 eller 4 § eller 5 kap. 5 § 2 
mom. gäller de nya garantiandelarna eller 
om ägarna av de nya garantiandelarna enligt 
stadgarna kan förpliktas att erlägga särskil-
da betalningar till föreningen, skall detta 
nämnas i beslutet om ökning av garantika-
pitalet.  

Om beslutet om ökning av garantikapita-
let till sitt innehåll avviker från vad som an-
givits i kallelsen till stämman, skall de del-
ägare och garantiandelsägare, som enligt 
beslutet har förtursrätt när det gäller att 
teckna garantiandelar, utan dröjsmål under-
rättas om beslutet på det sätt som föreskrivs 

4 § 
I beslut om ökning av garantikapitalet ska 

anges 
1) det belopp varmed garantikapitalet ska 

ökas (ökningsbeloppet),  
2) av vilka slag de nya garantiandelarna 

är, om det i försäkringsföreningen finns el-
ler kan finnas garantiandelar av olika slag, 

3) förtursrätt för den som innehar teck-
ningsrätt att teckna garantiandelar eller vem 
som annars har rätt att teckna garantiande-
lar, 

4) tiden för teckningen av garantiandelar 
samt den kortare tid, minst en månad från 
teckningstidens början, inom vilken den 
som innehar teckningsrätt kan utöva sin 
förtursrätt, 

5) garantiandelens nominella belopp och 
det belopp som ska betalas för den, 

6) den tid inom vilken garantiandelarna 
ska betalas, samt 

7) den beräkningsgrund enligt vilken de 
garantiandelar bjuds ut till teckning, för vil-
ka förtursrätt inte utövats inom utsatt tid, 
samt den beräkningsgrund enligt vilken vid 
överteckning de garantiandelar som inte 
tecknats med förtursrätt skall ges, om inte 
styrelsen ges rätt att besluta om dessa om-
ständigheter. 

Om en bestämmelse som avses i 3 kap. 1 
§ 2 mom., 3 eller 4 § eller 5 kap. 5 § 2 
mom. gäller de nya garantiandelarna eller 
om ägarna av de nya garantiandelarna enligt 
stadgarna kan förpliktas att erlägga särskil-
da betalningar till föreningen, ska detta 
nämnas i beslutet om ökning av garantika-
pitalet. 

Om beslutet om ökning av garantikapita-
let till sitt innehåll avviker från vad som an-
givits i kallelsen till stämman, ska den som 
innehar teckningsrätt utan dröjsmål under-
rättas om beslutet på det sätt som föreskrivs 
för kallelse till föreningsstämma. Samtidigt 
ska det meddelas hur den som innehar teck-
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för kallelse till föreningstämma. Samtidigt 
skall det meddelas hur delägare och garan-
tiandelsägare skall förfara, om de vill utöva 
sin förtursrätt. Teckningstiden börjar inte 
löpa förrän underrättelse har skett. 
 

ningsrätt ska förfara, om han eller hon vill 
utöva sin förtursrätt. Teckningstiden börjar 
inte löpa förrän underrättelse har skett. 
 

 
5 kap  

Nedsättning och återbetalning av garanti-
kapitalet 

1 §  
En försäkringsförenings garantikapital får 

nedsättas endast i syfte att 
1) omedelbart täcka en sådan förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen som 
inte kan täckas med det fria egna kapitalet 
och reservfonden, 

2) ogiltigförklara föreningens garantian-
delar som försäkringsföreningen eller dess 
dottersamfund har i sin besittning. 

Beslut om nedsättning av garantikapitalet 
fattas av föreningsstämman. Beslutet får 
inte fattas förrän försäkringsföreningen har 
registrerats. Beslutet är giltigt endast om det 
har biträtts av delägare med minst två tred-
jedelar av de avgivna rösterna. Om det före-
slås att garantikapitalet skall nedsättas på 
annat sätt än i förhållande till garantiandels-
ägarnas innehav, krävs dessutom samtycke 
av de garantiandelsägare vilka berörs av be-
slutet. 

I ett beslut om nedsättning av garantikapi-
talet skall nämnas 

1) syftet med nedsättningen av garantika-
pitalet, 

2) för varje garantiandelsslag det belopp 
med vilket garantikapitalet nedsätts, 

3) nedsättningens inverkan på föreningens 
eget kapital, 

4) i vilken ordning garantiandelarna ogil-
tigförklaras. 

I förslaget till beslut skall finnas de upp-
gifter som enligt 3 mom. skall nämnas i be-
slutet. Om det föreslås att garantikapitalet 
skall nedsättas på något annat sätt än i för-
hållande till garantiandelsägarnas innehav, 
skall i förslaget till beslut anges orsaken till 
detta, utredas hur nedsättningen inverkar på 
fördelningen av garantiandelsinnehavet och 
rösträtten i föreningen samt ges en redogö-

5 kap. 

Nedsättning och återbetalning av garanti-
kapitalet 

1 § 
En försäkringsförenings garantikapital får 

nedsättas endast i syfte att 
1) omedelbart täcka en sådan förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen som 
inte kan täckas med det fria egna kapitalet 
och reservfonden, 

2) ogiltigförklara föreningens garantian-
delar som försäkringsföreningen eller dess 
dottersamfund har i sin besittning. 

Beslut om nedsättning av garantikapitalet 
fattas av föreningsstämman. Beslutet får 
inte fattas förrän försäkringsföreningen har 
registrerats. Beslutet är giltigt endast om det 
har biträtts av delägare med minst två tred-
jedelar av de avgivna rösterna. Om det före-
slås att garantikapitalet ska nedsättas på an-
nat sätt än i förhållande till garantiandels-
ägarnas innehav, krävs dessutom samtycke 
av de garantiandelsägare vilka berörs av be-
slutet. 

I ett beslut om nedsättning av garantikapi-
talet skall nämnas 

1) syftet med nedsättningen av garantika-
pitalet, 

2) för varje garantiandelsslag det belopp 
med vilket garantikapitalet nedsätts, 

3) nedsättningens inverkan på föreningens 
eget kapital, 

4) i vilken ordning garantiandelarna ogil-
tigförklaras. 

I förslaget till beslut ska finnas de uppgif-
ter som enligt 3 mom. skall nämnas i beslu-
tet. Om det föreslås att garantikapitalet ska 
nedsättas på något annat sätt än i förhållan-
de till garantiandelsägarnas innehav, ska i 
förslaget till beslut anges orsaken till detta, 
utredas hur nedsättningen inverkar på för-
delningen av garantiandelsinnehavet och 
rösträtten i föreningen samt ges en redogö-
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relse för hur stor del någon som hör till fö-
reningens närmaste krets före nedsättningen 
av garantikapitalet och efter den har av fö-
reningens garantikapital och hur stor andel 
denne har av det röstetal som garantiande-
larna medför. Om nedsättningen av garanti-
kapitalet sker på något annat sätt än i för-
hållande till garantiandelsägarnas innehav, 
skall till beslutsförslaget fogas ett utlåtande 
av revisorerna om de orsaker till nedsätt-
ningen som nämns i förslaget. I fråga om 
bilagorna till beslutsförslaget iakttas i övrigt 
i tillämpliga delar 4 kap. 3 a § 1 och 2 
mom. 

 
I fråga om kallelse till föreningsstämma, 

framläggande av beslutsförslag och medde-
lande till garantiandelsägarna gäller i till-
lämpliga delar 4 kap. 3 b § och 4 § 3 mom. 

Efter nedsättningen av garantikapitalet 
skall det fortfarande finnas full täckning för 
det nedsatta garantikapitalet, det övriga 
bundna egna kapitalet och sådana andra 
icke utdelningsbara poster som avses i 11 
kap. 2 § 1 mom. Om föreningen är moder-
förening i en koncern, skall full täckning på 
motsvarande sätt finnas för det bundna egna 
kapitalet och andra icke utdelningsbara pos-
ter i koncernen. Täckningen beräknas på 
basis av bokslutet eller, om bokslutet inte 
fastställs vid samma stämma, med stöd av 
de handlingar som avses i 4 kap. 3 a § 1 och 
2 mom. 
 

relse för hur stor del någon som enligt 8 
kap. 11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen 
hör till föreningens närmaste krets före ned-
sättningen av garantikapitalet och efter den 
har av föreningens garantikapital och hur 
stor andel denne har av det röstetal som ga-
rantiandelarna medför. Om nedsättningen 
av garantikapitalet sker på något annat sätt 
än i förhållande till garantiandelsägarnas 
innehav, ska till beslutsförslaget fogas ett 
utlåtande av revisorerna om de orsaker till 
nedsättningen som nämns i förslaget. I frå-
ga om bilagorna till beslutsförslaget tilläm-
pas i övrigt 4 kap. 3 a § 1 och 2 mom. 

I fråga om kallelse till föreningsstämma, 
framläggande av beslutsförslag och medde-
lande till garantiandelsägarna tillämpas 4 
kap. 3 b § och 4 § 3 mom. 

Utöver bestämmelserna i detta kapitel 
tillämpas på nedsättning och återbetalning 
av garantikapitalet det som 14 kap. 2 § 2 
mom. och 3—7 § i aktiebolagslagen före-
skrivs om rätt att använda ett aktiebolags 
aktiekapital till att direkt täcka en förlust 
som det egna kapitalet inte räcker till för. 
Det som i dessa bestämmelser sägs om bor-
genärer tillämpas i föresäkringsföreningar 
på andra borgenärer än försäkringsborge-
närer. 
 

 
2 §  

Om en försäkringsförening nedsätter ga-
rantikapitalet i sådant syfte som nämns i 1 § 
1 mom. 1 punkten, skall föreningen ansöka 
om Försäkringsinspektionens samtycke till 
beslut om vinstutdelning under de följande 
tre åren efter registreringen av nedsättning-
en. I fråga om givandet av samtycke iakttas 
i tillämpliga delar 14 kap. 11 §. 
 

2 § 
Om andra borgenärer än försäkringsbor-

genärer har rätt att enligt 14 kap. 2 § 2 
mom. i aktiebolagslagen motsätta sig att 
bolagets fria egna kapital utbetalas till ga-
rantiandelsägarna, ska föreningen innan 
beslutet om utbetalning fattas inhämta Fi-
nansinspektionens samtycke till utbetalning 
av det fria egna kapitalet. 

Finansinspektionen ska ge sitt samtycke 
till de ansökningar som avses i 1 mom., om 
utbetalningen av fritt eget kapital till garan-
tiandelsägarna inte äventyrar de försäkrade 
förmånerna. Utöver bestämmelserna i detta 
moment iakttas i fråga om Finansinspektio-
nens samtycke även 14 kap. 11 § 2 mom. 
och 15 § 1 mom. Finansinspektionen har 
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rätt att förena samtycke med de villkor som 
behövs för att trygga de försäkrade förmå-
nerna i föreningens verksamhet. 
 

 
4 §  

För verkställighet av beslut om nedsätt-
ning av en försäkringsförenings garantika-
pital behövs registermyndighetens tillstånd i 
det fall att nedsättningsbeloppet används för 
något annat än i 1 § 1 mom. 1 punkten 
nämnt ändamål och verkställigheten leder 
till minskning av föreningens bundna egna 
kapital. Tillstånd behövs likväl inte om ga-
rantikapitalet genom nyemission samtidigt 
ökas med ett belopp som motsvarar garanti-
kapitalets nedsättningsbelopp. 

Om det för verkställigheten av beslut om 
nedsättning av garantikapitalet behövs ett i 
1 mom. avsett tillstånd, skall försäkringsfö-
reningen inom två månader från det beslutet 
om nedsättning fattades ansöka om Försäk-
ringsinspektionens samtycke till nedsätt-
ningen av garantikapitalet. I fråga om gi-
vande av samtycke iakttas i tillämpliga de-
lar 14 kap. 11 §. 

Tillstånd av registermyndigheten skall 
sökas inom två månader från det Försäk-
ringsinspektionen har gett sitt samtycke till 
nedsättning av garantikapitalet. Till ansö-
kan skall fogas en utredning över Försäk-
ringsinspektionens samtycke och förening-
ens beslut jämte bilagor. 

I fråga om registermyndighetens tillstånd 
iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i 
14 kap. 12 § 3 mom. och 13 § om register-
myndighetens tillstånd vid verkställande av 
fusion. 
 

4 § 
Den tidsfrist om en månad som avses i 

14 kap. 3 § i aktiebolagslagen räknas från 
det att Finansinspektionen har gett sitt sam-
tycke enligt 2 § 2 mom. till utbetalning av 
försäkringsföreningens fria egna kapital 
och att Finansinspektionen har fastställt 
den ändring av bolagsordningen som avses 
i 3 §. Till den ansökan till registermyndig-
heten som avses i 14 kap. 3 § i aktiebolags-
lagen ska fogas uppgifter om Finansinspek-
tionens samtycke och fastställande av bo-
lagsordningen. 

Försäkringsföreningen ska senast den 
dag som avses i 14 kap. 4 § i aktiebolagsla-
gen visa registermyndigheten att Finansin-
spektionens samtycke har vunnit laga kraft. 
Om Finansinspektionens samtycke inte har 
vunnit laga kraft senast ovan nämnda dag, 
ska registermyndigheten skjuta upp behand-
lingen tills samtycket har vunnit laga kraft. 

En försäkringsförenings fria egna kapital 
kan betalas ut när minskningen eller utbe-
talningen av det fria egna kapitalet har re-
gistrerats enligt 14 kap. 5 § i aktiebolagsla-
gen. 

 

 
6 kap  

Försäkringsföreningens ledning 

1 §  
Er försäkringsförening skall ha en styrelse 

med minst tre medlemmar. I styrelsen kan 
dessutom finnas högst lika många supplean-
ter som medlemmar. 

Styrelsen väljs av föreningsstämman, om 
föreningen saknar förvaltningsråd. I 10 § 4 
mom. bestäms om styrelseval som förrättas 

6 kap. 

Försäkringsföreningens ledning 

1 § 
Er försäkringsförening ska ha en styrelse 

med minst tre och högst fem medlemmar. I 
stadgarna får det föreskrivas att det finns 
flera än fem medlemmar. I styrelsen kan det 
dessutom finnas högst lika många supplean-
ter som medlemmar. 

I 10 § 4 mom. föreskrivs om förvaltnings-
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av förvaltningsrådet. De som skall väljas till 
medlemmar i styrelsen skall ge sitt daterade 
och undertecknade samtycke till uppdraget 
innan de blir valda.  

Mandattiden för styrelsemedlemmarna 
skall bestämmas i stadgarna. Mandattiden 
skall utgå senast under den fjärde räken-
skapsperioden efter valet, antingen vid slu-
tet av den föreningsstämma där nyval för-
rättas eller vid utgången av räkenskapsperi-
oden.  

Vad som i denna lag stadgas om styrel-
semedlemmar skall på motsvarande sätt till-
lämpas på suppleanter. 
 

rådets rätt att välja styrelse. 
 
 
 
Mandattiden för styrelsemedlemmarna 

ska bestämmas i stadgarna. Mandattiden 
ska utgå senast under den fjärde räken-
skapsperioden efter valet, antingen vid slu-
tet av den föreningsstämma där nyval för-
rättas eller vid utgången av räkenskapsperi-
oden. 

Vad som i denna lag föresskrivs om sty-
relsemedlemmar tillämpas också på supple-
anter. 

 
 

2 §  
En försäkringsförening skall ha en verk-

ställande direktör. Verkställande direktören 
utses av styrelsen eller, om så bestäms i 
stadgarna, av förvaltningsrådet. Verkstäl-
lande direktören skall ge sitt daterade och 
undertecknade samtycke till uppdraget in-
nan han eller hon utses. 

Vad som i denna lag bestäms om verk-
ställande direktören tillämpas på motsva-
rande sätt på ställföreträdaren. 

 

2 § 
En försäkringsförening ska ha en verkstäl-

lande direktör. Verkställande direktören 
väljs av styrelsen. 

Verkställande direktören har rätt att avgå 
från uppdraget. Avgången träder i kraft ti-
digast då styrelsen har underrättats om 
den. 

Styrelsen kan entlediga verkställande di-
rektören. Entledigandet träder i kraft ome-
delbart, om styrelsen inte beslutar om en 
senare tidpunkt. 

Vad som i denna lag föreskrivs om verk-
ställande direktören också  ska tillämpas på 
ställföreträdaren. 

 
 

3 §  
Minst en av styrelsemedlemmarna och 

verkställande direktören skall vara bosatta 
inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området, om inte Försäkringsinspektionen 
beviljar undantag. Undantag får beviljas om 
det inte äventyrar en effektiv tillsyn över 
försäkringsföreningen eller skötseln av den 
enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En försäkringsförenings styrelse och 

verkställande direktör skall leda försäk-

3 § 
En juridisk person eller en minderårig el-

ler den, för vilken det har förordnats intres-
sebevakare, vars handlingsbehörighet har 
begränsats eller som är försatt i konkurs, 
får inte vara styrelsemedlem eller verksstäl-
lande direktör. I lagen om näringsförbud 
(1059/1985) föreskrivs det hur ett närings-
förbuds inverkar på behörigheten. 

Minst en av styrelsemedlemmarna och 
verkställande direktören ska vara bosatta 
inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området, om inte Finansinspektionen bevil-
jar undantag. Undantag får beviljas om det 
inte äventyrar en effektiv tillsyn över för-
säkringsföreningen eller skötseln av den en-
ligt sunda och försiktiga affärsprinciper. 

En försäkringsförenings styrelse och 
verkställande direktör ska leda försäkrings-
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ringsföreningen med yrkesskicklighet samt 
enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. 
Styrelsemedlemmarna och verkställande di-
rektören skall vara väl ansedda och ha så-
dan allmän kännedom om försäkringsverk-
samhet som kan anses vara behövlig med 
beaktande av arten och omfattningen av 
försäkringsföreningens verksamhet. 

Den som är omyndig, försatt i konkurs el-
ler meddelats näringsförbud får inte vara 
medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet 
eller verkställande direktör. 

En försäkringsförening skall omedelbart 
meddela ändringar i fråga om sina i 2 mom. 
avsedda förvaltningspersoner till Försäk-
ringsinspektionen. 

 
 
Vad som i 2—4 mom. bestäms om för-

säkringsföreningars förvaltningspersoner 
tillämpas på motsvarande sätt på försäk-
ringsholdingsammanslutningar. 
 

föreningen med yrkesskicklighet, enligt 
sunda och försiktiga affärsprinciper och en-
ligt principerna för en tillförlitlig förvalt-
ning. Styrelsemedlemmarna och verkstäl-
lande direktören ska vara väl ansedda och 
de ska ha den yrkeskompetens och erfaren-
het som uppdraget kräver. Dessutom ska 
verkställande direktören och styrelsen ha 
sådan allmän kännedom om försäkrings-
verksamhet som kan anses vara behövlig 
med beaktande av arten och omfattningen 
av försäkringsföreningens verksamhet. 

En försäkringsförening ska omedelbart 
meddela ändringar i föreningens ledning till 
Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla 
information om att styrelsemedlemmarna 
och verkställande direktören uppfyller kra-
ven enligt 1—3 mom. 

Vad som i 1, 3 och 4 mom. föreskrivs om 
försäkringsföreningars styrelsemedlemmar 
tillämpas på motsvarande sätt på försäk-
ringsholdingsammanslutningar. 

Finansinspektionen meddelar närmare 
föreskrifter om de uppgifter som avses i 4 
mom. 

 
 

 
3 a §  

Verkställande direktören för en försäk-
ringsförening och dennes ställföreträdare 
får inte vara verkställande direktör eller 
dennes ställföreträdare för ett kreditinstitut 
eller värdepappersföretag som hör till sam-
ma koncern som försäkringsföreningen el-
ler för ett kreditinstitut eller värdepappers-
företag som hör till samma konglomerat en-
ligt lagen om tillsyn över finans- och för-
säkringskonglomerat som försäkringsföre-
ningen. 
 

 
3 a § 

(upphävs) 

 
4 §  

En styrelsemedlem kan avgå innan man-
dattiden utgår. Anmälan om avgång skall 
göras till styrelsen och, om den avgående 
medlemmen har valts av förvaltningsrådet, 
även till detta. Avgångsanmälan skall date-
ras och undertecknas. En styrelsemedlem 
kan skiljas från sitt uppdrag av den som har 
tillsatt honom eller henne. 

Om en styrelsemedlems uppdrag upphör 

4 § 
En styrelsemedlem kan avgå innan man-

dattiden utgår. Anmälan om avgång ska gö-
ras till styrelsen och, om den avgående 
medlemmen har valts av förvaltningsrådet, 
även till detta. Avgångsanmälan skall date-
ras och undertecknas. En styrelsemedlem 
kan före mandattidens utgång skiljas från 
sitt uppdrag av den som har tillsatt honom 
eller henne. En styrelsemedlem ska entledi-
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under mandattiden eller om en styrelsemed-
lem förlorar sin i 3 § avsedda behörighet för 
uppdraget och det inte finns någon supple-
ant, skall styrelsens övriga medlemmar se 
till att en ny medlem väljs för den återstå-
ende mandattiden. Om valet ankommer på 
föreningsstämman och styrelsen är beslutför 
med sina återstående medlemmar och sup-
pleanter, kan valet uppskjutas till nästa fö-
reningsstämma vid vilken styrelsemedlem-
mar även annars skall väljas. 

 
 
 
Om en styrelsemedlem vid sin avgång har 

skäl att anta att föreningen inte längre har 
några andra styrelsemedlemmar, är han 
skyldig att hos Försäkringsinspektionen an-
söka att föreningsstämman sammankallas 
för val av ny styrelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har en försäkringsförening inte en i han-

delsregistret antecknad behörig styrelse, 
skall Försäkringsinspektionen sammankalla 
föreningsstämma eller, om styrelsen utses 
av förvaltningsrådet, detta för att utse en 
styrelse. Har föreningen inte en i handelsre-
gistret antecknad verkställande direktör, 
skall Försäkringsinspektionen sammankalla 
styrelsen eller, om verkställande direktören 
utses av förvaltningsrådet, detta för att utse 
en verkställande direktör. Väljs inte någon 
styrelse eller verkställande direktör eller 
anmäls inte detta utan dröjsmål till handels-
registret, skall Försäkringsinspektionen för-
ordna en eller flera sysslomän att handha 
föreningens angelägenheter till dess styrel-
sen eller verkställande direktören blivit vald 
och antecknad i registret. 

gas av föreningsstämman, om han eller hon 
har valts av förvaltningsrådet och stadgar-
na ändras så att försäkringsföreningen inte 
längre har något förvaltningsråd.  

Avgången träder i kraft tidigast då den 
har anmälts till styrelsen. Mandattiden för 
en entledigad styrelsemedlem upphör vid 
utgången av den föreningsstämma som be-
slutar om entledigandet, om inte förenings-
stämman bestämmer någon annan tidpunkt. 
Mandattiden för en styrelsemedlem som har 
entledigats av förvaltningsrådet upphör 
omedelbart, om inte något annat framgår i 
samband med entledigandet. 

Om en styrelsemedlems uppdrag upphör 
under mandattiden eller om en styrelsemed-
lem förlorar sin i 3 § avsedda behörighet för 
uppdraget, träder en suppleant i stället för 
styrelseledamoten enligt vad som föreskrivs 
i bolagsordningen eller beslutades då sup-
pleanten valdes. Om det inte finns någon 
suppleant, ska styrelsens övriga medlemmar 
se till att en ny medlem väljs för den åter-
stående mandattiden. Om valet ankommer 
på föreningsstämman och styrelsen är be-
slutför med sina återstående medlemmar 
och suppleanter, kan valet ske vid nästa fö-
reningsstämma. 

Om en styrelsemedlem vid sin avgång har 
skäl att anta att föreningen inte längre har 
några andra styrelsemedlemmar, är han el-
ler hon skyldig att hos Finansinspektionen 
ansöka att föreningsstämman sammankallas 
för val av ny styrelse. 

Har en försäkringsförening inte en i han-
delsregistret antecknad behörig styrelse, ska 
Finansinspektionen sammankalla före-
ningsstämma eller, om styrelsen utses av 
förvaltningsrådet, detta för att utse en sty-
relse. Har föreningen inte en i handelsre-
gistret antecknad verkställande direktör, ska 
Finansinspektionen sammankalla styrelsen 
för att utse en verkställande direktör. Väljs 
inte någon styrelse eller verkställande di-
rektör eller anmäls inte detta utan dröjsmål 
till handelsregistret, ska Finansinspektionen 
förordna en eller flera sysslomän att handha 
föreningens angelägenheter till dess styrel-
sen eller verkställande direktören blivit vald 
och antecknad i registret. 
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Om Försäkringsinspektionen inte redan 
har vidtagit behövliga åtgärder, får i de fall 
som avses i 3 eller 4 mom. ansökan göras 
av en styrelsemedlem, verkställande direk-
tören, en delägare, borgenär eller någon an-
nan vars rätt kan vara beroende av att före-
ningen har en behörig styrelse och verkstäl-
lande direktör. 
 

Om Finansinspektionen inte redan har 
vidtagit behövliga åtgärder, får i de fall som 
avses i 4 eller 5 mom. ansökan göras av en 
styrelsemedlem, verkställande direktören, 
en delägare, borgenär eller någon annan 
vars rätt kan vara beroende av att förening-
en har en behörig styrelse och verkställande 
direktör. 

 
5 §  

Styrelsen sköter försäkringsföreningens 
förvaltning och sörjer för att dess verksam-
het organiseras på ett ändamålsenligt sätt. 
Föreningens verkställande direktör sköter 
föreningens löpande förvaltning i enlighet 
med styrelsens anvisningar och föreskrifter. 
Åtgärder som med beaktande av omfatt-
ningen och arten av föreningens verksamhet 
är ovanliga eller vittsyftande får verkstäl-
lande direktören vidta endast om styrelsen 
befullmäktigat honom därtill eller om sty-
relsens beslut inte kan inväntas utan att fö-
reningens verksamhet orsakas väsentlig 
olägenhet. I sistnämnda fall skall styrelsen 
så snart som möjligt underrättas om åtgär-
den. 

 
 
 
 
Styrelsen skall sörja för att tillsynen över 

bokföringen och medelsförvaltningen är 
ändamålsenligt ordnad. Verkställande di-
rektören skall se till att föreningens bokfö-
ring är lagenlig och att medelsförvaltningen 
är ordnad på ett betryggande sätt. 
 

5 § 
Styrelsen sköter försäkringsföreningens 

förvaltning och sörjer för att dess verksam-
het organiseras på ett ändamålsenligt sätt 
(allmän behörighet). Föreningens verkstäl-
lande direktör sköter föreningens löpande 
förvaltning i enlighet med styrelsens anvis-
ningar och föreskrifter (verkställande direk-
törens allmänna behörighet). Åtgärder som 
med beaktande av omfattningen och arten 
av föreningens verksamhet är ovanliga eller 
vittsyftande får verkställande direktören 
vidta endast om styrelsen befullmäktigat 
honom därtill eller om styrelsens beslut inte 
kan inväntas utan att föreningens verksam-
het orsakas väsentlig olägenhet. I sistnämn-
da fall ska styrelsen så snart som möjligt 
underrättas om åtgärden. Verkställande di-
rektören ska ge styrelsen och dess medlem-
mar de upplysningar som styrelsen behöver 
för att sköta sina uppgifter. 

Styrelsen svarar för att tillsynen över bok-
föringen och medelsförvaltningen är ända-
målsenligt ordnad. Verkställande direktören 
svarar för att föreningens bokföring är lag-
enlig och att medelsförvaltningen är ordnad 
på ett betryggande sätt. 

 
6 §  

Styrelsen skall ha en ordförande. Ordfö-
randen väljs av styrelsen, om inte annat be-
stäms i stadgarna eller har beslutats vid va-
let av styrelse. Faller rösterna lika i styrel-
sen, avgörs ordförandevalet genom lottning. 
Verkställande direktören får inte vara ord-
förande för styrelsen. 

Ordföranden skall se till att styrelsen 
sammanträder vid behov. Ordföranden skall 
sammankalla styrelsen, om en styrelsemed-
lem eller verkställande direktören kräver 
det. Verkställande direktören har, även då 

6 § 
Styrelsen ska ha en ordförande. Ordfö-

randen väljs av styrelsen, om inte något an-
nat bestäms i stadgarna eller har beslutats 
vid valet av styrelse. Faller rösterna lika i 
styrelsen, avgörs ordförandevalet genom 
lottning. Verkställande direktören får inte 
vara ordförande för styrelsen. 

Ordföranden ska se till att styrelsen sam-
manträder vid behov. Ordföranden ska sam-
mankalla styrelsen, om en styrelsemedlem 
eller verkställande direktören kräver det. 
Verkställande direktören har, även då han 
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han inte är medlem av styrelsen, rätt att 
närvara och yttra sig vid styrelsens sam-
manträden, om inte styrelsen för något visst 
fall beslutar annat. 
Vid styrelsens sammanträde skall föras pro-
tokoll som undertecknas av sammanträdets 
ordförande samt minst en av styrelsen där-
till utsedd medlem. Styrelsemedlemmarna 
och verkställande direktören har rätt att få 
sin avvikande mening antecknad i protokol-
let. Protokollen skall numreras löpande och 
förvaras på ett betryggande sätt. 

eller hon inte är medlem av styrelsen, rätt 
att närvara och yttra sig vid styrelsens 
sammanträden, om inte styrelsen för något 
visst fall beslutar något annat. Om ordfö-
randen trots allt inte sammankallar styrel-
sen kan kallelsen utfärdas av verkställande 
direktören eller en styrelsemedlem, under 
förutsättning att minst hälften av styrelse-
medlemmarna godkänner förfarandet. 

Styrelsen kan besluta att även någon an-
nan än en styrelsemedlem får vara närva-
rande vid sammanträdet. Också i stadgarna 
kan det föreskrivas om närvaro. 

Vid styrelsens sammanträde ska det föras 
protokoll som undertecknas av sammanträ-
dets ordförande samt minst en av styrelsen 
därtill utsedd medlem. Styrelsemedlemmar-
na och verkställande direktören har rätt att 
få sin avvikande mening antecknad i proto-
kollet. Protokollen ska numreras löpande 
och förvaras på ett betryggande sätt. 

 
7 §  

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av 
dess medlemmar är närvarande, om inte ett 
större antal krävs enligt stadgarna. Beslut 
får dock inte fattas, om ej samtliga styrel-
semedlemmar såvitt möjligt beretts tillfälle 
att delta i behandligen av ärendet. Vid för-
hinder för en styrelsemedlem skall den sup-
pleant som träder i hans ställe beredas till-
fälle att delta i behandlingen av ärendet. 

 
 
 
 
 
 
 
Som styrelsens beslut gäller, om kvalifi-

cerad majoritet inte fordras enligt stadgarna, 
den mening som mer än hälften av de när-
varande biträtt eller, då rösterna faller lika, 
den mening som ordföranden förenar sig 
om. 
 

7 § 
Styrelsen är beslutför då mer än hälften av 

dess medlemmar är närvarande, om inte ett 
större antal krävs enligt stadgarna. I antalet 
beaktas de valda styrelsemedlemmarna. 
När antalet räknas ut anses de jäviga leda-
möterna inte vara närvarande. Beslut får 
inte fattas, om inte samtliga styrelsemed-
lemmar om möjligt beretts tillfälle att delta 
i behandlingen av ärendet. Vid förhinder för 
en styrelsemedlem ska den suppleant som 
träder i hans eller hennes ställe beredas till-
fälle att delta i behandlingen av ärendet. Om 
ett beslut fattas utan att styrelsen samman-
träder ska det undertecknas, numreras och 
förvaras i enlighet med vad som föreskrivs 
om styrelsens mötesprotokoll i 6 § 4 mom. 

Som styrelsens beslut gäller majoritetens 
åsikt, om det inte i stadgarna krävs kvalifi-
cerad majoritet. Vid lika röstetal gäller som 
beslut den åsikt som ordföranden omfattat. 
Om rösterna faller lika vid val av ordföran-
de och om något annat inte bestämdes när 
styrelsen valdes eller föreskrivits i bolags-
ordningen, avgörs valet genom lottdrag-
ning. 

 
 
  8 a § 

Styrelsen kan i enskilda fall eller med 
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stöd av stadgarna fatta beslut i ärenden 
som hör till verkställande direktörens all-
männa behörighet. 

Styrelsen kan hänskjuta ett ärende som 
hör till dess eller till verkställande direktö-
rens allmänna behörighet till avgörande av 
föreningsstämman. 

 
 

 
 8 b § 

Om försäkringsföreningen ha blivit mo-
derförening eller upphört att vara moderfö-
rening, ska styrelsen utan dröjsmål under-
rätta ett dottersamfunds styrelse eller mot-
svarande organ om detta. Dottersamfundets 
styrelse eller motsvarande organ ska ge 
moderföreningens styrelse den information 
som behövs för bedömning av koncernens 
ställning och för beräkning av dess verk-
samhetsresultat. 

 
 

 
9 §  

Till en styrelsemedlem eller verkställande 
direktören får inte betalas arvode eller ges 
annan förmån för anskaffning eller förmed-
ling av återförsäkringar som försäkringsfö-
reningen beviljar eller upptar. 
 

 
9 § 

(upphävs) 

 
 

10 §  
Om en försäkringsförenings grundkapital 

är minst 84 000 euro, kan i stadgarna be-
stämmas att föreningen skall ha ett förvalt-
ningsråd. 

Förvaltningsrådet skall bestå av minst 
fem medlemmar. Verkställande direktören 
och styrelsemedlemmarna får inte höra till 
förvaltningsrådet. I stadgarna skall nämnas 
antalet eller minimi- och maximiantalet 
medlemmar och eventuella suppleanter i 
förvaltningsrådet samt deras mandattid. 

Förvaltningsrådet väljs av förenings-
stämman. De som skall väljas till medlem-
mar i förvaltningsrådet skall ge sitt datera-
de och undertecknade samtycke till uppdra-
get innan de blir valda. Vad som i 1 § 3 och 
4 mom., 3 § 1 mom., 4 § och 6 § 1 mom. 
samt i 16 kap. 4 § bestäms om styrelsens 

 
10 § 

Om en försäkringsförenings grundkapital 
är minst 84 000 euro, kan det i stadgarna 
bestämmas att föreningen ska ha ett förvalt-
ningsråd. 

Förvaltningsrådet ska bestå av minst fem 
medlemmar. Verkställande direktören och 
styrelsemedlemmarna får inte höra till för-
valtningsrådet. I stadgarna ska nämnas anta-
let eller minimi- och maximiantalet med-
lemmar och eventuella suppleanter i för-
valtningsrådet samt deras mandattid. 

Förvaltningsrådet väljs av förenings-
stämman. De som ska väljas till medlem-
mar i förvaltningsrådet ska ge sitt daterade 
och undertecknade samtycke till uppdraget 
innan de blir valda. Vad som i 1 § 3 och 4 
mom., 3 § 1 mom., 4 § och 6—8 § samt i 16 
kap. 4 § bestäms om styrelsens medlemmar, 
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medlemmar, suppleanter och ordförande 
tillämpas på motsvarande sätt på förvalt-
ningsrådets medlemmar, suppleanter och 
ordförande. 

Förvaltningsrådet skall välja styrelsen 
och fastställa styrelsemedlemmarnas arvo-
de, om inte något annat bestäms i stadgar-
na. I stadgarna kan också bestämmas att 
förvaltningsrådet anställer verkställande di-
rektören och övriga personer inom den 
högsta ledningen samt beslutar om deras 
löneförmåner. Om förvaltningsrådets rätt att 
kräva sammankallande av extra förenings-
stämma bestäms i 7 kap. 9 §. Förvaltnings-
rådet får inte ges andra uppgifter än de som 
nämns i denna lag. 
 

suppleanter och ordförande tillämpas på 
motsvarande sätt på förvaltningsrådets med-
lemmar, suppleanter och ordförande. 

I stadgarna kan det föreskrivas att för-
valtningsrådet väljer styrelsen och faststäl-
ler arvodet för styrelsemedlemmarna. I frå-
ga om förvaltningsrådets rätt att kräva sam-
mankallande av extra föreningsstämma fö-
reskrivs i 7 kap. 9 §. Förvaltningsrådet får 
inte ges andra uppgifter än de som nämns i 
denna lag. 
 

 
11 §  

Förvaltningsrådet skall övervaka styrel-
sens och verkställande direktörens skötsel 
av föreningens förvaltning och till den ordi-
narie föreningsstämman avge utlåtande med 
anledning av bokslutet och revisionsberät-
telsen. Styrelsen och verkställande direktö-
ren skall ge förvaltningsrådet och dess med-
lemmar de upplysningar som de anser be-
hövliga för skötseln av sitt uppdrag. En 
medlem av förvaltningsrådet skall begära 
upplysningarna vid förvaltningsrådets 
sammanträde. I stadgarna kan bestämmas 
att förvaltningsrådet skall besluta i ärenden 
som gäller en betydande inskränkning eller 
utvidgning av verksamheten eller någon 
annan väsentlig omläggning. Förvaltnings-
rådet kan alltid ge styrelsen anvisningar i 
frågor som är av stor betydelse eller prin-
cipiellt viktiga. 
 

11 § 
Förvaltningsrådet ska övervaka förening-

ens förvaltning, som styrelsen och verkstäl-
lande direktören ansvarar för. I övrigt kan 
förvaltningsrådet i stadgarna bara ges upp-
gifter som hör till styrelsens allmänna be-
hörighet och uppgifter som inte har före-
skrivits för andra organ. Förvaltningsrådet 
kan inte ges rätt att företräda föreningen. 
Styrelsen och verkställande direktören ska 
ge förvaltningsrådet och dess medlemmar 
de upplysningar som de anser behövliga för 
skötseln av sitt uppdrag. 

 

 
12 §  

Styrelsen företräder försäkringsförening-
en och tecknar dess firma. 

I stadgarna kan bestämmas att en styrel-
semedlem eller verkställande direktören har 
rätt att teckna firman eller att styrelsen kan 
ge en av sina medlemmar, verkställande di-
rektören eller någon annan sådan rätt. Vad 
som i 3 och 8 §§ stadgas om verkställande 
direktören gäller en sådan firmatecknare 
som inte är styrelsemedlem eller verkstäl-
lande direktör. 

12 § 
Styrelsen företräder försäkringsförening-

en. 
I stadgarna kan det bestämmas att en sty-

relsemedlem eller verkställande direktören 
har rätt att företräda föreningen eller att 
styrelsen kan ge en av sina medlemmar, 
verkställande direktören eller någon annan 
sådan rätt. Vad som i 3 och 8 § föreskrivs 
om verkställande direktören tillämpas på en 
sådan firmatecknare som inte är styrelse-
medlem eller verkställande direktör. 
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Rätten att teckna firman kan begränsas så, 
att två eller flera har rätt att teckna firman 
endast gemensamt. Annan begränsning får 
inte antecknas i handelsregistret. 

Styrelsen kan när som helst återkalla ett 
bemyndigande att teckna firman. 
 

Rätten att företräda föreningen kan be-
gränsas så, att två eller flera personer endast 
tillsammans har denna rätt. Annan begräns-
ning får inte antecknas i handelsregistret. 
En företrädares befogenhet begränsas ge-
nom en bestämmelse i stadgarna om verk-
samhetsområdet. 

Styrelsen kan när som helst återkalla rät-
ten att företräda föreningen. 

 
 

14 §  
Styrelsen eller någon annan i 12 och 13 

§§ angiven företrädare för försäkringsföre-
ningen får inte företa rättshandling eller 
vidta annan åtgärd som är ägnad att bereda 
en delägare eller annan person orättmätig 
fördel på föreningens eller någon annan 
delägares bekostnad. 

En företrädare för föreningen får inte iakt-
ta ett av föreningsstämman eller av något 
annat föreningsorgan fattat beslut som är 
ogiltigt på grund av att det strider mot den-
na lag eller stadgarna. 
 

14 § 
Bolagsstämman, styrelsen, verkställande 

direktören eller förvaltningsrådet får inte 
fatta beslut eller vidta någon annan åtgärd 
som är ägnad att bereda en delägare eller 
någon annan orättmätig fördel på försäk-
ringsföreningens eller någon annan deläga-
res bekostnad. 

Styrelsen, förvaltningsrådet, medlemmar-
na i styrelsen eller förvaltningsrådet eller 
verkställande direktören får inte följa såda-
na beslut av föreningsstämman, förvalt-
ningsrådet eller styrelsen som strider mot 
denna lag eller stadgarna och således är 
ogiltiga. 

 
 

15 §  
En rättshandling som på försäkringsföre-

ningens vägnar har företagits av en sådan 
företrädare för föreningen som avses i 12 
eller 13 § är inte bindande för föreningen, 
om företrädaren 

1) har handlat i strid med en i denna lag 
angiven begränsning av sin behörighet, 

2) har handlat i strid med en sådan be-
gränsning som grundar sig på 12 § 3 mom., 
eller 

3) har överskridit sin befogenhet och 
motparten insåg eller borde ha insett att be-
fogenheten överskreds. 

I sådana fall som avses i 1 mom. 3 punk-
ten kan som tillräckligt bevis för att motpar-
ten insåg eller borde ha insett att befogen-
heten överskreds inte anses enbart det att 
befogenhetsbegränsningarna registrerats 
och kungjorts. 
 

15 § 
En rättshandling som på försäkringsföre-

ningens vägnar har företagits av en sådan 
företrädare för föreningen som avses i den-
na lag är inte bindande för föreningen, om 
företrädaren 

1) har handlat i strid med en i denna lag 
angiven begränsning av sin behörighet, 

2) har handlat i strid med en sådan be-
gränsning som grundar sig på 12 § 3 mom., 
eller 

3) har överskridit sin befogenhet och mot-
parten insåg eller borde ha insett att befo-
genheten överskreds. 

I sådana fall som avses i 1 mom. 3 punk-
ten kan som tillräckligt bevis för att motpar-
ten insåg eller borde ha insett att befogen-
heten överskreds inte anses enbart det att 
befogenhetsbegränsningarna registrerats. 
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7 kap  

Föreningsstämman 

1 §  
Delägarna utövar vid försäkringsföre-

ningens stämma sin rätt att besluta i före-
ningens angelägenheter. 

Varje delägare har rätt att delta i före-
ningsstämman och där yttra sig. En garanti-
andelsägare som är delägare har dock denna 
rätt endast om han antecknats i garantian-
delsboken eller om han underrättat före-
ningen om sitt fång och styrkt detta. 

I stadgarna kan bestämmas att en delägare 
för att få delta i föreningsstämman skall 
anmäla sig hos föreningen senast den dag 
som nämns i kallelsen till stämman och som 
kan vara tidigast fem dagar före stämman.  
 

7 kap. 

Föreningsstämman 

1 § 
Delägarna utövar vid försäkringsföre-

ningens stämma sin rätt att besluta. 
Varje delägare har rätt att delta i före-

ningsstämman och där yttra sig. En garanti-
andelsägare som är delägare har dock denna 
rätt endast om han antecknats i garantian-
delsboken eller om han underrättat före-
ningen om sitt fång och styrkt detta. 

I stadgarna kan det bestämmas att en del-
ägare för att få delta i föreningsstämman 
ska anmäla sig hos föreningen senast den 
dag som nämns i kallelsen till stämman och 
som kan vara tidigast tio dagar före stäm-
man. 

 
 
 1 a § 

Föreningsstämman beslutar om ärenden 
som enligt denna lag ankommer på den. I 
stadgarna kan det föreskrivas att bolags-
stämman beslutar om ärenden som ingår i 
verkställande direktörens och styrelsens all-
männa behörighet. 

I 6 kap. 8 a § 2 mom. föreskrivs det hur 
ärenden som ingår i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens allmänna behörighet ska 
hänskjutas till avgörande av förenings-
stämman. Om delägarna är eniga, kan de i 
enskilda fall också i övrigt avgöra sådana 
ärenden. 

 
 3 a § 

Styrelse- och förvaltningsrådsmedlem-
marna samt verkställande direktören har 
rätt att vara närvarande vid förenings-
stämman, om inte denna i ett enskilt fall be-
slutar något annat. Styrelsen, förvaltnings-
rådet och verkställande direktören ska se 
till att delägarnas frågerätt enligt 15 § kan 
utövas. I revisionslagen (459/2007) före-
skrivs det om en revisors närvaro vid före-
ningsstämman. Stämman kan tillåta också 
andra personer att vara närvarande. 

 
 

6 §  
Föreningsstämman skall hållas på försäk-

6 § 
Föreningsstämman ska hållas på försäk-
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ringsföreningens hemön, om det inte i stad-
garna bestäms att stämman skall eller kan 
hållas på någon annan namngiven oft inom 
föreningens verksamhetsområde. Av syn-
nerligen vägande skäl får föreningsstämma 
hållas även på någon annan ort. 
 

ringsföreningens hemort, om det inte i stad-
garna anges någon annan ort inom före-
ningens verksamhetsområde. Av synnerli-
gen vägande skäl får föreningsstämma hål-
las även på någon annan ort, dock inte utan-
för Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. 
 

 
7 §  

En delägare får inte själv eller genom 
ombud vid föreningsstämma rösta i en 
ärende som angår beviljande av ansvarsfri-
het för honom, talan mot honom eller hans 
befriande från skadeståndsskyldighet eller 
från annan förpliktelse gentemot förening-
en. Han får inte heller rösta i en ärende som 
gäller talan mot en annan eller dennes be-
friande från en förpliktelse, om han i ären-
det kan emotse en väsentlig fördel som kan 
vara stridande mot föreningens. Vad som 
här sägs om delägare gäller även ombud 
för delägare. 

En styrelsemedlem får inte delta i fattan-
de av beslut om fastställande av bokslutet 
eller beviljande av ansvarsfrihet, ej heller i 
val av revisorer som har till uppgift an 
granska förvaltningen och räkenskaperna 
under hans mandattid. 
 

7 § 
En delägare får inte själv eller genom 

ombud vid föreningsstämma rösta i ett 
ärende om talan mot delägaren själv eller 
hans befriande från skadeståndsskyldighet 
eller från annan förpliktelse gentemot före-
ningen. En delägare eller dennes ombud får 
inte heller rösta i ett ärende som gäller talan 
mot en annan eller dennes befriande från en 
förpliktelse, om delägaren i ärendet kan 
emotse en väsentlig fördel som kan vara 
stridande mot föreningens.  

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas 
inte om samtliga delägare är jäviga. 

 

 
8 §  

Ordinarie föreningsstämma skall hållas 
inom fyra månader efter utgången av räken-
skapsperioden. Vid stämman skall bokslutet, 
verksamhetsberättelsen och revisionsberät-
telsen läggas fram samt, om försäkringsfö-
reningen har ett förvaltningsråd, dess utlå-
tande i saken.  

Vid stämman skall beslutas 
1) om fastställande av resultaträkningen 

och balansräkningen samt i moderförening-
en även av koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen,  

2) om åtgärder som föranleds av vinst el-
ler förlust enligt den fastställda balansräk-
ningen eller, i en moderförening, koncern-
balansräkningen,  

3) om ansvarsfrihet för styrelsens med-
lemmar, förvaltningsrådets medlemmar och 
verkställande direktören, samt 

4) om övriga angelägenheter som enligt 

8 §  
Ordinarie föreningsstämma ska hållas 

inom sex månader från utgången av räken-
skapsperioden. 

 
 
 
 
Den ordinarie föreningsstämman ska be-

sluta om 
1) fastställande av bokslutet vilket i en 

moderförening också omfattar fastställande 
av koncernbokslutet, 

2) användningen av den vinst som balans-
räkningen utvisar, 

3) ansvarsfrihet för styrelsens medlem-
mar, förvaltningsrådets medlemmar och 
verkställande direktören, 

4) val av styrelse- och förvaltningsråds-
medlemmar och revisorer, om det inte i 
denna lag eller stadgarna föreskrivs något 
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denna lag eller stadgarna ankommer på en 
ordinarie föreningsstämma. 

Beslutsfattande i en fråga som nämns i 2 
mom. 1–3 punkten skall dock uppskjutas till 
en fortsatt stämma som skall hållas en viss 
dag, minst en månad och högst två månader 
senare, om delägare i en försäkringsföre-
ning vilka har minst en tredjedel eller en i 
stadgarna fastställd mindre del av det 
sammanlagda röstetalet för de delägare 
som är representerade vid stämman kräver 
det. Beslutsfattandet får inte uppskjutas på 
nytt. 

annat om valet av dem eller om deras man-
dattider, samt om 

5) övriga ärenden som enligt stadgarna 
ska behandlas på den ordinarie bolags-
stämman. 

 
 

 
9 §  

Extra föreningsstämma skall hållas när 
styrelsen eller förvaltningsrådet anser skäl 
därtill föreligga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra föreningsstämma skall hållas om 

delägare i försäkringsföreningen, vilka före-
träder minst en tiondedel eller en i stadgar-
na bestämd mindre del av delägarnas sam-
manlagda röstetal, skriftligen kräver detta 
för behandling av ett av dem uppgivet ären-
de. 

Likaså skall extra föreningsstämma hållas 
om Försäkringsinspektionen eller en revi-
sor i föreningen skriftligen kräver detta för 
behandling av något uppgivet ärende.  

Kallelse till stämman skall utfärdas inom 
fjorton dagar efter det något krav enligt 2 
eller 3 mom. har framställts. 
 

9 § 
Extra föreningsstämma ska hållas om 
1) det föreskrivs i stadgarna, 
2) styrelsen anser att det finns skäl till 

det, 
3) en delägare eller revisor kräver det i 

enlighet med 2 mom., 
4) förvaltningsrådet anser att det finns 

skäl till det och enligt stadgarna har rätt att 
besluta om extra bolagsstämma, eller om 

5) Finansinspektionen skriftligen kräver 
det för att ett ärende som den uppger ska 
kunna behandlas. 

Extra föreningsstämma ska hållas om en 
revisor eller delägare i försäkringsförening-
en, vilka företräder minst en tiondel eller en 
i stadgarna bestämd mindre del av delägar-
nas sammanlagda röstetal, skriftligen kräver 
detta för behandling av ett av dem uppgivet 
ärende. 

 
 
 
 
Kallelse till stämman ska utfärdas inom 

två veckor efter det att kravet kom in. 
 

 
10 §  

En delägare har rätt att få något av honom 
önskat ärende upptaget till behandling vid 
föreningsstämman, om han skriftligen yrkar 
detta hos styrelsen i så god tid att ärendet 
kan upptas i kallelsen till stämman. 
 

10 § 
En delägare har rätt att få ett ärende som 

enligt denna lag ska behandlas av före-
ningsstämman upptaget till behandling vid 
föreningsstämman, om han skriftligen yrkar 
detta hos styrelsen i så god tid att ärendet 
kan nämnas i kallelsen till stämman. 
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11 §  
Föreningsstämman sammankallas av sty-

relsen. Har försäkringsföreningen ett för-
valtningsråd, kan i stadgarna likväl be-
stämmas att detta skall sammankalla före-
ningsstämman. 

Om en föreningsstämma, som skall hållas 
enligt denna lag, stadgarna eller förenings-
stämmans beslut, inte har sammankallats i 
angiven ordning, skall Försäkringsinspek-
tionen på ansökan av någon styrelsemedlem 
eller medlem av förvaltningsrådet, verkstäl-
lande direktören eller en revisor eller del-
ägare sammankalla stämman på föreningens 
bekostnad. Försäkringsinspektionen kan 
sammankalla föreningsstämma också utan 
här nämnd ansökan.  
 

11 § 
Föreningsstämman sammankallas av sty-

relsen. Har försäkringsföreningen ett för-
valtningsråd, kan det i stadgarna likväl be-
stämmas att föreningsstämman sammankal-
las av förvaltningsrådet. 

Om föreningsstämma inte sammankallas 
trots att en kallelse borde utfärdas enligt 
lag, stadgarna eller beslut av förenings-
stämman eller om de gällande bestämmel-
serna och föreskrifterna om stämmokallelse 
har överträtts i något väsentligt avseende, 
ska Finansinspektionen på ansökan av en 
styrelsemedlem eller medlem av förvalt-
ningsrådet, verkställande direktören eller en 
revisor eller delägare sammankalla stäm-
man på föreningens bekostnad. Finansin-
spektionen kan sammankalla förenings-
stämma också utan här nämnd ansökan.  
Finansinspektionens beslut kan verkställas 
även om det inte vunnit laga kraft. 

 
 

12 §  
Kallelse till föreningsstämma skall utfär-

das tidigast fyra veckor och, om i stadgarna 
inte bestäms en längre tid, senast en vecka 
före stämman eller före den sista anmäl-
ningsdagen enligt 1 § 3 mom. Om besluts-
fattandet i en fråga som behandlas vid fö-
reningsstämman uppskjuts till en fortsatt 
stämma som hålls senare än fyra veckor ef-
ter den första stämman, skall kallelse till 
denna utfärdas särskilt. Utan hinder av vad 
som i stadgarna bestäms om tiden för kal-
lelse kan kallelse till den fortsatta stämman 
alltid utfärdas senast fyra veckor före 
stämman. Fordras enligt stadgarna för be-
slutets giltighet att det fattas på två stäm-
mor, kan kallelse till den senare stämman 
inte utfärdas förrän den första stämman har 
hållits. I kallelsen skall anges vilket beslut 
den första stämman har fattat.  

Kallelsen skall utfärdas enligt stadgarna. 
Om vid stämman skall behandlas en sådan 
ändring av stadgarna som nämns i 18 § i 
fråga om redan utgivna garantiandelar, fö-
reningens försättande i likvidation eller 
upphörande av likvidation, fusion eller 
överlåtelse av föreningens hela försäk-
ringsbestånd, skall dessutom en skriftlig 
kallelse sändas till varje delägare vars 

12 § 
Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas 

tidigast två månader och senast en vecka 
före stämman eller före den sista anmäl-
ningsdagen enligt 1 § 3 mom. Fordras enligt 
stadgarna för beslutets giltighet att det fattas 
på två stämmor, kan kallelse till den senare 
stämman inte utfärdas förrän den första 
stämman har hållits. I kallelsen ska det an-
ges vilket beslut den första stämman har 
fattat. 

Varje delägare vars adress är känd för 
försäkringsföreningen ska sändas en skrift-
lig stämmokallelse, om inte något annat fö-
reskrivs i bolagsordningen. 

Utöver vad som föreskrivs i stadgarna ska 
det till varje delägare vars adress är känd 
för föreningen sändas en skriftlig kallelse, 
om stämman ska behandla en sådan änd-
ring av stadgarna som avses i 18 §. 

I stämmokallelsen ska föreningens namn, 
tid och plats för stämman och de ärenden 
som ska behandlas på stämman nämnas. 
Om ett ärende som gäller ändring av stad-
garna ska behandlas på stämman, ska änd-
ringens huvudsakliga innehåll anges. 

Föreningsstämman får bara besluta om 
ärenden som har nämnts i kallelsen eller 
som enligt stadgarna ska behandlas på 
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adress är känd för föreningen.  
I kallelsen skall anges de ärenden som 

upptas till behandling på stämman. Om 
ärendet gäller ändring av stadgarna, skall 
ändringens huvudsakliga innehåll anges. 

Om bokslutet skall behandlas på före-
ningsstämman, skall bokslutshandlingarna 
eller kopior av dessa minst en vecka före 
stämman hållas tillgängliga för delägarna 
på föreningens huvudkontor och utan 
dröjsmål sändas till de delägare som begär 
det. 

 

stämman. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 12 a § 

Styrelsens beslutsförslag samt, om bok-
slutet behandlas på stämman, bokslutet, 
verksamhetsberättelsen och revisionsberät-
telsen ska i minst en vecka före stämman 
hållas tillgängliga för delägarna på före-
ningens huvudkontor eller webbsida. Hand-
lingarna ska utan dröjsmål sändas till del-
ägare som ber om dem och läggas fram på 
bolagsstämman. 

Om ett beslut gäller emission av garanti-
andelar, optionsrätter eller andra särskilda 
rättigheter som berättigar till garantiande-
lar, vinstutdelning eller beviljande av andra 
ekonomiska fördelar, utbetalning av medel 
från en fond som hänförs till det fria egna 
kapitalet, minskning av garantikapitalet, 
förvärv eller inlösen av egna garantiande-
lar eller likvidation, och om bokslutet inte 
behandlas på stämman gäller 1 mom. också 

1) det senaste bokslutet, den senaste verk-
samhetsberättelsen och den senaste revi-
sionsberättelsen, 

2) ett beslut som efter  den senaste räken-
skapsperioden eventuellt har fattats om ut-
betalning av föreningens medel, 

3) delårsrapporter som har upprättats ef-
ter den senaste räkenskapsperioden, och 

4) styrelsens redogörelse för sådana hän-
delser efter det senaste bokslutet eller den 
senaste delårsrapporten som väsentligt på-
verkar föreningens ställning. 

 
 

 12 b § 
Föreningsstämman kan besluta att be-

handlingen av ett ärende ska överföras till 
en fortsatt stämma. 
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Den ordinarie föreningsstämman ska 
överföra ett ärende som gäller godkännan-
de av bokslutet och användning av före-
ningens vinst till en fortsatt stämma, om 
delägare som har minst en tredjedel eller 
en i stadgarna fastställd mindre del av det 
sammanlagda röstetalet för de delägare 
som är representerade vid stämman kräver 
det. Den fortsatta stämman ska hållas tidi-
gast en månad och senast tre månader efter 
den ordinarie föreningsstämman. Beslutet 
behöver inte skjutas upp flera gånger på 
yrkande av en minoritet. 

Till den fortsatta stämman ska utfärdas en 
särskild kallelse, om den hålls över fyra 
veckor efter föreningsstämman. En kallelse 
till fortsatt stämma kan alltid utfärdas se-
nast fyra veckor före stämman. 

 
 

13 §  
I ett ärende, vari stadgandena i denna lag 

eller bestämmelserna i stadgarna om kallel-
se till stämma eller om tillhandahållande av 
handlingar inte har iakttagits, får beslut inte 
fattas utan samtycke av de delägare som be-
rörs av försummelsen. Om ärendet enligt 
stadgarna skall behandlas vid en stämma, 
får denna fatta beslut i saken även om ären-
det inte upptagits i kallelsen. Förenings-
stämman kan likaså alltid besluta om sam-
mankallande av extra föreningsstämma för 
behandling av något visst ärende. 
 

13 § 
Ett ärende som har behandlats utan iakt-

tagande av procedurbestämmelserna i den-
na lag eller bestämmelserna i stadgarna får 
avgöras bara om de delägare som berörs 
av försummelsen ger sitt samtycke. 
 

 
14 §  

En föreningsstämmas ordförande väljs av 
stämman. 

Ordföranden skall se till att över närva-
rande delägare, ombud som befullmäktigats 
av delägare och av delägarna anlitade biträ-
den uppgörs en förteckning, vari antecknas 
varje försäkringstagardelägares röstetal 
samt varje garantiandelsägares antal garan-
tiandelar och röstetal (röstlängd).  

 
 
 
 
 
 
 

14 § 
Föreningsstämman ska öppnas av en per-

son som utsetts av den sammankallande. 
Föreningsstämman väljer en ordförande för 
sig, om inte något annat föreskrivs i stad-
garna. Om det i stadgarna föreskrivs om fö-
reningsstämmans ordförande, ska ordfö-
randen också öppna stämman. 

Ordföranden ska se till att över närvaran-
de delägare, ombud som befullmäktigats av 
delägare och av delägarna anlitade biträden 
uppgörs en förteckning, vari antecknas var-
je försäkringstagardelägares röstetal samt 
varje garantiandelsägares antal garantiande-
lar och röstetal (röstlängd). Delägarför-
teckningen över garantiandelsägare ska 
läggas fram på stämman. 
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Ordföranden skall likaså se till att proto-
koll förs vid stämman. Röstlängden skall 
intas i protokollet eller bifogas detta. I pro-
tokollet skall antecknas de beslut som fattas 
av stämman samt, då omröstning skett, re-
sultatet av den. Protokollet skall underteck-
nas av ordföranden och minst en av stäm-
man utsedd protokolljusterare. Protokollet 
skall senast två veckor efter stämman hållas 
tillgängligt för delägarna på föreningens 
huvudkontor. Protokollen skall förvaras på 
ett betryggande sätt. En delägare har rätt att 
mot ersättande av föreningens kostnader få 
en kopia av föreningsstämmans protokoll 
eller någon del därav. 
 

Ordföranden ska likaså se till att protokoll 
förs vid stämman. Röstlängden ska intas i 
protokollet eller bifogas detta. I protokollet 
ska antecknas de beslut som fattas av stäm-
man samt, då omröstning skett, resultatet av 
den. Protokollet ska undertecknas av ordfö-
randen och minst en av stämman utsedd 
protokolljusterare. Protokollet skall senast 
två veckor efter stämman hållas tillgängligt 
för delägarna på föreningens huvudkontor 
eller läggas ut på föreningens webbsida. En 
kopia av protokollet ska sändas till de del-
ägare som begär det. Protokollen ska förva-
ras på ett betryggande sätt. En delägare har 
rätt att mot ersättande av föreningens kost-
nader få en kopia av protokollsbilagor. 
 

 
15 §  

Styrelsen och verkställande direktören 
skall vid föreningsstämman på begäran av 
en delägare, om styrelsen finner att det kan 
ske utan väsentligt men för försäkringsföre-
ningen, meddela närmare upplysningar om 
sådana omständigheter som kan inverka på 
bedömningen av föreningens bokslut och 
ekonomiska ställning eller av annat vid 
stämman förekommande ärende. 

 
 
 
 
 
 
Kan en delägares förfrågan besvaras en-

dast med stöd av uppgifter som inte är till-
gängliga vid stämman, skall svar ges skrift-
ligen inom två veckor. Svaret skall hållas 
tillgängligt för delägarna på föreningens 
huvudkontor och sändas till den delägare 
som framställt frågan. 
 

15 § 
Styrelsen och verkställande direktören ska 

vid föreningsstämman på begäran av en del-
ägare, om styrelsen finner att det kan ske 
utan väsentligt men för försäkringsföre-
ningen, meddela närmare upplysningar om 
sådana omständigheter som kan inverka på 
bedömningen av ett ärende som behandlas 
på stämman. Om stämman behandlar bok-
slutet, gäller skyldigheten också förening-
ens ekonomiska ställning över huvud taget, 
inklusive föreningens förhållande till någon 
annan sammanslutning eller stiftelse som 
hör till samma koncern. Information som 
skulle medföra väsentlig olägenhet för fö-
reningen får emellertid inte lämnas ut. 

Kan en delägares förfrågan besvaras en-
dast med stöd av uppgifter som inte är till-
gängliga vid stämman, ska svar ges skriftli-
gen inom två veckor. Svaret ska ges till den 
delägare som har ställt frågan och andra 
delägare som begär det. 

 
17 §  

Beslut om ändring av stadgarna fattas av 
föreningsstämman. Beslutet är giltigt endast 
om det har biträtts av delägare med minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna. 

Ett beslut om ändring av stadgarna skall, 
sedan Försäkringsinspektionen fastställt 
ändringen, utan dröjsmål anmälas för regi-
strering och får inte verkställas förrän regi-

17 § 
Beslut om ändring av stadgarna fattas av 

föreningsstämman. Beslutet är giltigt endast 
om det har biträtts av delägare med minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna. 

Ett beslut om ändring av stadgarna ska, 
sedan Finansinspektionen fastställt änd-
ringen, utan dröjsmål anmälas för registre-
ring och får inte verkställas förrän registre-
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strering skett. Om en sådan ändring av 
stadgarna som gäller garantikapitalet eller 
garantiandelarnas nominella belopp förut-
sätter ökning eller nedsättning av det regi-
strerade garantikapitalet, skall beslutet om 
ändring av stadgarna dock, sedan Försäk-
ringsinspektionen fastställt ändringen an-
mälas för registrering och registreras först 
samtidigt med ökningen eller nedsättning-
en. 

Vad som bestäms i 2 mom. skall i till-
lämpliga delar iakttas i fråga om registre-
ring av sådana beslut om ändring av stad-
garna som gäller garantikapital, dess mini-
mi- eller maximibelopp eller garantiande-
larnas nominella belopp. 
 

ring skett. Om en ändring av stadgarna krä-
ver verkställighetsåtgärder som ska regi-
streras, ska ändringen anmälas för regi-
strering och registreras i samband med 
verkställighetsåtgärderna. Om en sådan 
ändring av stadgarna som gäller garantika-
pitalet eller garantiandelarnas nominella be-
lopp förutsätter ökning eller nedsättning av 
det registrerade garantikapitalet, ska beslu-
tet om ändring av stadgarna dock, sedan Fi-
nansinspektionen fastställt ändringen, an-
mälas för registrering och registreras först 
samtidigt med ökningen eller nedsättning-
en. 

Vad som bestäms i 2 mom. tillämpas ock-
så på registrering av sådana beslut om änd-
ring av stadgarna som gäller garantikapital, 
dess minimi- eller maximibelopp eller ga-
rantiandelarnas nominella belopp. 
 

 
18 §  

Beslut om en sådan ändring av stadgarna, 
att i fråga om redan utgivna garantiandelar 
garantiandelsägarnas betalningsskyldighet 
gentemot föreningen ökas, rätten att förvär-
va garantiandelar i föreningen begränsas 
enligt 3 kap. 3 eller 4 §, eller det inbördes 
förhållande mellan de rättigheter som ga-
rantiandelar av samma slag medför rubbas, 
kräver samtycke av samtliga delägare eller, 
utöver ett beslut som avses i 17 § 1 mom., 
samtycke av de garantiandelsägare som 
själva eller vars garantiandelar berörs av 
ändringen. 

Beslut om en sådan ändring av stadgarna 
att mer än en tiondel av räkenskapsperio-
dens vinst, efter avdrag av det belopp som 
fordras för täckande av förlust från tidigare 
räkenskapsperioder, skall avsättas till en re-
servfond eller en grundfond eller annars in-
nehållas är giltigt endast om det biträtts av 
delägare med mer än nio tiondelar av de vid 
stämman företrädda garantiandelarna. 

Om det i försäkringsföreningen finns ga-
rantiandelar av olika slag och rättigheterna 
för ett helt slag av garantiandelar försämras 
genom ändringen av stadgarna, krävs förut-
om ett beslut som avses i 17 § 1 mom. sam-
tycke av de garantiandelsägare som har 
minst hälften av samtliga och mer än två 
tredjedelar av de vid stämman företrädda 

18 § 
Beslut om en sådan ändring av stadgarna, 

att i fråga om redan utgivna garantiandelar 
garantiandelsägarnas betalningsskyldighet 
gentemot föreningen ökas, rätten att förvär-
va garantiandelar i föreningen begränsas 
enligt 3 kap. 3 eller 4 §, eller det inbördes 
förhållande mellan de rättigheter som ga-
rantiandelar av samma slag medför rubbas, 
kräver samtycke av samtliga delägare eller, 
utöver ett beslut som avses i 17 § 1 mom., 
samtycke av de garantiandelsägare som 
själva eller vars garantiandelar berörs av 
ändringen. 

Beslut om en sådan ändring av stadgarna 
att mer än en tiondel av räkenskapsperio-
dens vinst, efter avdrag av det belopp som 
fordras för täckande av förlust från tidigare 
räkenskapsperioder, ska avsättas till en re-
servfond eller en grundfond eller annars in-
nehållas är giltigt endast om det biträtts av 
delägare med mer än nio tiondelar av de vid 
stämman företrädda garantiandelarna. 

Om det i försäkringsföreningen finns ga-
rantiandelar av olika slag krävs det, förutom 
ett beslut som avses i 17 § 1 mom., för ett 
giltigt beslut om fusion i den överlåtande 
föreningen, överlåtelse av försäkringsbe-
ståndet, likvidation och avslutande av likvi-
dation också att beslutet biträds med en 
kvalificerad majoritet av de garantiandelar 
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garantiandelarna av detta slag. 
 

av varje slag som är företrädda vid stäm-
man. 

En delägares samtycke till ändring av 
stadgarna ska inhämtas när delägarens be-
talningsskyldighet gentemot föreningen 
ökas eller föreningens rätt till skadestånd 
begränsas på det sätt som avses i 15 kap. 8 
§. 
 

 
20 §  

Har ett beslut vid en föreningsstämma 
inte kommit till i behörig ordning eller stri-
der det annars mot denna lag eller stadgar-
na, kan en delägare, försäkringsföreningens 
styrelse, en styrelsemedlem eller verkstäl-
lande direktören väcka talan mot föreningen 
om ogiltigförklarande eller ändring av be-
slutet. 

Talan skall väckas inom tre månader från 
beslutet. Har en delägare haft godtagbar an-
ledning till dröjsmål och vore det uppenbart 
oskäligt mot honom om beslutet blev gäl-
lande, får talan väckas inom ett år från be-
slutet. Om talan inte väcks inom denna tid, 
skall beslutet anses vara giltigt. 

Vad som stadgas i 2 mom. gäller dock 
inte, 

1) om beslutet är sådant att det inte lagli-
gen kan fattas ens med samtliga delägares 
samtycke, 

2) om enligt denna lag eller stadgarna för 
beslut krävs samtycke av samtliga eller vis-
sa garantiandelsägare och sådant samtycke 
inte givits, eller 

3) om kallelse till stämman inte har utfär-
dats eller gällande stadganden eller be-
stämmelser om kallelse väsentligen har 
överträtts. 

Har domstolen förklarat föreningsstäm-
mans beslut ogiltigt eller ändrat det, är av-
görandet gällande även för de delägare som 
inte har biträtt talan. Domstolen kan ändra 
föreningsstämmans beslut endast om det 
kan konstateras vilket innehåll beslutet bor-
de ha haft. 
 

20 § 
Har ett beslut vid en föreningsstämma 

inte kommit till i behörig ordning eller stri-
der det annars mot denna lag eller stadgar-
na, kan en delägare, försäkringsföreningens 
styrelse, en styrelsemedlem eller verkstäl-
lande direktören väcka talan mot föreningen 
om ogiltigförklarande eller ändring av be-
slutet. 

Talan ska väckas inom tre månader från 
beslutet. Har en delägare haft godtagbar an-
ledning till dröjsmål och vore det uppenbart 
oskäligt mot honom om beslutet blev gäl-
lande, får talan väckas inom ett år från be-
slutet. Om talan inte väcks inom denna tid, 
ska beslutet anses vara giltigt. 

Vad som sägs i 2 mom. tillämpas dock 
inte, 

1) om beslutet är sådant att det inte lagli-
gen kan fattas ens med samtliga delägares 
samtycke, 

2) om enligt denna lag eller stadgarna för 
beslut krävs samtycke av samtliga eller vis-
sa garantiandelsägare och sådant samtycke 
inte givits, eller 

3) om kallelse till stämman inte har utfär-
dats eller gällande stadganden eller be-
stämmelser om kallelse väsentligen har 
överträtts. 

Har domstolen förklarat föreningsstäm-
mans beslut ogiltigt eller ändrat det, är av-
görandet gällande även för de delägare som 
inte har biträtt talan. Genom en dom med 
anledning av en klandertalan kan ett beslut 
förklaras ogiltigt eller ändras om käranden 
kräver det. Om käranden kräver det, kan 
föreningen samtidigt förbjudas att verkstäl-
la ett ogiltigt beslut. Domstolen kan ändra 
föreningsstämmans beslut endast om det 
kan konstateras vilket innehåll beslutet bor-
de ha haft. 
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 21 § 

Om ett beslut som styrelsen med stöd av 
ett bemyndigande har fattat i ett ärende 
som ska behandlas av föreningsstämman 
uppenbart är av den art som föreskrivs i 19 
§ eller strider mot 20 § 3 mom. 1 eller 2 
punkten, ska det som föreskrivs om motsva-
rande stämmobeslut tillämpas på beslutet. 
 

 
8 kap  

Ändring av sammanslutningsform  

1 §  
En försäkringsförenings stämma kan fatta 

beslut om att ombilda föreningen till ett 
ömsesidigt försäkringsbolag. Ett beslut om 
ändring av sammanslutningsformen är gil-
tigt, om det har fattats enligt 7 kap. 17 § 1 
mom. 

Föreningen skall inom tre månader efter 
föreningsstämmans beslut hos ministeriet 
söka koncession för det tilltänkta försäk-
ringsbolaget med iakttagande i tillämpliga 
delar av 2 kap. lagen om försäkringsbolag 
och samtidigt söka Försäkringsinspektio-
nens fastställelse av den bolagsordning som 
den ändrade sammanslutningsformen krä-
ver. 
 

8 kap. 

Ändring av sammanslutningsform 

1 § 
En försäkringsförenings stämma kan fatta 

beslut om att ombilda föreningen till ett 
ömsesidigt försäkringsbolag. Ett beslut om 
ändring av sammanslutningsformen är gil-
tigt, om det har fattats enligt 7 kap. 17 § 1 
mom. 

Föreningen ska inom tre månader efter fö-
reningsstämmans beslut hos Finansinspek-
tionen söka koncession för försäkringsbola-
get med iakttagande av 2 kap. i försäkrings-
bolagslagen och samtidigt söka Finansin-
spektionens fastställelse av den bolagsord-
ning som den ändrade sammanslutnings-
formen kräver. 
 

 
2 §  

Försäkringsinspektionen skall när det 
gäller en i 1 § avsedd ansökan om faststäl-
lelse av bolagsordningen, om den inte anser 
att ansökan utan vidare utredningar skall 
avslås, på föreningens bekostnad kungöra 
ansökan i den officiella tidningen. I kungö-
relsen skall sådana föreningens delägare 
och försäkringsborgenärer som önskar 
framställa anmärkningar mot ansökan upp-
manas framställa dem till Försäkringsin-
spektionen inom en av den utsatt tid som 
inte får vara längre än två månader. Försäk-
ringsinspektionen skall förplikta föreningen 
att utan dröjsmål underrätta om kungörelsen 
i åtminstone en tidning som utkommer på 
föreningens hemort samt dessutom vid be-
hov på det sätt som Försäkringsinspektio-
nen bestämmer. 

2 § 
Finansinspektionen ska när det gäller en i 

1 § avsedd ansökan om fastställelse av bo-
lagsordningen, om den inte anser att ansö-
kan utan vidare utredningar ska avslås, på 
föreningens bekostnad kungöra ansökan i 
den officiella tidningen. I kungörelsen ska 
sådana delägare i föreningen och försäk-
ringsborgenärer som önskar framställa an-
märkningar mot ansökan uppmanas fram-
ställa dem till Finansinspektionen inom en 
av den utsatt tid som inte får vara längre än 
två månader. Finansinspektionen ska för-
plikta föreningen att utan dröjsmål under-
rätta om kungörelsen i åtminstone en tid-
ning som utkommer på föreningens hemort 
samt dessutom vid behov på det sätt som 
Finansinspektionen bestämmer. 
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Försäkringsinspektionen skall fastställa 
bolagsordningen, om den uppfyller kraven 
enligt 2 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag 
och om inte ombildningen av föreningen till 
ömsesidigt försäkringsbolag kränker de 
förmåner som försäkringarna omfattar eller 
någon delägargrupps intressen. 

Försäkringsinspektionen har rätt att för-
ena fastställelsen av bolagsordningen med 
sådana villkor som den anser nödvändiga 
för att skydda de förmåner som försäkring-
arna omfattar eller delägargruppernas in-
tressen. 

Föreningen och den som framställt an-
märkning får överklaga beslutet enligt vad 
som föreskrivs i lagen om Finansinspektio-
nen. Besvären ska behandlas i brådskande 
ordning.  
 

Finansinspektionen ska fastställa bolags-
ordningen, om den uppfyller kraven enligt 
2 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen och om 
inte ombildningen av föreningen till ömse-
sidigt försäkringsbolag kränker de förmåner 
som försäkringarna omfattar eller någon 
delägargrupps intressen. 

 
Finansinspektionen har rätt att förena 

fastställelsen av bolagsordningen med de  
villkor som behövs för att skydda de förmå-
ner som försäkringarna omfattar. 

 
Föreningen och den som framställt an-

märkning får överklaga beslutet enligt vad 
som föreskrivs i lagen om Finansinspektio-
nen. Besvären ska behandlas i brådskande 
ordning. 
 

 
4 §  

Om koncession eller fastställelse av bo-
lagsordningen enligt 1 § 2 mom. inte har 
sökts inom föreskriven tid eller om ministe-
riet har avslagit ansökan om koncession el-
ler Försäkringsinspektionen avslagit ansö-
kan om fastställelse av bolagsordningen och 
beslutet har vunnit laga kraft, eller om änd-
ringen av sammanslutningsform inte har 
anmälts för registrering inom den tid som 
nämns i 3 § eller om registrering har väg-
rats, har ändringen av sammanslutnings-
formen förfallit.  

Styrelsens medlemmar svarar solidariskt 
för återbäringen av det belopp som betalts 
för tecknade garantiandelar. 
 

4 § 
Om koncession eller fastställelse av bo-

lagsordningen enligt 1 § 2 mom. inte söks 
inom föreskriven tid eller om Finansinspek-
tionen avslår ansökan om koncession eller 
avslår ansökan om fastställelse av bolags-
ordningen och beslutet vinner laga kraft, el-
ler om ändringen av sammanslutningsform 
inte anmäls för registrering inom den tid 
som nämns i 3 § eller om registrering väg-
ras, förfaller ändringen av sammanslut-
ningsformen. 

 
Styrelsens medlemmar svarar solidariskt 

för återbäringen av det belopp som betalts 
för tecknade av garantiandelar. 
 

 
9 kap  

Revision och särskild granskning 

1 §  
I fråga om revision av försäkringsföre-

ningar gäller vad som bestäms i detta kapi-
tel och i revisionslagen (459/2007).  

En försäkringsförening skall ha minst två 
revisorer enligt vad som bestäms i stadgar-
na. Revisorerna väljs av föreningsstämman. 
Skall flera än två revisorer utses, kan det i 
stadgarna bestämmas att någon eller några 
av dem, dock inte alla, skall tillsättas i an-

9 kap. 

Revision och särskild granskning 

1 § 
Bestämmelser om revision av försäkrings-

föreningar finns i detta kapitel och i revi-
sionslagen (459/2007). 

En försäkringsförening ska ha en revisor, 
om det inte i stadgarna föreskrivs om flera 
revisorer. Revisorerna väljs av förenings-
stämman. Ska flera än två revisorer utses, 
kan det i stadgarna bestämmas att någon el-
ler några av dem, dock inte alla, ska tillsät-
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nan ordning. 
Föreningsstämman skall dessutom välja 

minst två revisorssuppleanter. Vad som i 
denna lag och i revisionslagen bestäms om 
revisorer skall på motsvarande sätt tilläm-
pas på revisorssuppleanter. 

En delägare kan kräva att en revisor till-
sätts att delta i revisionen vid sidan av de 
övriga revisorerna. Förslag om detta skall 
göras på den föreningsstämma där reviso-
rerna skall väljas eller där ärendet enligt 
kallelsen till stämman skall behandlas. Har 
förslaget vid föreningsstämman biträtts av 
röstberättigade med minst en tredjedel av de 
vid stämman avgivna rösterna, kan deläga-
ren inom en månad efter stämman hos För-
säkringsinspektionen anhålla om tillsättan-
de av en godkänd revisor. Försäkringsin-
spektionen skall, efter att ha hört förening-
ens styrelse, förordna en revisor för tiden 
till och med den ordinarie föreningsstäm-
man under följande räkenskapsperiod. 
 

tas i annan ordning. 
Om bara en revisor har valts för före-

ningen och denne inte är en CGR- eller 
GRM-sammanslutning som avses i 2 § i re-
visionslagen, ska åtminstone en revisors-
suppleant väljas. Vad som i denna lag och i 
revisionslagen bestäms om revisorer ska på 
motsvarande sätt tillämpas på revisorssup-
pleanter. 

En delägare kan kräva att en revisor till-
sätts att delta i revisionen vid sidan av de 
övriga revisorerna. Förslag om detta ska gö-
ras på den föreningsstämma där revisorerna 
ska väljas eller där ärendet enligt kallelsen 
till stämman skall behandlas. Har förslaget 
vid föreningsstämman biträtts av röstberät-
tigade med minst en tredjedel av de vid 
stämman avgivna rösterna, kan delägaren 
inom en månad efter stämman hos Finans-
inspektionen anhålla om tillsättande av en 
godkänd revisor. Finansinspektionen ska, 
efter att ha hört föreningens styrelse, för-
ordna en revisor för tiden till och med den 
ordinarie föreningsstämman under följande 
räkenskapsperiod. 
 

 
2 §  

Mandattiden för en revisor skall bestäm-
mas i stadgarna. Revisorns uppdrag upphör 
vid avslutandet av den ordinarie förenings-
stämma som hålls efter utgången av den sis-
ta räkenskapsperiod som ingår i hans eller 
hennes mandattid eller, om revisorn valts 
tills vidare, då en ny revisor har valts i den-
nes ställe. 
 

2 § 
Mandattiden för en revisor ska bestämmas 

i stadgarna. Revisorns uppdrag upphör vid 
avslutandet av den ordinarie förenings-
stämma som hålls efter utgången av den sis-
ta räkenskapsperiod som ingår i hans eller 
hennes mandattid, om inte något annat fö-
reskrivs i stadgarna eller beslutas när den 
nya revisorn väljs. I stadgarna får dock inte 
föreskrivsa att revisorns mandattid fortgår 
tills vidare. 
 

 
 2 a § 

Den fortlöpande granskning under räken-
skapsperioden som utförs av revisorn ska i 
tillräcklig omfattning utsträckas till an-
svarsskulden, verksamhetskapitalet, placer-
ingsverksamheten, försäkrings- och ersätt-
ningsverksamheten samt interna affärs-
transaktioner mellan försäkringsföreningen 
och sammanslutningar som hör till samma 
koncern eller försäkringsgrupp. 

Revisorn ska minst en gång per år och på 
begäran av Finansinspektionen också vid 
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andra tidpunkter granska om den täck-
ningsförteckning som avses i 10 kap. 6 § 
och de tillgångsposter som antecknats i den 
uppfyller de krav som ingår i denna lag. 

En berättelse om revisorns granskning 
enligt 1 och 2 mom. ska avges till styrelsen. 
Styrelsen och förvaltningsrådet ska minst 
en gång per år i sitt sammanträde höra re-
visorn om föreningens ekonomiska ställning 
och interna kontroll samt om övriga om-
ständigheter som kommit fram i samband 
med revisionen. 

 
4 §  

Försäkringsinspektionen skall på anmälan 
förordna en behörig revisor för en försäk-
ringsförening, om 

1) någon revisor inte har valts enligt den-
na lag eller revisionslagen, 

2) revisorn inte har den behörighet som 
avses i denna lag eller i 3 § i revisionslagen 
eller revisorn inte är oberoende på det sätt 
som avses i 24 eller 25 § i revisionslagen, 
eller om 

3) en bestämmelse i stadgarna om antalet 
revisorer eller deras behörighet inte har 
iakttagits. 

Anmälan får i ovan nämnda fall göras av 
vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra 
anmälan, om inte den på vilken det an-
kommer att välja revisor utan dröjsmål väl-
jer en revisor som uppfyller behörighets-
villkoren. 

Försäkringsinspektionen skall begära ett 
utlåtande av Centralhandelskammarens re-
visionsnämnd i ett ärende som avses i 1 
mom. 2 punkten och som gäller oberoende 
innan ärendet avgörs. 

Innan ett i denna paragraf nämnt förord-
nande meddelas skall föreningens styrelse 
höras. Förordnandet gäller till dess att för 
föreningen i föreskriven ordning valts en 
revisor i stället för den som Försäkringsin-
spektionen förordnat. 
 

4 § 
Finansinspektionen ska på anmälan för-

ordna en behörig revisor för en försäkrings-
förening, om 

1) någon revisor inte har valts enligt den-
na lag eller revisionslagen, 

2) revisorn inte har den behörighet som 
avses i denna lag eller i 3 § i revisionslagen 
eller inte är oberoende enligt 24 § eller är 
jävig enligt 25 § i revisionslagen, eller 

3) en bestämmelse i stadgarna om antalet 
revisorer eller deras behörighet inte har 
iakttagits. 

Anmälan får i ovan nämnda fall göras av 
vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra 
anmälan, om inte den på vilken det an-
kommer att välja revisor utan dröjsmål väl-
jer en revisor som uppfyller behörighets-
villkoren. 

Finansinspektionen ska begära ett utlå-
tande av Centralhandelskammarens revi-
sionsnämnd i ett ärende som avses i 1 mom. 
2 punkten och som gäller oberoende innan 
ärendet avgörs. 

Innan ett i denna paragraf nämnt förord-
nande meddelas ska föreningens styrelse 
höras. Förordnandet gäller till dess att för 
föreningen i föreskriven ordning valts en 
revisor i stället för den som Finansinspek-
tionen förordnat. 
 

 
6 §  

En delägare kan kräva särskild granskning 
av försäkringsföreningens förvaltning och 
bokföring under en viss förfluten tid eller 
av vissa åtgärder eller omständigheter. För-
slag om detta skall göras vid ordinarie före-

6 § 
En delägare kan kräva särskild granskning 

av försäkringsföreningens förvaltning och 
bokföring under en viss förfluten tid eller 
av vissa åtgärder eller omständigheter. För-
slag om detta ska göras vid ordinarie före-
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ningsstämma eller vid den föreningsstämma 
där ärendet enligt kallelsen till stämman 
skall behandlas. Har förslaget biträtts av 
röstberättigade med minst en tredjedel av de 
vid stämman avgivna rösterna, kan deläga-
ren inom en månad från föreningsstämman 
hos Försäkringsinspektionen anhålla om att 
en granskare skall förordnas. 

Försäkringsinspektionen skall höra före-
ningens styrelse och, om granskningen en-
ligt ansökan gäller en viss persons åtgärder, 
denne. Ansökan skall bifallas, om vägande 
skäl för granskningen anses föreligga. För-
säkringsinspektionen kan förordna en eller 
flera granskare. En granskare har rätt till ar-
vode av föreningen. 

Vad som bestäms om revisor i 15 kap. 
5—7 § och i 16 kap. 4 § i denna lag och i 3, 
8, 18, 19, 24—26 och 51 § i revisionslagen 
skall på motsvarande sätt tillämpas på en 
granskare som avses i denna paragraf.  

Över granskningen skall ett utlåtande av-
ges till föreningsstämman. Utlåtandet skall 
under minst en vecka före föreningsstäm-
man hållas tillgängligt för delägarna på fö-
reningens huvudkontor och utan dröjsmål 
sändas till de delägare som begär det. Det 
skall också läggas fram på föreningsstäm-
man. 
 

ningsstämma eller vid den föreningsstämma 
där ärendet enligt kallelsen till stämman ska 
behandlas. Har förslaget biträtts av röstbe-
rättigade med minst en tredjedel av de vid 
stämman avgivna rösterna, kan delägaren 
inom en månad från föreningsstämman hos 
Finansinspektionen anhålla om att en 
granskare ska förordnas. 

En särskild granskare ska vara en fysisk 
person eller en revisionssammanslutning. 
Den särskilda granskaren ska ha den eko-
nomiska och juridiska sakkunskap och erfa-
renhet som granskningsuppdragets art och 
omfattning kräver. 

Finansinspektionen ska höra föreningens 
styrelse och, om granskningen enligt ansö-
kan gäller en viss persons åtgärder, denne. 
Ansökan ska bifallas, om vägande skäl för 
granskningen anses föreligga. Finansin-
spektionen kan förordna en eller flera 
granskare. Förordnandet kan verkställas 
även om det inte vunnit laga kraft. En 
granskare har rätt till arvode av föreningen. 

Vad som bestäms om revisor i 15 kap. 
5—7 § och i 16 kap. 4 § i denna lag och i 3, 
8, 18, 19, 24—26 och 51 § i revisionslagen 
ska på motsvarande sätt tillämpas på en 
granskare som avses i denna paragraf. 

Över granskningen ska ett utlåtande avges 
till föreningsstämman. Utlåtandet ska under 
minst en vecka före föreningsstämman hål-
las tillgängligt för delägarna på föreningens 
huvudkontor och utan dröjsmål sändas till 
de delägare som begär det. Det ska också 
läggas fram på föreningsstämman. 
 

 
7 §  

Försäkringsinspektionen kan meddela 
närmare föreskrifter om revision av försäk-
ringsföreningar. 
 

7 § 
Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om den berättelse som avses i 
2 a § 3 mom. 

 
10 kap  

Bokslut, koncernbokslut, verksamhetsbe-
rättelse och täckning av ansvarsskuld  

1 §  
I försäkringsföreningens bokföring, bok-

slut och verksamhetsberättelse samt vid 
upprättandet av koncernbokslut iakttas bok-

10 kap. 

Bokslut, koncernbokslut, verksamhetsbe-
rättelse och täckning av ansvarsskuld  

1 §  
På försäkringsföreningens verksamhets-

berättelse, bokslut, koncernbokslut, dispens 
och bokföringsnämndens utlåtande  tilläm-
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föringslagen, om inte något annat följer av 
bestämmelserna i detta kapitel, samt bokfö-
ringsförordningen (1339/1997), om inte nå-
got annat följer av bestämmelserna i detta 
kapitel eller social- och hälsovårdsministe-
riets eller Försäkringsinspektionens på för-
säkringsverksamhetens speciella karaktär 
baserade föreskrifter. 

Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom., 2 
kap. 4 § 2 mom., 3 kap. 1 §, 2 § 2 mom. och 
6 §, 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 5 mom. och 7 §, 
5 kap. 2 §, 2 a §, 12 § 2 mom. samt 13, 16 
och 17 §, 7 a kap. 2—5 § samt 8 kap. 6 § i 
bokföringslagen tillämpas inte på upprät-
tandet av bokslut och verksamhetsberättelse 
för försäkringsföreningar. 

Bestämmelserna i 6 kap. 1 och 2 §, 5 § 1 
mom. och 7 § 6 mom., 7 a kap. 2—5 § och 
8 kap. 6 § i bokföringslagen tillämpas inte 
på upprättandet av koncernbokslut och 
verksamhetsberättelse för försäkringsföre-
ningar som är modersamfund (moderföre-
ning). Bestämmelserna i 6 kap. 4 § 3 mom. 
i bokföringslagen, med undantag för de 
ovan nämnda bestämmelserna i 2 mom., 
tillämpas på upprättandet av koncernbokslut 
och verksamhetsberättelse för försäkrings-
föreningar. 

Bestämmelsen i 3 kap. 3 § 1 mom. 2 a—
punkten i bokföringslagen tillämpas inte på 
behandlingen av försäkringsavtal enligt 
finsk lagstiftning i bokslut eller koncern-
bokslut för försäkringsföreningar. 

Med bestående aktiva i bokföringslagen 
avses posterna materiella och immateriella 
tillgångar i balansräkningen för försäkrings-
föreningar, med undantag för varulager, och 
med omsättningstillgångar avses varulager. 
På materiella och immateriella tillgångar 
tillämpas bestämmelserna om bestående ak-
tiva i bokföringslagen, med undantag för de 
ovan nämnda bestämmelserna i 2 mom., 
samt 5 kap. 13 och 16 §. På varulager till-
lämpas bestämmelserna om omsättnings-
tillgångar i bokföringslagen, med undantag 
för de ovan nämnda bestämmelserna i 2 
mom., samt 5 kap. 16 §. 

En moderförening får upprätta koncern-
bokslut i enlighet med de internationella re-
dovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 
§ i bokföringslagen. 

På ett koncernbokslut enligt 6 mom. till-

pas det som 8 kap. 1 och 3—26, 30 och 31 § 
eller i kapitelets 28 eller 29 § i försäkrings-
bolagslagen föreskrivs om verksamhetsbe-
rättelse, bokslut, koncernbokslut, dispens 
och bokföringnämndens utlåtande i försäk-
ringsbolag som bedriver skadeförsäkrings-
verksamhet, om ingenting annat följer av 
bestämmelserna i detta kapitel. 
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lämpas vad bokföringslagen föreskriver om 
bokföringsskyldighet i 1 kap. 1 §, dubbel 
bokföring i 2 §, god bokföringssed i 3 §, 
bestämmande inflytande i 5 §, koncernföre-
tag, moderföretag och dotterföretag i 6 §, 
bokföring av affärshändelser samt bokfö-
ringsmaterial i 2 kap., språk och valuta i 3 
kap. 5 §, datering och underskrift av bokslut 
i 7 §, balansbok i 8 §, registrering av bok-
slut i 9 §, offentliggörande av bokslut i 10 
§, skyldighet att ge kopior i 11 §, uppgifter 
om revision i 12 §, specifikationer till ba-
lansräkningen och till noterna i 13 § och ar-
kivering av sammanställningsdokument i 6 
kap. 19 §. 

På ett koncernbokslut enligt 6 mom. samt 
den verksamhetsberättelse som skall fogas 
till det tillämpas vad som föreskrivs om 
bokföring av affärshändelser i 10 kap. 1 b §, 
tiden för upprättande av verksamhetsberät-
telse och bokslut i 1 c §, försäkringsteknisk 
ansvarsskuld och solvens i 3 § 6 mom., 
koncernbokslut och noter i 9 c § 1 mom. 
samt verksamhetsberättelse i 9 e §. 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet kan föreskrivas att i ett 
koncernbokslut enligt 6 mom. skall ges så-
dana tilläggsuppgifter som inte krävs i de 
internationella redovisningsstandarderna. 
 
 

 
1 a §  

Försäkringsföreningars räkenskapsperiod 
är kalenderåret. När föreningar inleder el-
ler avslutar sin verksamhet får räkenskaps-
perioden vara kortare eller längre än ka-
lenderåret, dock högst 18 månader. 
 

 
1 a § 

(upphävs) 

 
1 b §  

Kontantbetalning skall utan dröjsmål no-
teras kronologiskt i bokföringen för varje 
dag. Övriga noteringar i bokföringen får 
göras månadsvis eller för en motsvarande 
period inom tre månader från utgången av 
kalendermånaden eller perioden. 
 

1 b § 
(upphävs) 

 
1 c §  

För varje räkenskapsperiod skall upprät-
tas ett bokslut som består av 

1 c § 
(upphävs) 
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1) en balansräkning, som ger en bild av 
den ekonomiska ställningen på balansda-
gen, 

2) en resultaträkning, som beskriver hur 
resultatet har uppkommit, 

3) en finansieringsanalys, som beskriver 
anskaffningen och användningen av medel 
under räkenskapsperioden, samt 

4) uppgifter som skall lämnas i bilagor 
till balansräkningen, resultaträkningen och 
finansieringsanalysen (noter). 

För varje post i balansräkningen, resul-
taträkningen och finansieringsanalysen 
skall motsvarande uppgifter för den när-
mast föregående räkenskapsperioden anges 
(jämförelsetal). Om specificeringen av ba-
lansräkningen, resultaträkningen eller fi-
nansieringsanalysen har ändrats, skall jäm-
förelsetalet om möjligt korrigeras. På sam-
ma sätt skall förfaras, om jämförelsetalet av 
något annat skäl inte är användbart. 

Till bokslutet skall bifogas en verksam-
hetsberättelse som ger uppgifter om viktiga 
omständigheter som gäller utvecklingen av 
den bokföringsskyldiges verksamhet. 

Handlingar som ingår i bokslutet och som 
bifogats till bokslutet skall vara överskådli-
ga och bilda en helhet. 

Bokslutet och verksamhetsberättelsen 
skall upprättas inom tre månader från rä-
kenskapsperiodens utgång. 
 
 

2 §  
Bokslutet, verksamhetsberättelsen och 

koncernbokslutet skall tillställas revisorer-
na minst en månad före den ordinarie före-
ningsstämman. 
 

2 § 
 

(upphävs) 

 
3 §  

Försäkringsföreningens ansvarighet på 
grund av försäkringsavtal bokförs som an-
svarsskuld. Denna består av premieansvar 
och ersättningsansvar. 

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet 
av de utbetalningar som föranleds av de i 
gällande försäkringsavtal avsedda framtida 
försäkringsfallen och av övriga utgifter för 
dessa försäkringar, minskat med kapitalvär-
det av framtida premier och ökat med kapi-
talvärdet av den ansvarighet som möjligen 

3 § 
På försäkringsföreningens ansvarsskuld 

tillämpas 9 kap. 1—3 §, 6 §, 9—11 § och 
13 § 1 punkten i försäkringsbolagslagen. 

Med försäkringsföreningens utjämnings-
belopp avses ett riskteoretiskt belopp be-
räknat för skaderika år. Utjämningsbelop-
pet har en undre och en övre gräns. 

Med utjämningsbeloppets undre gräns 
avses skillnaden mellan minimibeloppet av 
det korrigerade solvenskapitalet enligt 10 a 
kap. 12 § och det verksamhetskapital som 



 RP 181/2009 rd  
Gällande lydelse  Föreslagen lydelse 

 

 126

förorsakas av de försäkringar som förfaller 
under överenskommen försäkringstid. Om 
försäkringsavtalets art förutsätter detta kan 
premieansvaret fastställas till det samman-
lagda beloppet av betalda försäkringspremi-
er och för försäkringen krediterade övriga 
intäkter minskat med inkasserade kostnader 
för upprätthållande av försäkringsskyddet 
och förvaltningen av försäkringen enligt 
försäkringsavtalet.  

Ersättningsansvaret motsvarar obetalda 
ersättningsbelopp och andra belopp som 
skall utges med anledning av inträffade för-
säkringsfall samt ett för skaderika år riskte-
oreriskt beräknat utjämningsbelopp. 

Har en försäkring beviljats av flera än en 
försäkringsanstalt gemensamt på villkor att 
de ansvarar solidariskt, får från ansvars-
skulden oavsett sådana villkor utelämnas 
den del av ansvarighetens kapitalvärde, som 
enligt avtalet hänför sig till en annan finsk 
försäkringsanstalt eller ett utländskt EES-
försäkringsbolag, förutsatt att detta inte be-
finner sig i likvidation eller i sådan ställning 
som avses i 12 kap. 6 c §. I det sistnämnda 
fallet eller om det är fråga om ett annat ut-
ländskt försäkringsbolag har Försäkringsin-
spektionen rätt att bestämma om och i vil-
ken mån kapitalvärdet av en annan försäk-
ringsanstalts ansvarighet får utelämnas från 
ansvarsskulden.  

Föreningen skall ha betryggande beräk-
ningsgrunder för bestämmande av ansvars-
skulden. Försäkringsinspektionen kan kräva 
att de statistiska beräkningselementen och 
den diskontering som tillämpas vid be-
stämmandet av ansvarsskulden fastställs på 
förhand. Om ansvarsskuldens beskaffenhet 
och de krav som den omständigheten att an-
svarsskulden skall vara betryggande ställer i 
fråga om denna bestäms närmare genom 
förordning.  

En försäkringsförening som har upprättat 
sitt koncernbokslut i enlighet med de inter-
nationella redovisningsstandarder som av-
ses i 1 § 6 mom. i detta kapitel skall som 
noter till koncernbokslutet uppge den för-
säkringstekniska ansvarsskulden beräknad i 
enlighet med 5 b § 1 mom. 2 punkten i detta 
kapitel. Försäkringsinspektionen kan utfär-
da närmare föreskrifter om hur den försäk-
ringstekniska ansvarsskulden och solvensen 

korrigerats med de poster som räknas upp i 
10 a kap. 7 §. Den undre gränsen kan dock 
inte vara negativ. Med utjämningsbeloppets 
övre gräns avses det belopp som på grund-
val av de riskteoretiska beräkningarna, med 
beaktande av återförsäkringen och andra 
liknande risköverföringsmetoder, anses 
vara skäligt för en fortsatt försäkringsverk-
samhet. 

En försäkringsförening ska ha beräk-
ningsgrunder för att bestämma utjämnings-
beloppet och utjämningsbeloppets undre 
och övre gräns. Föreningen ska ansöka om 
att Finansinspektionen fastställer beräk-
ningsgrunderna för utjämningsbeloppet. 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet föreskrivs det hur försäk-
ringsföreningens utjämningsbelopp, den 
övre gränsen för utjämningsbeloppet och 
förändringar i utjämningsbeloppet ska räk-
nas ut och hur beräkningsgrunderna för ut-
jämningsbeloppet ska bestämmas. 
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skall tas upp i bokslutet.  
 
 

3 a §  
Försäkringsföreningen skall täcka den i 3 

§ avsedda ansvarsskulden. 
De tillgångar som täcker ansvarsskulden 

skall vara uppbyggda med hänsyn till arten 
av den försäkringsrörelse som föreningen 
bedriver så att dess placeringar, vilka skall 
vara diversifierade och ha lämplig sprid-
ning, tryggar tillgångarnas säkerhet, avkast-
ning och realiserbarhet. 

En försäkringsförening som bedriver di-
rekt försäkring skall täcka ansvarsskulden 
med sådana slag av tillgångar som anges 
nedan i denna paragraf och som, värderade 
till gängse värde på sådana grunder som 
Försäkringsinspektionen har fastställt, räck-
er till för att täcka ansvarsskulden från vil-
ken följande poster först har dragits av:  

1) en andel som motsvarar avgiven åter-
försäkringsrörelse, högst till det belopp som 
Försäkringsinspektionen godkänner,  

2) en andel som motsvarar erhållen åter-
försäkringsrörelse till ett belopp av motsva-
rande återförsäkringsdepositionsfordringar, 

3) fordringar som baserar sig på regress-
rätt, 

4) värdet av sådana skadade föremål som 
varit försäkringsobjekt och vilkas ägande-
rätt överförs eller har överförts till försäk-
ringsföreningen, 

5) utgifter som hänför sig till anskaff-
ningen av försäkringar och som har aktive-
rats på balansräkningens aktivsida, och 

6) andra poster som av särskilda skäl får 
dras av i sådana fall som vederbörande mi-
nisterium bestämmer.  

Ministeriet kan av särskilda skäl föreskri-
va att vissa tillgångar som hör till täckning-
en skall värderas med avvikelse från deras 
gängse värde.  

Täckningen av ansvarsskulden skall, en-
ligt vad som bestäms genom förordning och 
närmare med stöd av förordningen, bestå av  

1) masskuldebrevslån och andra penning- 
och kapitalmarknadsinstrument, 

2) lånefordringar och andra fordringar 
som baserar sig på skuldförbindelser, 

3) aktier och andra andelar med rörlig av-
kastning, 

3 a § 
Försäkringsföreningen ska täcka den i 3 § 

avsedda ansvarsskulden, där följande pos-
ter har dragits av: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) för avgiven återförsäkringsverksamhet 

återförsäkringsgivarnas andel, dock högst 
70 procent av totalbeloppet av ansvarsskul-
den; återförsäkrarens andel kan dock inte 
dras av om återförsäkringsgivaren har för-
satts i likvidation eller i konkurs eller om 
det i övrigt är sannolikt att återförsäkraren 
inte kan svara för sina förbindelser, 

2) en andel som motsvarar erhållen åter-
försäkringsverksamhet till ett belopp av 
motsvarande depåfordringar inom återför-
säkring, 

3) fordringar som baserar sig på regress-
rätt, 

4) värdet av sådana skadade föremål som 
varit försäkringsobjekt och vilkas ägande-
rätt överförs eller har överförts till försäk-
ringsföreningen, 

5) utgifter som hänför sig till anskaff-
ningen av försäkringar och som har aktive-
rats bland aktiva i balansräkningen. 
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4) andelar i placeringsfonder och andra 
därmed jämförbara företag för kollektivpla-
ceringar, 

5) fastigheter, byggnader och rättigheter i 
fast egendom såsom nyttjande- och disposi-
tions- och tomtlegorätt; aktier och andelar i 
fastighetssammanslutningar; rättigheter till 
vattenkraft som utnyttjas av vattenkraftverk 
förutsatt att inteckning har fastställts som 
säkerhet för rätten att använda vattenkraft; 
byggnadstida fordringar på sådana fastig-
hetsbolag som äger i denna punkt avsedda 
tillgångar och i vilka försäkringsföreningen 
har bestämmanderätten i egenskap av inne-
havare av täckningen, 

6) fordringar på försäkringstagare, försäk-
ringsgivare och försäkringsförmedlare som 
härrör från verksamhet med direkt försäk-
ring och återförsäkring, 

7) skattefordringar och andra fordringar 
på staten och andra offentliga samfund, 

8) fordringar på garantifonder, 
9) andra materiella nyttigheter än de till-

gångar som avses i punkt 5, 
10) pengar och banktillgodohavanden, 

depositioner i kreditinstitut och andra insti-
tut med rätt att ta emot depositioner, 

11) resultatregleringar såsom upplupna 
räntor, hyror och andra inkomstrester samt 
utgiftsförskott. 

Försäkringsinspektionen kan på försäk-
ringsföreningens begäran som täckning av 
ansvarsskulden för en bestämd tid godkän-
na även andra tillgångar än de som avses i 5 
mom.  

Vad 1 och 2 samt 8 mom. stadgar gäller 
också sådana försäkringsföreningar som 
bedriver enbart återförsäkringsverksamhet. 

Försäkringsinspektionen kan meddela an-
visningar om tillämpningen av denna para-
graf och av de bestämmelser och föreskrif-
ter som meddelats med stöd av den.  

Försäkringsinspektionen meddelar vid 
behov närmare föreskrifter om lokalisering 
av de tillgångar som hör till täckningen för 
ansvarsskulden, begränsning av valutaris-
ken och ordnande av valutarörelsen, an-
vändning av derivatavtal som täckning för 
ansvarsskulden, värdering av säkerheterna 
samt betydelsen av säkerheter då de förbin-
delser som säkerheterna hänför sig till beak-
tas i täckningen. Försäkringsinspektionen 
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meddelar vid behov också närmare före-
skrifter om när ett omsättningssystem som 
tillämpas i en stat som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) 
kan jämställas med en fondbörs, när en 
sammanslutning kan jämställas med en fas-
tighetssammanslutning, en depositionsbank 
eller ett försäkringsbolag, när de tillgångar 
som avses i 6 § 1 mom. 2 punkten i förord-
ningen om täckning av ansvarsskulden i 
försäkringsföreningar som bedriver direkt-
försäkringsrörelse (1125/1995), nedan för-
ordningen om täckning, får beaktas i täck-
ningen samt hur de maximigränser som 
nämns i förordningens 9 § 3 mom. skall till-
lämpas.  
Försäkringsinspektionen kan i enskilda fall 
bestämma att vissa tillgångar inte får beak-
tas i täckningen för föreningens ansvars-
skuld, om det föreligger särskilda skäl till 
detta med hänsyn till tillämpningen av 2 
mom. 
 

3 b §  
När en försäkringsförening täcker en an-

svarsskuld som hänför sig till försäkrings-
risker i en EES-stat jämställs de övriga 
medlemsstaterna i Organisationen för eko-
nomiskt samarbete och utveckling, nedan 
OECD, med en EES-stat 

1) vid tillämpning av 3 § 1 punkten i för-
ordningen om täckning, 

2) vid tillämpning av 3 § 2 och 3 punkten 
samt 4 § 1 mom. 1–3, 5 och 6 punkten i 
förordningen om täckning. 

Jämställande enligt 1 mom. 2 punkten re-
sulterar i att täckningen kan omfatta sådana 
tillgångar som jämställs till ett belopp som 
sammanlagt utgör högst tio procent av brut-
tobeloppet av ansvarsskulden. 

När en försäkringsförening täcker en an-
svarsskuld som hänför sig till försäkrings-
risker i andra OECD-stater än EES-stater, 
jämställs vid tillämpning av 3—6 § i för-
ordningen om täckning dessa andra OECD-
stater med en EES-stat. 

När en försäkringsförening täcker en an-
svarsskuld som hänför sig till försäkrings-
risker i andra stater än i EES-stater och 
OECD-stater, jämställs vid tillämpning av 
3—6 § i förordningen om täckning de övri-
ga OECD-staterna och den stat där försäk-

3 b § 
På försäkringsföreningens skyldighet att 

täcka ansvarsskuld tillämpas det som före-
skrivs om skadeförsäkringsbolags skyldig-
het att täcka ansvarsskuld i 10 kap. 1, 2, 
4—18 §, 19 § 1, 2, 5 och 6 mom. samt 20 
och 21 § i försäkringsbolagslagen, om inte 
något annat föreskrivs i denna lag. 

Små försäkringsföreningar enligt 1 kap. 1 
§ 3 mom. i denna lag får, utan hinder av de 
högsta beloppen enligt 10 kap. 17 § 1—3 
mom. i försäkringsbolagslagen, placera ett 
belopp motsvarande högst 30 procent av 
bruttobeloppet av ansvarsskulden i skuld-
förbindelser i kreditinstitut eller försäk-
ringsbolag med koncession i EES-området. 
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ringsrisken finns med en EES-stat. 
 

 3 c § 
Genom förordning av social- och hälso-

vårdsministeriet kan det föreskrivas 
1) att vissa tillgångar som godkänns i 

täckningen ska värderas med avvikelse från 
deras verkliga värde, om det är nödvändigt 
på grund av stora variationer i det verkliga 
värdet till följd av tillgångsslagets natur el-
ler av någon annan orsak, och 

2) i fråga om de tillgångar som avses i 
10 kap. 11 § 2 mom. 9 punkten i försäk-
ringsbolagslagen, om de tillgångar som ska 
godkännas som täckning för ansvarsskul-
den, om det är nödvändigt på grund av sär-
skild riskbenägenhet hos dessa tillgångar. 

 
 3 d § 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om 

1) formen på och förvaringen av täck-
ningsförteckningen, andelning av tillgångs-
poster i fördelningen och om tidpunkten för 
upprättandet av fördelningen och omtek-
nandet, 

2) jämställande av en annan sammanslut-
ning med ett kreditinstitut eller försäkrings-
bolag, om solvensförhållandet i denna sam-
manslutning kan anses motsvara förhållan-
det i ett kreditinstitut eller ett försäkrings-
bolag, och 

3) användningen av derivatavtal som 
täckning för ansvarsskulden. 

Finansinspektionen kan i enskilda fall på 
ansökan av en försäkringsförening av sär-
skilda skäl för viss tid om högst två år 

1) tillåta att återförsäkringsgivarnas an-
del enligt 3 a § 1 punkten, i fråga om avgi-
ven återförsäkringsverksamhet, får vara 
sammanlagt högst 100 procent av totalbe-
loppet av ansvarsskulden, 

2) trots förbudet i 3 a § 1 punkten tillåta 
att återförsäkringsgivarens andel, om åter-
försäkringsgivaren har försatts i likvidation 
eller i konkurs eller om det i övrigt är osan-
nolikt att återförsäkringsgivaren kan svara 
för sina förbindelser, kan dras av från to-
talbeloppet av ansvarsskulden upp till ett 
belopp som Finansinspektionen fastställer 
och som inte får vara högre än 20 procent 
av totalbeloppet av ansvarsskulden, 
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3) tillåta att andra än tillgångsposter en-
ligt 3 a § dras av från totalbeloppet av an-
svarsskulden, om ansvaret för de tillgångs-
poster som ska dras av faktiskt ligger på 
någon annan än försäkringsföreningen på 
motsvarande sätt som de tillgångsposter 
som avses i 3 a §, 

4) som täckning för ansvarsskulden god-
känna enstaka tillgångsposter som inte hör 
till de tillgångsslag som räknas upp i 10 
kap. 4 § i försäkringsbolagslagen, men som 
har samma risker, och 

5) höja maximibeloppen enligt 10 kap. 14 
§ i försäkringsbolagslagen i fråga om 
skuldförbindelser utan säkerhet till högst 8 
procent och i fråga om en enda skuldför-
bindelse utan säkerhet eller i fråga om 
skuldförbindelser utan säkerhet som ingåtts 
av en och samma gäldenär till högst 2 pro-
cent av totalbeloppet av ansvarsskulden. 
 

 
4 §  

En försäkringsförenings styrelse skall 
göra upp en plan för placeringen av före-
ningens tillgångar (placeringsplan). Försäk-
ringsinspektionen meddelar närmare före-
skrifter om placeringsplanen. 

Täckningen av försäkringsföreningens 
ansvarsskuld skall förtecknas så som För-
säkringsinspektionen bestämmer närmare. 
 

4 § 
En försäkringsförenings styrelse ska göra 

upp en plan för placeringen av föreningens 
tillgångar (placeringsplan). Finansinspek-
tionen meddelar närmare föreskrifter om 
placeringsplanen. 

 
 

5 §  
Anläggningstillgångar är föremål, rättig-

heter som kan överlåtas separat och andra 
tillgångar som är avsedda att i affärsverk-
samheten stadigvarande ge intäkter under 
flera räkenskapsperioder. 

Placeringstillgångar är tillgångar som 
förvärvats för placering av medel eller tryg-
gande av placeringar. 

Tillgångar uppdelade enligt använd-
ningsändamål hör till olika tillgångsgrup-
per enligt de relationstal som fås av an-
vändningsändamålen.  
 

 
5 § 

(upphävs) 

 
5 a §  

Om beloppet av tillverkningstidens ränte-
utgifter för ett lån som kan hänföras till till-

5 a § 
(upphävs) 
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verkningen av en tillgång som är avsedd att 
stadigvarande ge intäkter under flera rä-
kenskapsperioder, sammanräknat med den 
andel som avses i 4 kap. 5 § 2 mom. bokfö-
ringslagen, är väsentligt jämfört med den 
anskaffningsutgift som avses i nämnda pa-
ragrafs 1 mom., får utöver nämnda andel 
enligt 2 mom. också ränteutgifterna räknas 
in i anskaffningsutgiften. 

Om inte försäkringsföreningen visar nå-
got annat, skall anskaffningsutgiften för 
värdepapper av samma slag beräknas en-
ligt först-in-först-ut-principen eller i mot-
satt anskaffnings- och överlåtelseordning. 
Som anskaffningsutgift för värdepapper av 
samma slag får även anges realiserade ge-
nomsnittliga anskaffningsutgifter vägda en-
ligt volym. 
 
 

5 b §  
I balansräkningen upptas 
1) pengar och andra fordringar än såda-

na som tagits upp som placeringar i ba-
lansräkningen, till det nominella värdet, 
likväl högst till det sannolika värdet, 

2) försäkringsteknisk ansvarsskuld till det 
värde som beräknats med beaktande av 3 § 
och förordningen om principerna för be-
räkning av ansvarsskulden i försäkringsfö-
reningar (453/1995) samt ministeriets före-
skrifter och beslut, 

3) övriga skulder till nominellt värde el-
ler, om skulden är bunden vid index eller 
någon annan jämförelsegrund, till det hög-
re belopp som den stiger till på grund av 
den förändrade jämförelsegrunden. 

Om en kostnadsföring som har gjorts en-
ligt 1 mom. 1 punkten visar sig vara obefo-
gad senast vid utgången av räkenskapspe-
rioden, skall den tas upp som en rättelse av 
kostnadsföringen. 

 

5 b § 
(upphävs) 

 
5 c §  

Anskaffningsutgiften för de placeringar 
som står under balansräkningens huvud-
grupp "Placeringar" och som återstår vid 
utgången av räkenskapsperioden skall akti-
veras. Anskaffningsutgiften för byggnader 
skall under sin verkningstid kostnadsföras 
som avskrivningar enligt plan. I det fall att 

5 c § 
(upphävs) 
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placeringens verkliga värde vid räken-
skapsperiodens utgång underskrider den 
ännu oavskrivna anskaffningsutgiften eller 
den med stöd av detta moment med tidigare 
gjorda nedskrivningar minskade anskaff-
ningsutgiften, skall skillnaden kostnadsfö-
ras som nedskrivning. Om inte social- och 
hälsovårdsministeriet av särskilda skäl be-
stämmer något annat, behöver placeringar 
som skall betraktas som bestående aktiva 
och fordringar inte nedskrivas, om ned-
skrivningen skall anses vara tillfällig. Om 
nedskrivningen visar sig vara obefogad se-
nast vid utgången av räkenskapsperioden, 
skall den tas upp som en rättelse av kost-
nadsföringen. 

Masskuldebrevslån samt andra motsva-
rande penning- och kapitalmarknadsin-
strument kan tas upp i balansräkningen på 
ett sätt som avviker från 1 mom. enligt vad 
social- och hälsovårdsministeriet närmare 
föreskriver genom förordning. 

Om det verkliga värdet av ett jord- eller 
vattenområde, en byggnad, ett värdepapper 
eller någon annan jämförbar tillgång på 
bokslutsdagen varaktigt är väsentligt högre 
än anskaffningsutgiften, får i balansräk-
ningen utöver den ännu oavskrivna an-
skaffningsutgiften tas upp en uppskrivning 
som är högst så stor som skillnaden mellan 
det verkliga värdet och den oavskrivna an-
skaffningsutgiften. Ett belopp som motsva-
rar uppskrivningen skall i fråga om en till 
placeringstillgångarna hänförd tillgång tas 
upp i resultaträkningen och i fråga om en 
till bestående aktiva hänförd tillgång i upp-
skrivningsfonden bland eget kapital. Om en 
uppskrivning visar sig vara obefogad skall 
den uppskrivning som tagits upp i resultat-
räkningen korrigeras på ett resultatpåver-
kande sätt och den uppskrivning som har 
tagits upp i uppskrivningsfonden skall åter-
föras. 

Om värdet på en byggnad har uppskrivits, 
beräknas en avskrivning enligt 1 mom. på 
anskaffningsutgiftens och uppskrivningens 
sammanlagda belopp. 

Ur uppskrivningsfonden kan som en sepa-
rat post jämställbar med den balansräk-
ningspost som innehåller vinster och förlus-
ter för tidigare räkenskapsperioder överfö-
ras ett belopp som motsvarar avskrivningar 
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som under räkenskapsperioden eller tidiga-
re räkenskapsperioder gjorts för uppskriv-
ningen och som har tagits upp som kostna-
der i resultaträkningen. 

Med avvikelse från 1—3 mom. och 5 b § 
kan finansiella instrument värderas till sitt 
verkliga värde. Förändringar i det verkliga 
värdet upptas såsom intäkter eller kostna-
der i resultaträkningen eller i fonden för 
verkligt värde, som ingår i det egna kapita-
let i balansräkningen. Social- och hälso-
vårdsministeriet utfärdar genom förordning 
närmare bestämmelser om huvudprinciper-
na för förutsättningar för värdering enligt 
verkligt värde och fastställande av det verk-
liga värdet, hur förändringar i det verkliga 
värdet upptas i resultaträkningen och ba-
lansräkningen samt om noter till finansiella 
instrument och uppgifter som skall ges i 
verksamhetsberättelsen. Placeringar med 
vilka försäkringsföreningen idkar handel 
kan klassificeras som finansiella instrument 
som försäkringsföreningen innehar för 
handel. Försäkringsinspektionen meddelar 
närmare föreskrifter om klassificeringen av 
finansiella instrument och om säkringsre-
dovisning. 

Med avvikelse från 1, 3 och 4 mom. kan 
förvaltningsfastigheter och övriga placer-
ingar som nämns i en förordning av social- 
och hälsovårdsministeriets värderas till 
verkligt värde. Förändringar i det verkliga 
värdet upptas såsom intäkter eller kostna-
der i resultaträkningen. Social- och hälso-
vårdsministeriet utfärdar genom förordning 
närmare bestämmelser om huvudprinciper-
na för förutsättningar för värdering enligt 
verkligt värde och fastställande av det verk-
liga värdet, hur förändringar i det verkliga 
värdet upptas i resultaträkningen samt no-
ter till dessa poster och uppgifter som skall 
ges i verksamhetsberättelsen. 

Försäkringsföreningen skall välja värde-
ringsmetod så att enhetliga värderingsprin-
ciper tillämpas på tillgångar som hänförs 
till ett visst användningsändamål. Om för-
säkringsföreningen väljer värdering till 
verkligt värde enligt 6 eller 7§8194;mom. 
som värderingsprincip, kan den inte samti-
digt tillämpa de värderingsprinciper som 
anges i 1—4 mom. på andra motsvarande 
tillgångar som hänförs till motsvarande an-
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vändningsändamål. Den valda värderings-
metoden skall följas konsekvent. 

En tillgång som överförs från en till pla-
ceringstillgångarna eller bestående aktiva 
hänförd grupp av placeringar till en annan 
skall åsättas det balansvärde som avses i 1–
4 mom. samt 6 och 7 mom. 

I en not till balansräkningen skall balans-
postvis uppges placeringarnas anskaff-
ningsutgift och verkliga värde på det sätt 
som Försäkringsinspektionen närmare be-
stämmer. 

Om en i 3 mom. avsedd uppskrivning 
gäller aktier eller andelar som ett moderfö-
retag äger i ett dotterföretag, skall de aktier 
eller andelar som dotterföretaget äger i 
moderföretaget anses vara utan värde när 
uppskrivningen görs. 

Försäkringsinspektionen meddelar när-
mare föreskrifter om förutsättningarna för 
värdering av placeringar enligt verkligt 
värde, fastställande av verkligt värde och 
anskaffningsutgift för placeringar, överfö-
ringar mellan placeringstillgångar och be-
stående aktiva samt om framställningssättet 
för byggnadsavskrivningar enligt plan. 
 
 

 
6 §  

Bundet eget kapital är i en försäkringsfö-
rening garantikapital, grundfond, överkurs-
fond, reservfond och uppskrivningsfond. 
Andra fonder är fritt eget kapital. Räken-
skapsperiodens vinst och vinst från tidigare 
räkenskapsperioder anges särskilt såsom 
tillägg till det fria egna kapitalet samt rä-
kenskapsperiodens förlust och förlust från 
tidigare räkenskapsperioder såsom avdrag 
från detsamma. 

Kapitallån tas upp som en särskild post i 
balansräkningen enligt vad social- och häl-
sovårdsministeriet närmare bestämmer ge-
nom förordning.  

 
 

 
6 § 

Försäkringsföreningens eget kapital är 
uppdelat på bundet eget kapital och fritt 
eget kapital. Bundet eget kapital är i en för-
säkringsförening garantikapital, grundfond, 
reservfond, uppskrivningsfond enligt bokfö-
ringslagen, fonden för verkligt värde och 
omvärderingsfonden. Andra fonder samt 
vinst och förlust från räkenskapsperioden 
och tidigare räkenskapsperioder är fritt 
eget kapital. 
 

 
6 a §  

I balansräkningen eller i en not till den 
skall per slag av garantiandel i fråga om de 
egna garantiandelar som föreningen har i 
sin besittning uppges antalet, det samman-

6 a § 
(upphävs) 



 RP 181/2009 rd  
Gällande lydelse  Föreslagen lydelse 

 

 136

lagda nominella beloppet och anskaffnings-
utgiften. 
 
 

7 §  
I balansräkningen eller i en not till den 

skall särskilt uppges de i 11 kap. 7 § 1 
mom. avsedda penninglånens sammanlagda 
belopp enligt vad Försäkringsinspektionen 
närmare bestämmer. 

Vad som sägs i 1 mom. gäller också pen-
ninglån till den som med stöd av innehav av 
garantiandelar har eller kan ha minst 10 
procent av garantiandelarna eller röstetalet 
för garantiandelarna eller med stöd av in-
nehav av aktier eller garantiandelar, op-
tionsrätter eller konvertibla skuldebrev 
motsvarande innehav eller rösträtt i ett 
samfund som tillhör samma koncern som 
försäkringsföreningen, om det sammanlag-
da beloppet av dessa penninglån överstiger 
den gräns som Försäkringsinspektionen 
fastställt.  
 

7 § 
(upphävs) 

 
8 §  

I resultaträkningen eller balansräkningen 
eller i noter till någondera skall lämnas föl-
jande uppgifter: 

1) försäkringsföreningens garantikapital 
uppdelat enligt slag av garantiandel samt 
stadgarnas huvudsakliga bestämmelser om 
varje slag av garantiandel, 

2) i fråga om kapitallån de huvudsakliga 
lånevillkoren och den för lånet avtalade 
icke kostnadsförda räntan eller gottgörel-
sen av annat slag samt övriga väsentliga 
uppgifter om kapitallån enligt vad Försäk-
ringsinspektionen bestämmer. 
 

8 § 
(upphävs) 

 
9 §  

En moderförening skall upprätta och i sitt 
bokslut ta in ett koncernbokslut. Koncern-
bokslutet skall upprättas som en samman-
ställning av koncernföretagens balansräk-
ningar och resultaträkningar samt noterna 
till dessa. Koncernbokslutet skall upprättas 
samma dag som moderföreningens bokslut. 
I ett koncernbokslut skall tas in en finansie-
ringsanalys över koncernen, i vilken skall 
redogöras för anskaffningen och använd-

9 § 
(upphävs) 
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ningen av medel under räkenskapsperioden. 
Vid upprättandet av koncernbokslut skall 

i tillämpliga delar iakttas bestämmelserna i 
1 c § 1, 2 och 4 mom., 2, 5, 5 a—5 c, 6, 6 a, 
7, 8 och 9 § i detta kapitel. 

I moderföreningens verksamhetsberättel-
se ges de uppgifter som avses i 1 c § 3 mom. 
i detta kapitel även om koncernen. 

Handlingar som ingår i och som fogas till 
koncernbokslutet skall vara överskådliga 
och bilda en helhet. 

Koncernbokslut behöver inte upprättas, 
om 

1) ett samfund som lyder under lagstift-
ningen i en stat inom Europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet äger minst nio tion-
delar av moderföreningen, 

2) moderföreningens övriga ägare har 
gett sitt samtycke till att koncernbokslut inte 
upprättas, och 

3) boksluten för moderföreningen och 
dess dottersamfund sammanställs med kon-
cernbokslutet för ett samfund som lyder un-
der lagstiftningen i en stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och kon-
cernbokslutet ges in för registrering enligt 
bestämmelserna i 3 kap. 9 § i bokföringsla-
gen. 

Koncernbokslut skall dock alltid upprät-
tas, om moderföreningen är en sådan för-
säkringsförening som delar ut medel till 
delägarna, ger sådant penninglån som av-
ses i 11 kap. 7 § 1 mom. eller beviljar dem 
som nämns i det momentet säkerhet eller i 
fråga om kapitallån återbetalar kapital el-
ler betalar ränta eller annan gottgörelse. 

Utan hinder av vad som i denna lag före-
skrivs om koncernbokslut och de upplys-
ningar om koncernen som skall ges i mo-
derföreningens verksamhetsberättelse kan 
de bestämmelser i 10 kap. i lagen om för-
säkringsbolag som motsvarar denna lag 
tillämpas på koncernbokslut och på verk-
samhetsberättelse för en moderförening i 
sådana koncerner där en finsk försäkrings-
holdingsammanslutning är moderföretag. 

Om ett kreditinstitut eller värdepappers-
företag hör till en försäkringsförenings el-
ler en försäkringsholdingsammanslutnings 
koncern, får koncernbokslutet utan hinder 
av detta kapitel upprättas på det sätt som 
bestäms i 4 kap. i lagen om tillsyn över fi-
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nans- och försäkringskonglomerat, om det 
är nödvändigt för att ge en rättvisande och 
tillräcklig bild av resultatet av koncernens 
verksamhet och av dess ekonomiska ställ-
ning. 

9 a § 
Har föreningen under räkenskapsperio-

den ökat garantikapitalet med avvikelse 
från företrädesrätten till teckning, skall i 
verksamhetsberättelsen redogöras för hur 
och på vilka villkor garantikapitalet ökades 
samt hur avvikelsen från företrädesrätten 
inverkade på fördelningen av ägandet och 
rösträtten i föreningen. 

 
 
 
 
 

9 a § 
(upphävs) 

 
9 c §  

Ett dottersamfunds bokslut behöver inte 
sammanställas med koncernbokslutet, om 
det finns en grund för detta enligt 6 kap. 3 § 
i bokföringslagen. 

Ett inhemskt dottersamfund vars bokslut 
skall sammanställas med koncernbokslutet 
skall ha samma räkenskapsperiod som mo-
derföreningen, om inte Försäkringsinspek-
tionen beviljar ett undantag enligt 12 § 7 
mom. i detta kapitel från detta. 
 

9 c § 
(upphävs) 

 
9 d §  

Bestämmelserna i 6 kap. 4 § 2 mom. bok-
föringslagen tillämpas inte på ett dotter- el-
ler intressesamfunds försäkringstekniska 
ansvarsskuld. Användningen av detta un-
dantagsförfarande skall anges i noterna till 
koncernbokslutet. 
 

9 d § 
(upphävs) 

 
9 e §  

I verksamhetsberättelsen för en moderfö-
rening skall om koncernen lämnas sådana 
uppgifter som avses i 11 kap. 9 § 2 mom. i 
lagen om aktiebolag samt i tillämpliga de-
lar sådana redogörelser för garantiandelar 
som avses i 11 kap. 9 a § 1–3 mom. i lagen 
om aktiebolag. Dessutom skall uppges det 
belopp som samfunden inom koncernen en-
ligt bolagsordningen eller föreningens 
stadgar skall överföra av koncernens fria 
egna kapital till bundet eget kapital. 
 

9 e § 
(upphävs) 

 
  



 RP 181/2009 rd  
Gällande lydelse  Föreslagen lydelse 

 

 139 

11 §  
På anmälan av en försäkringsförenings 

bokslut, verksamhetsberättelse och kon-
cernbokslut för registrering och på hand-
lingar som skall bifogas anmälan tillämpas 
11 kap. 14 § i lagen om aktiebolag. 
 

11 § 
(upphävs) 

 
12 §  

Närmare bestämmelser som beror på för-
säkringsverksamhetens speciella karaktär 
utfärdas genom förordning av social- och 
hälsovårdsministeriet om balansräknings- 
och resultaträkningsscheman, finansie-
ringsanalysen, noter till balansräkningen, 
resultaträkningen och finansieringsanaly-
sen och uppgifter som skall ges i verksam-
hetsberättelsen, om koncernbalansräkning-
en, koncernresultaträkningen och koncer-
nens finansieringsanalys, upplysningar som 
skall ges i noterna till koncernbalansräk-
ningen, koncernresultaträkningen och kon-
cernens finansieringsanalys samt om ba-
lansspecifikationer och specifikationer av 
noterna. 

Social- och hälsovårdsministeriet kan ge-
nom förordning bestämma när och hur av-
vikelser, för att en rättvisande bild skall 
kunna ges, får göras från bestämmelserna 
om upprättande av bokslutet och verksam-
hetsberättelsen. 

Försäkringsinspektionen meddelar när-
mare föreskrifter som beror på försäkrings-
verksamhetens speciella karaktär om hur 
bokslut, koncernbokslut och verksamhetsbe-
rättelse för försäkringsföreningar skall 
upprättas. 

Försäkringsinspektionen kan ge anvis-
ningar och utlåtanden om hur detta kapitel, 
social- och hälsovårdsministeriets förord-
ning enligt 1 mom., bestämmelserna om 
bokslut, koncernbokslut och verksamhetsbe-
rättelse i lagen om aktiebolag samt bokfö-
ringslagen och bokföringsförordningen 
skall tillämpas på försäkringsföreningar. 
Anvisningar och utlåtanden om tillämp-
ningen av de internationella redovisnings-
standarder som avses i 7 a kap. i bokfö-
ringslagen kan ges när dessa gäller enbart 
försäkringsverksamhet. 

Försäkringsinspektionen kan på ansökan 
av en försäkringsförening av särskilda skäl 

12 § 
(upphävs) 
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för viss tid bevilja tillstånd att avvika från 
de i 4 mom. angivna bestämmelserna och 
föreskrifterna, om undantaget behövs för att 
ge en rättvisande bild av resultatet av för-
säkringsföreningens verksamhet och av 
dess ekonomiska ställning. 

Om en bestämmelse eller föreskrift, en 
anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd 
som avses i denna paragraf är av vikt med 
tanke på den allmänna tillämpningen av 
bokföringslagen eller bokföringsförord-
ningen eller bestämmelserna om bokslut, 
koncernbokslut och verksamhetsberättelse i 
lagen om aktiebolag, skall social- och häl-
sovårdsministeriet eller Försäkringsinspek-
tionen, innan bestämmelsen eller föreskrif-
ten, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet 
utfärdas, begära bokföringsnämndens utlå-
tande härom. 

Försäkringsinspektionen kan av särskilda 
skäl för viss tid i enskilda fall bevilja un-
dantag från 1 c § 5 mom., 9 c § 2 mom. och 
12 § 1 mom. i detta kapitel samt 2 kap. 9 § 
1 mom. i bokföringslagen. En förutsättning 
för att undantag skall beviljas är att det inte 
strider mot Europeiska unionens rättsakter 
om årsbokslut och koncernbokslut. 
 
 

10 a kap  

Verksamhetskapital  

1 §  
Med en försäkringsförenings verksam-

hetskapital avses det belopp med vilket fö-
reningens tillgångar anses överstiga före-
ningens skulder och andra därmed jämför-
bara förbindelser, med iakttagande i till-
lämpliga delar av vad som i 11 kap. 2–5 § 
lagen om försäkringsbolag bestäms om 
skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital. 

Av en stor försäkringsförenings verksam-
hetskapital skall ett belopp som motsvarar 
det garantibelopp som anges i 3 § bestå av 
de poster som avses i 11 kap. 2 § 1 och 3–7 
punkten lagen om försäkringsbolag, med 
avdrag för de poster som avses i 11 kap. 5 § 
lagen om försäkringsbolag. 
 

10 a kap. 

Verksamhetskapital  

1 § 
Med en försäkringsförenings verksam-

hetskapital avses det belopp med vilket fö-
reningens tillgångar anses överstiga före-
ningens skulder och andra därmed jämför-
bara förbindelser, med iakttagande av vad 
som i 11 kap. 2—5 § i försäkringsbolagsla-
gen bestäms om skadeförsäkringsbolags 
verksamhetskapital. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om poster som ska hänföras till 
och dras av från verksamhetskapitalet i en-
lighet med 11 kap. 2—5 § i försäkringsbo-
lagslagen. 

Försäkringsföreningen ska fortlöpande 
uppfylla de krav på verksamhetskapitalet 
som anges i detta kapitel. 

Av en stor försäkringsförenings verksam-
hetskapital ska ett belopp som motsvarar 
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det garantibelopp som anges i 3 § bestå av 
de poster som avses i 11 kap. 2 § 1 och 3—
7 punkten i försäkringsbolagslagen, med 
avdrag för de poster som avses i 11 kap. 5 § 
i den lagen. 

 
2 §  

På stora försäkringsföreningar tillämpas 
vad som i 11 kap. 7 § 1–9 mom. och 14 § 
lagen om försäkringsbolag bestäms om 
skadeförsäkringsbolag. 

En stor försäkringsförenings verksam-
hetskapital skall alltid uppgå till minst det 
minimigarantibelopp som anges i 3 § 2 
mom. 
 

2 § 
På stora försäkringsföreningar tillämpas 

vad som i 11 kap. 7—11 § och 27 § i för-
säkringsbolagslagen bestäms om skadeför-
säkringsbolag. 

En stor försäkringsförenings verksam-
hetskapital ska alltid uppgå till minst det 
minimigarantibelopp som anges i 3 § 2 
mom. 
 

 
2 a §  

En liten försäkringsförenings verksam-
hetskapital skall uppgå till minst 84 000 
euro ökat med 24 procent av medeltalet av 
premieinkomsterna enligt föreningens bok-
slut för de tre senaste räkenskapsperioderna. 

En liten försäkringsförenings eget kapital 
skall utgöra minst hälften av verksamhets-
kapitalets minimibelopp. 

2 a § 
En liten försäkringsförenings verksam-

hetskapital ska uppgå till minst 97 000 euro 
ökat med 27 procent av medeltalet av pre-
mieinkomsterna enligt föreningens bokslut 
för de tre senaste räkenskapsperioderna. 

En liten försäkringsförenings eget kapital 
ska utgöra minst hälften av verksamhetska-
pitalets minimibelopp. 

 
3 §  

En stor försäkringsförenings garantibe-
lopp utgörs av en tredjedel av det i 2 § före-
skrivna minimibeloppet av verksamhetska-
pitalet. 

Minimigarantibeloppet är 
1) 2 250 000 euro, om någon av de för-

säkrade riskerna hör till skadeförsäkrings-
klasserna 10–15 eller den mottagna återför-
säkringens andel av föreningens totala pre-
mieinkomst eller totala ansvarsskuld över-
stiger tio procent, 
2) 1 500 000 euro i övriga fall. 

3 § 
En stor försäkringsförenings garantibe-

lopp utgörs av en tredjedel av det i 2 § före-
skrivna minimibeloppet av verksamhetska-
pitalet. 

Minimigarantibeloppet är 
1) 2 650 000 euro, om någon av de för-

säkrade riskerna hör till skadeförsäkrings-
klasserna 10—15 eller den mottagna åter-
försäkringens andel av föreningens totala 
premieinkomst eller totala ansvarsskuld 
överstiger tio procent, 

2) 1 725 000 euro i övriga fall. 
 

 . 
 

 
5 §  

En försäkringsförenings verksamhetskapi-
tal, återförsäkring och övriga omständighe-
ter som inverkar på föreningens solvens 
skall ordnas så att de tryggar de försäkrade 
förmånerna, med beaktande av sannolika 
växlingar i intäkterna och kostnaderna samt 
kalkylerbara övriga osäkerhetsfaktorer. 

5 § 
En försäkringsförenings verksamhetskapi-

tal, återförsäkring och övriga omständighe-
ter som inverkar på föreningens solvens ska 
ordnas så att de tryggar de försäkrade för-
månerna, med beaktande av sannolika väx-
lingar i intäkterna och kostnaderna samt 
kalkylerbara övriga osäkerhetsfaktorer. 
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Social- och hälsovårdsministeriet medde-
lar närmare föreskrifter om tillämpningen 
av 1 mom.  

 
 
 7 § 

En försäkringsförenings solvenskapital 
består av det sammanlagda beloppet av ut-
jämningsbeloppet och verksamhetskapita-
let. 

Det korrigerade solvenskapitalet erhålls 
genom en korrigering av solvenskapitalet 
på följande sätt: 

1) ett kapitallån som avses i 11 kap. 2 § 
7 punkten i försäkringsbolagslagen läggs 
till solvenskapitalet till den del lånet på 
grund av begränsningarna i 11 kap. 4 § i 
försäkringsbolagslagen inte kan hänföras 
till verksamhetskapitalet, 

2) det i 1 kap. 3 § i denna lag avsedda be-
lopp som ska debiteras på grundval av till-
skottsplikt till den del beloppet i enlighet 
med 11 kap. 2 § 8 punkten och 4 § 3 mom. i 
försäkringsbolagslagen har hänförts till 
verksamhetskapitalet och 

3) aktierna och andelarna i kreditinstitut 
eller finansinstitut eller andra försäkrings-
bolag som ägs av föreningen samt det verk-
liga värdet av riskdebenturer, kapitallån 
och andra poster som kan jämställas med 
eget kapital dras av, till den del föreningens 
tillgångar motsvarar den definition av 
ägarintresse som avses i 12 a kap. och om 
dessa tillgångar inte har dragits av från bo-
lagets verksamhetskapital med stöd  av 11 
kap. 5 § 10 punkten i försäkringsbolagsla-
gen. 
 

 
 8 § 

En försäkringsförenings riskposition be-
döms genom en jämförelse av det korrige-
rade solvenskapitalet med minimibeloppet 
av det korrigerade solvenskapitalet. Vid be-
räkningen av minimibeloppet av det korri-
gerade solvenskapitalet beaktas försäk-
ringsföreningens försäkringstekniska risker 
och det största möjliga ersättningsbeloppet 
av föreningens eget ansvar i ett enskilt ska-
defall. 
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 9 § 
En försäkringsförening ska ha beräk-

ningsgrunder för beräkningen av minimibe-
loppet av det korrigerade solvenskapitalet. 
Föreningen ska ansöka om att Finansin-
spektionens fastställer beräkningsgrunder-
na. 

Finansinspektionen kan kräva att beräk-
ningsgrunderna ska ändras av om de inte 
längre kan tillämpas på grund av föränd-
rande förhållanden. 
 

 
 10 § 

Det korrigerade solvenskapitalet i en för-
säkringsförening ska fortlöpande uppgå till 
minst dess minimibelopp. 

Försäkringsföreningen ska årligen till Fi-
nansinspektionen lämna beräkningar av 
tillsynsgränserna, där beloppet av bolagets 
korrigerade solvenskapital i förhållande till 
minimibeloppet av det korrigerade solvens-
kapitalet ska framgå. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de uppgifter som avses i 2 
mom. och om hur uppgifterna ska presente-
ras och lämnas till Finansinspektionen. 
 

 
 11 § 

Om en försäkringsförenings korrigerade 
solvenskapital underskrider minibeloppet 
av  det korrigerade solvenskapitalet, ska fö-
reningen utan dröjsmål öka sitt verksam-
hetskapital eller utöka sin återförsäkring el-
ler i övrigt höja det korrigerade solvenska-
pitalet så att det överstiger minimibeloppet. 
 

 
 12 § 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet föreskrivs det om 

1) de formler och parametrar som ska 
användas vid beräkningen av minibeloppet 
av  det korrigerade solvenskapitalet enligt 8 
§, 

2) hur beräkningsgrunderna för minimi-
beloppet av det korrigerade solvenskapita-
let ska utarbetas, och 

3) vilka dokument som ska bifogas bok-
slutet på grund av den proaktiva tillsynen. 
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 13 § 

I enskilda fall kan Finansinspektionen på 
ansökan av försäkringsföreningen tillåta att 
föreningen avviker från det som i den för-
ordning som avses i 12 § föreskrivs om de 
parametrar eller formler som ska användas 
vid beräkningen av minimibeloppet av det 
korrigerade solvenskapitalet, om de inte ger 
en rättvisande bild av föreningens riskposi-
tion. 
 

 
 

11 kap  

Vinstutdelning och annan användning av 
föreningens tillgångar  

1 §  
Försäkringsföreningens medel får utbeta-

las till delägarna endast enligt vad som i 
denna lag bestäms om 

1) vinstutdelning, 
2) utbetalning vid nedsättning av över-

kursfonden eller reservfonden eller vid 
återbetalning av garantikapitalet, 

3) förvärv och mottagande av egna garan-
tiandelar såsom pant, 

4) utbetalning i samband med att före-
ningen upplöses eller fusioneras. 

Förrän föreningen har registrerats får me-
del inte utbetalas eller i 7 § avsedda lån ges 
eller medel betalas ut. 

Bestämmelserna i detta kapitel om 
vinstutdelning skall i tillämpliga delar iakt-
tas vid betalning av ränta på garantiandelar 
som medför delägarskap i försäkringsföre-
ningen. 
 

11 kap. 

Vinstutdelning och annan användning av 
föreningens tillgångar 

1 § 
Försäkringsföreningens medel får utbeta-

las till delägarna endast enligt vad som i 
denna lag bestäms om 

1) vinstutdelning och utbetalning från en 
fond som hänförs till det fria egna kapitalet, 

2) utbetalning vid nedsättning av reserv-
fonden eller minskning av eller återbetal-
ning av garantikapitalet, 

3) förvärv, inlösen och mottagande av 
egna garantiandelar såsom pant, 

4) utbetalning i samband med att före-
ningen upplöses eller fusioneras. 

Medel får inte betalas ut förrän förening-
en har registrerats. 

Bestämmelserna i detta kapitel om 
vinstutdelning ska tillämpas också på be-
talning av ränta på garantiandelar som med-
för delägarskap i försäkringsföreningen. 

Som olaglig utbetalning av medel anses 
andra affärshändelser som utan någon af-
färsekonomisk grund minskar föreningens 
tillgångar eller ökar dess skulder. 
 

 
2 §  

Vinstutdelning får inte överstiga det 
sammanlagda beloppet av vinst enligt fast-
ställd balansräkning för den senaste räken-
skapsperioden och bolagets övriga fria egna 
kapital, med avdrag för den förlust som ba-
lansräkningen utvisar och andra icke utdel-
ningsbara poster, vilka är 

2 § 
Vinstutdelning får inte överstiga det sam-

manlagda beloppet av vinst enligt fastställd 
balansräkning för den senaste räkenskaps-
perioden och bolagets övriga fria egna kapi-
tal, med avdrag för den förlust som balans-
räkningen utvisar och andra icke utdel-
ningsbara poster, vilka är 
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1) belopp som enligt stadgarna skall av-
sättas till reservfonden eller annars lämnas 
outdelat, samt 

2) belopp som av de orealiserade värde-
ökningarna på de placeringar som står un-
der huvudgruppen "Placeringar" i försäk-
ringsföreningens balansräkning, på grund-
val av 10 kap. 5 c § 6 och 7 mom. har upp-
tagits som fritt eget kapital. 

 
 
 
I fråga om begränsning av vinstutdelning 

som grundar sig på nedsättning av garanti-
kapitalet tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 
2 §. Om begränsning av vinstutdelning till 
följd av ränta på kapitallån eller annan gott-
görelse bestäms i 1 kap. 5 c § 2 mom. och 5 
d § 1 mom. 

Som vinst i moderföreningen får inte ut-
delas ett belopp som överstiger det sam-
manlagda beloppet av vinst enligt fastställd 
koncernbalansräkning för den senaste rä-
kenskapsperioden och koncernens övriga 
fria egna kapital, med avdrag för den för-
lust som koncernbalansräkningen utvisar, 
sådana andra icke utdelningsbara poster 
som avses i 1 mom., sådana poster som av-
ses i 2 mom. och poster som är 

1) belopp till vilket i bokföringslagen av-
sedda reserver i bokslutet för samfunden i 
koncernen samt skillnaden mellan de regi-
strerade och planenliga avskrivningarna 
har upptagits som fritt eget kapital i kon-
cernbokslutet, 

2) belopp som av utjämningsbeloppet för 
en försäkringsförening i koncernen i det 
koncernbokslut som upprättats enligt 10 
kap. 1 § 6 mom. har upptagits som fritt eget 
kapital, och 

3) belopp som av de orealiserade värde-
ökningarna på de placeringar som står un-
der huvudgruppen "Placeringar" i balans-
räkningen för en försäkringsförening i kon-
cernen, på grundval av 10 kap. 1 § 6 mom. 
har upptagits som fritt eget kapital. 

Sådan vinstutdelning som avses i 1 mom. 
är förbjuden, om en stor försäkringsföre-
nings eget kapital understiger minimibelop-
pet enligt 10 a kap. 4 § eller en liten försäk-
ringsförenings eget kapital understiger mi-
nimibeloppet enligt 2 kap. 5 § 3 mom. Med 

1) belopp som enligt stadgarna ska avsät-
tas till reservfonden eller annars lämnas 
outdelat, samt 

2) belopp som av de orealiserade värde-
ökningarna på de placeringar som står un-
der huvudgruppen "Placeringar" i försäk-
ringsföreningens balansräkning, på grund-
val av 8 kap. 17 § 1 och 2 mom. i försäk-
ringsbolagslagen har upptagits som fritt 
eget kapital och det sammanlagda belopp 
med vilket fonden för verkligt värde är ne-
gativ. 

I fråga om begränsning av vinstutdelning 
som grundar sig på nedsättning av garanti-
kapitalet tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 
2 §. Om begränsning av vinstutdelning till 
följd av ränta på kapitallån eller annan gott-
görelse bestäms i 1 kap. 5 c § 2 mom. och 5 
d § 1 mom. 

Sådan vinstutdelning som avses i 1 mom. 
är förbjuden, om en stor försäkringsföre-
nings eget kapital understiger minimibelop-
pet enligt 10 a kap. 4 § eller en liten försäk-
ringsförenings eget kapital understiger mi-
nimibeloppet enligt 2 kap. 5 § 3 mom. Med 
eget kapital jämställs dock härvid inte av 
försäkringsföreningen upptaget kapitallån. 
Vinstutdelning är också förbjuden, om före-
ningen inte uppfyller kraven på täckning av 
ansvarsskulden eller om det är känt eller 
bör vara känt att föreningen är insolvent. 
Dessutom är vinstutdelning förbjuden om 
det är känt eller bör vara känt att vinstut-
delning leder till att det egna kapitalet 
minskar så mycket att det understiger mi-
nimibeloppet, till att föreningen blir insol-
vent eller till att täckningen av ansvarsskul-
den inte uppfyller  kraven enligt denna lag. 
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eget kapital jämställs dock härvid inte av 
försäkringsföreningen upptaget kapitallån. 
 
 

 
3 a §  

Uppskrivningsfonden får användas endast 
för överföring till en försäkringsförenings 
grundfond, och även i sådana fall endast 
om fonden består av uppskrivningar av pla-
ceringar som skall anses hänföra sig till an-
läggningstillgångarna. När uppskrivningar 
återförs skall det kapital som har avsatts till 
fonden i motsvarande mån minskas med det 
belopp som återförs. Om föreningens 
grundfond har ökats genom användning av 
uppskrivningsfonden och det kapital som 
har avsatts till fonden inte kan minskas med 
det belopp som återförs, skall ett motsva-
rande belopp upptas som en minskning av 
det fria egna kapitalet. 

 

 
3 a § 

(upphävs) 

 
7 §  

En försäkringsförening får bevilja en i 1 
kap. 5 b § 1 mom. 3 punkten avsedd person 
penninglån endast inom gränserna för de 
såsom vinst utdelningsbara medel enligt 2 § 
i detta kapitel och endast om för lånet har 
ställts borgen av en depositionsbank som 
beviljats koncession i en stat som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
eller någon annan betryggande säkerhet. 
Detsamma gäller penninglån till den som är 
make till eller lever under äktenskapslik-
nande förhållanden med en ovan avsedd 
person, är släkt i rätt upp- eller nedstigande 
led med en sådan person, med hans make 
eller med någon som lever under äkten-
skapsliknande förhållanden med personen i 
fråga samt den som är make till eller lever 
under äktenskapsliknande förhållanden 
med en sådan släkting. 

Försäkringsföreningen får inte bevilja 
penninglån eller ge ut andra medel i syfte 
att mottagaren eller någon som hör till den-
nes närmaste krets enligt 1 kap. 5 b § med 
medlen skall förvärva garantiandelar i före-
ningen eller aktier, medlemsandelar, garan-
tiandelar eller andra bolagsandelar i ett an-
nat samfund som hör till samma koncern. 

I styrelsens protokoll eller i en till balans-

7 § 
Försäkringsföreningen får inte bevilja 

penninglån eller ge ut andra medel i syfte 
att mottagaren med medlen ska förvärva ga-
rantiandelar i föreningen eller aktier, med-
lemsandelar, garantiandelar eller andra bo-
lagsandelar i ett annat samfund som hör till 
samma koncern. 
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specifikationerna fogad förteckning skall 
särskilt antecknas varje lån som avses i 1 
mom. Av anteckningen skall framgå gälde-
närens namn, villkoren för lånet och de sä-
kerheter som ställts. 
 
 

12 kap  
 

Tillsynen över försäkringsföreningarna 

 
3 §  

För att säkerställa en sund och fungeran-
de ekonomisk konkurrens som är fri från 
skadliga konkurrensbegränsningar i försäk-
ringsföreningarnas verksamhet skall i till-
lämpliga delar iakttas 14 a kap. lagen om 
försäkringsbolag.  
 

12 kap. 

Tillsynen över försäkringsföreningarna 

 
3 § 

(upphävs) 
 

 
5 §  

En försäkringsförening skall varje år 
inom en månad från den föreningsstämma 
vid vilken bokslutet och verksamhetsberät-
telsen fastställts, dock senast i juli månad 
eller vid en senare tidpunkt som godkänns 
av Försäkringsinspektionen, till Försäk-
ringsinspektionen sända en enligt Försäk-
ringsinspektionens formulär avfattad berät-
telse över sin verksamhet och över sitt till-
stånd. Till berättelsen skall fogas kopior av 
de handlingar som avses i 10 kap. 11 §. 

En försäkringsförening och en finsk för-
säkringsholdingsammanslutning skall inom 
en skälig tid som social- och hälsovårdsmi-
nisteriet och Försäkringsinspektionen be-
stämmer lämna ministeriet och inspektionen 
också andra för utförandet av uppgifterna 
enligt denna lag nödvändiga upplysningar 
om sin verksamhet än de som avses i 1 
mom. Det som ovan i detta moment före-
skrivs om försäkringsföreningar och finska 
försäkringsholdingsammanslutningar till-
lämpas på motsvarande sätt på inhemska 
och utländska företag som hör till ett fi-
nans- och försäkringskonglomerat, om För-
säkringsinspektionen är samordnande till-
synsmyndighet enligt den nämnda lagen el-
ler i övrigt utför uppgifter som med stöd av 
den nämnda lagen hör till den. 

5 § 
Trots sekretessbestämmelserna ska en 

försäkringsförening och en finsk försäk-
ringsholdingsammanslutning inom en skä-
lig tid som social- och hälsovårdsministeriet 
bestämmer till ministeriet lämna uppgifter 
om sin verksamhet som är nödvändiga för 
att ministeriet ska kunna utföra sina uppgif-
ter. 
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6 c §  
I syfte att trygga de försäkrades intressen 

kan Försäkringsinspektionen förbjuda en 
försäkringsförening att överlåta eller pant-
sätta sin egendom, om 

1) föreningen inte uppfyller kraven på 
täckning av ansvarsskulden enligt 10 kap. 3 
a §, 

2) föreningen inte uppfyller de i 6 b § 2 
mom. nämnda kraven på föreningens verk-
samhetskapital och eget kapital, 

3) föreningen inte längre uppfyller de i 6 
b § 1 mom. nämnda kraven på föreningens 
verksamhetskapital och Försäkringsinspek-
tionen har anledning att anta att föreningens 
ekonomiska ställning ytterligare kommer att 
försämras, eller om 

4) Försäkringsinspektionen anser att före-
ningen håller på att råka i en sådan situation 
som avses i 3 punkten. 

Ett förbud att överlåta och pantsätta en 
försäkringsförenings egendom får gälla i 
högst tre månader. Försäkringsinspektionen 
kan av särskilda skäl besluta att förlänga 
förbudet med högst tre månader. 

Av Försäkringsinspektionens beslut enligt 
1 mom. skall framgå tidpunkten för medde-
landet av beslutet, den egendom överlåtel-
se- och pantsättningsförbudet gäller och 
förbudets giltighetstid, det ombud som med 
stöd av 4 mom. har förordnats att övervaka 
att förbudet iakttas samt inverkan av över-
klagande på beslutets verkställbarhet. 

Finansinspektionen ska vid försäkringsfö-
reningen tillsätta ett ombud enligt 29 § i la-
gen om Finansinspektionen. Ombudet ska 
övervaka att föreningen iakttar förbudet att 
överlåta och pantsätta egendom. Utöver de 
befogenheter som föreskrivs i den nämnda 
paragrafen har ombudet rätt att besluta om 
samtycke till rättshandlingar enligt 25 kap. 
13 § i försäkringsbolagslagen.  

På förbud att överlåta och pantsätta en 
försäkringsförenings egendom tillämpas 
dessutom vad som i 14 kap. 9—20 § och 15 
a kap. lagen om försäkringsbolag bestäms 
om förbud för ett försäkringsbolag att över-
låta och pantsätta egendom. 
 

6 c § 
I syfte att trygga de försäkrades intressen 

kan Finansinspektionen förbjuda en försäk-
ringsförening att överlåta eller pantsätta sin 
egendom, om 

1) föreningen inte uppfyller kraven på 
täckning av ansvarsskulden enligt 10 kap. 3 
a §, 

2) föreningen inte uppfyller de i 6 b § 
2 mom. föreskrivna kraven på föreningens 
verksamhetskapital och eget kapital, 

3) föreningen inte längre uppfyller de i 
6 b § 1 mom. föreskrivna kraven på före-
ningens verksamhetskapital och Finansin-
spektionen har anledning att anta att före-
ningens ekonomiska ställning ytterligare 
kommer att försämras, eller om 

4) Finansinspektionen anser att det finns 
risk för att föreningen råkar i en sådan situ-
ation som avses i 3 punkten. 

Finansinspektionen ska desssuton vid för-
säkringsföreningen tillsätta ett ombud enligt 
29 § i lagen om Finansinspektionen. Om-
budet ska övervaka att föreningen iakttar 
förbudet att överlåta och pantsätta egen-
dom. Utöver de befogenheter som före-
skrivs i den nämnda paragrafen har ombu-
det rätt att besluta om samtycke till rätts-
handlingar enligt 25 kap. 13 § i försäk-
ringsbolagslagen. 

Ett förbud att överlåta och pantsätta en 
försäkringsförenings egendom får gälla i 
högst tre månader. Finansinspektionen kan 
av särskilda skäl besluta att förlänga förbu-
det med högst tre månader. 

Av Finansinspektionens beslut enligt 
1 mom. ska framgå tidpunkten för medde-
landet av beslutet, den egendom överlåtel-
se- och pantsättningsförbudet gäller, förbu-
dets giltighetstid, ombud samt inverkan av 
överklagande på beslutets verkställbarhet. 

På förbud att överlåta och pantsätta en 
försäkringsförenings egendom tillämpas 
dessutom vad som i 24 kap. och 25 kap. 
12—21 § i försäkringsbolagslagen bestäms 
om förbud för ett försäkringsbolag att över-
låta och pantsätta egendom. 

Ett beslut av Finansinspektionen om för-
bud att avyttra och pantsätta egendom får 
överklagas i enlighet med lagen om Finans-
inspektionen. Besvär ska anföras inom 
30 dagar från det att beslutet har offentlig-
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gjorts i Europeiska unionens officiella tid-
ning.  

 
 

12 a kap  

Extra tillsyn över försäkringsgrupper 

1 §  
I detta kapitel avses med 
1) moderföretag ett moderföretag enligt 

bokföringslagen samt varje annan juridisk 
person som Försäkringsinspektionen anser 
att utövar ett faktiskt bestämmande infly-
tande över ett annat företag, 

2) dotterföretag ett dotterföretag enligt 
bokföringslagen samt varje annan juridisk 
person över vilken Försäkringsinspektionen 
anser att ett moderföretag utövar faktiskt 
bestämmande inflytande samt en sådan ju-
ridisk persons dotterföretag, 

3) ägarintresse det att det mellan en fy-
sisk person eller en juridisk person och ett 
företag uppstår en betydande bindning en-
ligt 1 kap. 6 §; även en annan sådan ägaran-
del som skapar en varaktig förbindelse mel-
lan en fysisk person eller en juridisk person 
och ett företag och som är avsedd att främja 
den fysiska personens eller den juridiska 
personens verksamhet eller den verksamhet 
som ett företag inom samma koncern bedri-
ver, utgör ett ägarintresse, 

4) företag med ägarintresse ett moderfö-
retag eller en juridisk person som har ägar-
intresse i ett annat företag,  

5) anknutet företag ett dotterföretag eller 
ett företag i vilket en juridisk person har 
ägarintresse,  

6) försäkringsföretag en försäkringsföre-
ning och ett i lagen om försäkringsbolag 
avsett försäkringsbolag samt en med dem 
jämförbar utländsk försäkringsgivare som 
bedriver direkt försäkring och vars hemstat 
hör till Europeiska ekonomiska samarbets-
området, 

7) försäkringsföretag i tredje land ett ut-
ländskt försäkringsföretag som bedriver di-
rekt försäkring och vars hemstat inte hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 

8) utländskt återförsäkringsföretag ett 
utländskt företag som huvudsakligen bedri-
ver återförsäkring och som inte är ett för-

12 a kap. 

Extra tillsyn över försäkringsgrupper 

1 § 
I detta kapitel avses med 
1) moderföretag ett moderföretag enligt 

bokföringslagen samt varje annan juridisk 
person som Finansinspektionen anser ut-
övar ett faktiskt bestämmande inflytande 
över ett annat företag, 

2) dotterföretag ett dotterföretag enligt 
bokföringslagen samt varje annan juridisk 
person över vilken Finansinspektionen an-
ser att ett moderföretag utövar faktiskt be-
stämmande inflytande samt en sådan juri-
disk persons dotterföretag, 

3) ägarintresse det att det mellan en fy-
sisk person eller en juridisk person och ett 
företag uppstår en betydande bindning en-
ligt 1 kap. 6 §; även en annan sådan ägaran-
del som skapar en varaktig förbindelse mel-
lan en fysisk person eller en juridisk person 
och ett företag och som är avsedd att främja 
den fysiska personens eller den juridiska 
personens verksamhet eller den verksamhet 
som ett företag inom samma koncern bedri-
ver, utgör ett ägarintresse, 

4) ägarföretag ett moderföretag eller en 
juridisk person som har ägarintresse i ett 
annat företag, 

5) anknutet företag ett dotterföretag eller 
ett företag i vilket en juridisk person har 
ägarintresse, 

6) anknutet försäkringsföretag ett för-
säkringsföretag, en försäkringsholding-
sammanslutning, ett försäkringsföretag i ett 
tredjeland, ett kredit- och finansinstitut el-
ler ett värdepappersföretag som är ett an-
knutet företag, 

7) försäkringsföretag en försäkringsföre-
ning och ett i lagen om försäkringsbolag 
avsett försäkringsbolag samt en med dem 
jämförbar utländsk försäkringsgivare som 
bedriver direkt försäkring och vars hemstat 
hör till Europeiska ekonomiska samarbets-
området, 

8) försäkringsföretag i tredje land ett ut-
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säkringsföretag enligt 6 och 7 punkten, 
9 punkten har upphävts genom L 

30.7.2004/709.  
10) mångbranschholdingsammanslutning 

ett annat moderföretag än ett försäkringsfö-
retag, ett försäkringsföretag i tredje land, ett 
utländskt återförsäkringsföretag, en försäk-
ringsholdingsammanslutning eller ett kon-
glomerats holdingsammanslutning enligt 
lagen om tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat och som har minst en för-
säkringsförening enligt denna lag bland sina 
dotterföretag. 

ländskt försäkringsföretag som bedriver di-
rekt försäkring eller återförsäkring och vars 
hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, 

9) mångbranschholdingsammanslutning 
ett annat moderföretag än ett försäkringsfö-
retag, ett försäkringsföretag i tredje land, en 
försäkringsholdingsammanslutning eller ett 
konglomerats holdingsammanslutning en-
ligt lagen om tillsyn över finans- och för-
säkringskonglomerat och som har minst en 
försäkringsförening enligt denna lag bland 
sina dotterföretag, 

10) försäkringsgrupp försäkringsföretag 
som avses i 2 § 2—4 mom., deras anknutna 
företag och ägarföretag samt företag som 
är anknutna till deras ägarföretag. 

När ägarintresse definieras i enlighet 
med 1 mom. 3 punkten räknas vid tillämp-
ningen av detta kapitel som indirekt inne-
hav även innehav som fås med hjälp av en 
formel enligt vilken de successiva intresse-
na hos företag som inte hör till samma kon-
cern multipliceras med varandra. I fråga 
om företag inom samma koncern räknas de-
ras innehav i ett bolag utanför koncernen 
vid tillämpningen av detta kapitel som di-
rekt innehav. 
 

 
2 §  

På en försäkringsförening med ägarintres-
se i minst ett försäkringsföretag, ett ut-
ländskt återförsäkringsföretag eller ett för-
säkringsföretag i tredje land tillämpas be-
stämmelserna i 4 och 5 §, 7 § 1, 3 och 4 
mom. samt 8—12 § i detta kapitel. 

Bestämmelserna i 6 §, 7 § 2—4 mom. och 
8—12 § i detta kapitel tillämpas på en för-
säkringsförening vars moderföretag är en 
försäkringsholdingsammanslutning, ett ut-
ländskt återförsäkringsföretag eller ett för-
säkringsföretag i tredje land. 

På en försäkringsförening vars moderfö-
retag är en mångbranschholdingsammans-
lutning tillämpas bestämmelserna i 8–12 § i 
detta kapitel. 

En försäkringsförening enligt 1–3 mom., 
företag som är anknutna till den och före-
tag med ägarintresse i den samt företag 
som är anknutna till företag med ägarin-
tresse i den utgör en försäkringsgrupp som 

2 § 
På en försäkringsförening som är ägarbo-

lag i minst ett försäkringsföretag eller ett 
försäkringsföretag i tredje land tillämpas 
bestämmelserna i 4 och 5 §, 7 § 1, 3 och 4 
mom. samt 8, 11 och 12 § i detta kapitel 
och i 24 § och 26 § 1 mom. 2 punkten i la-
gen om Finansinspektionen. 

Bestämmelserna i 6 §, 7 § 2—4 mom. och 
8, 11 och 12 § i detta kapitel och i 24 § och 
26 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finans-
inspektionen tillämpas på en försäkringsfö-
rening vars moderföretag är en försäkrings-
holdingsammanslutning eller ett försäk-
ringsföretag i tredje land. 

På en försäkringsförening vars moderfö-
retag är en mångbranschholdingsammans-
lutning tillämpas bestämmelserna i 8, 11 
och 12 § i detta kapitel och i 24 § i lagen 
om Finansinspektionen. 

Dessutom tillämpas på försäkringsföre-
ningar som avses i 1 och 2 mom. vad som i 
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omfattas av extra tillsyn. 
 

26 kap. 6—10 § i försäkringsbolagslagen 
föreskrivs om verksamhetskapital som ska 
användas vid beräkning av den jämkade 
solvensen och om beräkning av detta kapi-
tal, beräkning av det jämkade verksamhets-
kapitalet, begränsning av anknutna försäk-
ringsföretags verksamhetskapital, det jäm-
kade verksamhetskapitalets minimibelopp 
och undantag i fråga om beaktandet av an-
knutna företags verksamhetskapital.  
 

 
3 §  

Försäkringsinspektionen får besluta att 
bestämmelserna i detta kapitel inte tilläm-
pas på ett företag som omfattas av extra till-
syn, om företaget är av ringa intresse med 
hänsyn till syftet med den extra tillsyn över 
försäkringsföreningar som föreskrivs i detta 
kapitel eller om det skulle vara olämpligt 
eller missvisande att låta företagets finansi-
ella situation omfattas av den extra tillsynen 
med hänsyn till syftet med den extra tillsy-
nen över försäkringsföreningar. 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet föreskrivs vid behov om de 
allmänna principerna för tillämpningen av 
1 mom. 

Om en försäkringsholdingsammanslut-
ning, ett utländskt återförsäkringsföretag, 
ett försäkringsföretag i tredje land eller en 
mångbranschholdingsammanslutning som 
är moderföretag som dotterföretag har för-
säkringsföretag som erhållit koncession i 
Finland och i minst en annan stat som hör 
till Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, får Försäkringsinspektionen besluta 
att bestämmelserna i detta kapitel inte till-
lämpas på en finsk försäkringsförening som 
omfattas av den extra tillsynen, förutsatt att 
den extra tillsynen över försäkringsgruppen 
i fråga har ordnats av en myndighet som 
övervakar försäkringsverksamheten i en an-
nan stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet i enlighet med principerna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/78/EG om extra tillsyn över försäkrings-
företag som ingår i en försäkringsgrupp och 
att den myndighet som övervakar försäk-
ringsverksamheten i staten i fråga ger För-
säkringsinspektionen alla uppgifter som be-
hövs för den extra tillsynen över försäk-

3 § 
Försäkringsinspektionen får besluta att 

bestämmelserna i detta kapitel inte tilläm-
pas på ett företag som omfattas av extra till-
syn, om företaget är av ringa intresse med 
hänsyn till syftet med den extra tillsyn över 
försäkringsföreningar som föreskrivs i detta 
kapitel eller om det skulle vara olämpligt 
eller missvisande att låta företagets finansi-
ella situation omfattas av den extra tillsynen 
med hänsyn till syftet med den extra tillsy-
nen över försäkringsföreningar. 

 
 
 
 
Om en försäkringsholdingsammanslut-

ning, ett utländskt återförsäkringsföretag, 
ett försäkringsföretag i tredje land eller en 
mångbranschholdingsammanslutning som 
är moderföretag som dotterföretag har för-
säkringsföretag som erhållit koncession i 
Finland och i minst en annan stat som hör 
till Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, får Finansinspektionen besluta att be-
stämmelserna i detta kapitel inte tillämpas 
på en finsk försäkringsförening som omfat-
tas av den extra tillsynen, förutsatt att den 
extra tillsynen över försäkringsgruppen i 
fråga har ordnats av en myndighet som 
övervakar försäkringsverksamheten i en an-
nan stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet i enlighet med principerna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/78/EG om extra tillsyn över försäkrings-
företag som ingår i en försäkringsgrupp och 
att den myndighet som övervakar försäk-
ringsverksamheten i staten i fråga ger Fi-
nansinspektionen alla uppgifter som behövs 
för den extra tillsynen över försäkrings-
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ringsgruppen. 
 

gruppen. 
 

 
5 §  

För den extra tillsynen över en försäk-
ringsförening enligt 2 § 1 mom. i detta ka-
pitel skall föreningen utföra en beräkning 
av den jämkade solvensen vilken skall om-
fatta till försäkringsföreningen anknutna 
försäkringsföretag, försäkringsholding-
sammanslutningar, försäkringsföretag i 
tredje land, utländska återförsäkringsföre-
tag samt kreditinstitut och finansiella insti-
tut enligt kreditinstitutslagen och värde-
pappersföretag enligt lagen om värdepap-
persföretag (579/1996). I beräkningen skall 
dessutom beaktas andra företag som ingår i 
en försäkringsgrupp enligt 2 § 4 mom. på 
det sätt som ministeriet närmare bestämmer 
genom förordning. Beräkningen skall till-
ställas Försäkringsinspektionen i samband 
med bokslutsuppgifterna på det sätt som in-
spektionen närmare bestämmer.  

Ministeriet utfärdar en förordning om be-
räkningen av jämkad solvens. 

Försäkringsinspektionen får medge en 
försäkringsförening undantag från skyldig-
heten att beräkna den jämkade solvensen, 
om den är ett företag som är anknutet till en 
annan finsk försäkringsförening eller till en 
finsk försäkringsholdingsammanslutning 
och har beaktats vid beräkningen av den 
jämkade solvensen för försäkringsföretaget 
eller försäkringsholdingsammanslutningen 
med ägarintresse. Undantag får medges en-
dast om de poster som får ingå i verksam-
hetskapitalet för de försäkringsföretag som 
omfattas av beräkningen av jämkad solvens 
är på ett ändamålsenligt och av Försäkrings-
inspektionen godkänt sätt fördelade mellan 
ovan nämnda företag. 
 

5 § 
För den extra tillsynen över en försäk-

ringsförening enligt 2 § 1 mom. i detta ka-
pitel ska föreningen utföra en beräkning av 
den jämkade solvensen som ska omfatta 
anknutna försäkringsföretag. Beräkningen 
ska tillställas Finansinspektionen i samband 
med bokslutsuppgifterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansinspektionen får medge en försäk-

ringsförening undantag från skyldigheten 
att beräkna den jämkade solvensen, om den 
är ett företag som är anknutet till en annan 
finsk försäkringsförening eller till en finsk 
försäkringsholdingsammanslutning och har 
beaktats vid beräkningen av den jämkade 
solvensen för försäkringsföretaget eller för-
säkringsholdingsammanslutningen med 
ägarintresse. Undantag får medges endast 
om de poster som får ingå i verksamhetska-
pitalet för de försäkringsföretag som omfat-
tas av beräkningen av jämkad solvens är på 
ett ändamålsenligt och av Finansinspektio-
nen godkänt sätt fördelade mellan ovan 
nämnda företag. 
 

 
6 §  

En finsk försäkringsholdingsammanslut-
ning som är moderföretag till en försäk-
ringsförening enligt 2 § 2 mom. i detta ka-
pitel skall för den extra tillsynen utföra en 
beräkning av den jämkade solvensen vilken 
skall omfatta till moderföretaget anknutna 
försäkringsföretag, försäkringsholding-
sammanslutningar, försäkringsföretag i 

6 § 
En finsk försäkringsholdingsammanslut-

ning som är moderföretag till en försäk-
ringsförening enligt 2 § 2 mom. i detta ka-
pitel ska för den extra tillsynen utföra en 
beräkning av den jämkade solvensen som 
ska omfatta anknutna försäkringsföretag i 
moderföretaget. Om en försäkringsföre-
nings moderföretag är en utländsk försäk-
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tredje land, utländska återförsäkringsföre-
tag samt kreditinstitut och finansiella insti-
tut enligt kreditinstitutslagen och värde-
pappersföretag enligt lagen om värdepap-
persföretag. I beräkningen skall dessutom 
beaktas andra företag som ingår i en för-
säkringsgrupp enligt 2 § 4 mom. på det sätt 
som ministeriet närmare bestämmer genom 
förordning. Om en försäkringsförenings 
moderföretag är något annat företag enligt 
2 § 2 mom. än en finsk försäkringsholding-
sammanslutning, skall en försäkringsföre-
ning som ingår i gruppen utföra beräkning-
en. Beräkningen skall tillställas Försäk-
ringsinspektionen i samband med boksluts-
uppgifterna på det sätt som inspektionen 
närmare bestämmer.  

Ministeriet utfärdar en förordning om be-
räkningen av jämkad solvens. 

Försäkringsinspektionen kan besluta att 
den beräkning av den jämkade solvensen 
som avses i denna paragraf skall utföras en-
dast när moderföretaget är yttersta moderfö-
retag i en försäkringsgrupp som omfattas av 
extra tillsyn. 

 

ringsholdingsammanslutning eller ett för-
säkringsföretag i tredje land, ska en försäk-
ringsförening som ingår i gruppen utföra 
beräkningen. Beräkningen ska tillställas Fi-
nansinspektionen i samband med boksluts-
uppgifterna. 

Finansinspektionen kan besluta att den 
beräkning av den jämkade solvensen som 
avses i denna paragraf ska utföras endast 
när moderföretaget är yttersta moderföretag 
i en försäkringsgrupp som omfattas av extra 
tillsyn. 
 

 
 

 
6 a § 

På ansökan av en försäkringsförening 
och med Finansinspektionens samtycke kan 
den jämkade solvensen fastställas på 
grundval av koncernbokslutet. På faststäl-
lande av den jämkade solvensen på grund-
val av koncernbokslutet ska bestämmelser-
na i detta kapitel och i 26 kap. 6—10 § i 
försäkringsbolagslagen tillämpas. 

I det fall som avses i 1 mom. är det jäm-
kade verksamhetskapitalet det verksamhets-
kapital enligt 10 a kap. som fastställts på 
grundval av koncernbokslutet. I fråga om 
de poster som ingår i det jämkade verksam-
hetskapitalet ska bestämmelserna i 26 kap. 
7, 8 och 10 § i försäkringsbolagslagen och i 
fråga om verksamhetskapitalets minimibe-
lopp bestämmelserna i 26 kap. 9 § i försäk-
ringsbolagslagen beaktas. 

Minimibeloppet av det jämkade verksam-
hetskapital som fastställs på grundval av 
koncernbokslutet är 

1) det minimibelopp av det jämkade verk-
samhetskapitalet som avses i 26 kap. 9 § i 
försäkringsbolagslagen, varvid de propor-
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tionella andelarna i 9 § 2 punkten är de an-
delar som använts när koncernbokslutet 
upprättades, eller 

2) det minimibelopp av verksamhetskapi-
talet som beräknats på grundval av uppgif-
terna i koncernbokslutet och som bestäms 
enligt denna lag och de bestämmelser om 
minimibeloppet av verksamhetskapitalet i 
försäkringsbolagslagen som tillämpas med 
stöd av den. 
 

 
8 §  

Försäkringsinspektionen skall övervaka 
transaktioner mellan en försäkringsförening 
och ett företag som är anknutet till försäk-
ringsföreningen, ett företag med ägarintres-
se i försäkringsföreningen och ett företag 
som är anknutet till ett företag med ägarin-
tresse i försäkringsföreningen. 

Dessutom skall Försäkringsinspektionen 
övervaka transaktioner mellan en försäk-
ringsförening och en fysisk person som har 
ägarintresse i försäkringsföreningen eller i 
ett företag som är anknutet till försäkrings-
föreningen, i ett företag med ägarintresse i 
försäkringsföreningen eller i ett företag som 
är anknutet till ett företag med ägarintresse i 
försäkringsföreningen. 

Vid tillsynen skall särskild uppmärksam-
het fästas vid transaktioner som gäller lån, 
borgen samt förbindelser utanför balansräk-
ningen, poster som får ingå i verksamhets-
kapitalet, investeringar, återförsäkringsrö-
relse och avtal om delade kostnader. 

En försäkringsförening skall underrätta 
Försäkringsinspektionen minst en gång om 
året om betydande transaktioner enligt 1–3 
mom. på det sätt som inspektionen närmare 
bestämmer. Om det på grundval av dessa 
uppgifter framgår att föreningens solvens 
äventyras eller riskerar att äventyras, skall 
föreningen inom en av Försäkringsinspek-
tionen bestämd tid för godkännande tillstäl-
la inspektionen en plan för att återställa en 
sund solvensställning. 

Transaktioner enligt denna paragraf får 
inte göras på villkor som avviker från de 
villkor som allmänt iakttas i likadana trans-
aktioner mellan parter som är oberoende av 
varandra. Detta moment tillämpas inte på 
administrativa tjänster som koncernföreta-

8 § 
Finansinspektionen ska övervaka transak-

tioner mellan en försäkringsförening och ett 
företag som är anknutet till försäkringsföre-
ningen, ett ägarföretag i försäkringsföre-
ningen och ett företag som är anknutet till 
ett ägarföretag i försäkringsföreningen. 

Dessutom ska Finansinspektionen över-
vaka transaktioner mellan en försäkringsfö-
rening och en fysisk person som har ägarin-
tresse i försäkringsföreningen eller i ett fö-
retag som är anknutet till försäkringsföre-
ningen, i ägarföretag försäkringsföreningen 
eller i ett företag som är anknutet till ett 
ägarföretag i försäkringsföreningen. 

Vid tillsynen ska särskild uppmärksamhet 
fästas vid transaktioner som gäller lån, bor-
gen samt förbindelser utanför balansräk-
ningen, poster som får ingå i verksamhets-
kapitalet, investeringar, återförsäkringsrö-
relse och avtal om delade kostnader. 

En försäkringsförening ska underrätta Fi-
nansinspektionen minst en gång om året om 
betydande transaktioner enligt 1—3 mom. 
på det sätt som Finansinspektionen närmare 
bestämmer. Om det på grundval av dessa 
uppgifter framgår att föreningens solvens 
äventyras eller riskerar att äventyras, ska 
föreningen inom en av Finansinspektionen 
bestämd tid för godkännande tillställa in-
spektionen en plan för att återställa en sund 
solvensställning. 

Transaktioner enligt denna paragraf får 
inte göras på villkor som avviker från de 
villkor som allmänt iakttas i likadana trans-
aktioner mellan parter som är oberoende av 
varandra. Detta moment tillämpas inte på 
administrativa tjänster som koncernföreta-
gen skaffar hos ett företag inom koncernen 
och inte heller på kapital- och debenturlån 



 RP 181/2009 rd  
Gällande lydelse  Föreslagen lydelse 

 

 155 

gen skaffar hos ett företag inom koncernen 
och inte heller på kapital- och debenturlån 
som ett moderföretag beviljar ett dotterföre-
tag och som behövs för att stärka dotterfö-
retagets kapitalstruktur.  
 

som ett moderföretag beviljar ett dotterföre-
tag och som behövs för att stärka dotterfö-
retagets kapitalstruktur. 
 

 
13 kap  

Likvidation och konkurs 

6 §  
Har försäkringsföreningen inte före ut-

gången av den i 3 § 1 mom. angivna fristen 
uppfyllt de i 5 § 1 mom. avsedda krav som 
ställs på verksamhetskapitalet eller det egna 
kapitalet, skall föreningsstämman besluta 
att föreningen skall träda i likvidation och 
upplösas. Fattar föreningsstämman inte det-
ta beslut, skall Försäkringsinspektionen 
förordna att föreningen träder i likvidation 
och upplöses. 

Till styrelsens förslag till beslut skall fo-
gas det bokslut och den verksamhetsberät-
telse som avses i 5 § samt revisorernas utlå-
tande om dem. 

Domstolen kan förordna att en förening 
skall träda i likvidation i de fall som avses i 
7 och 8 §. Domstolen skall utan dröjsmål 
underrätta Försäkringsinspektionen om sitt 
beslut, om möjligt innan likvidationsförfa-
randet inleds eller i annat fall omedelbart 
därefter. 
 

13 kap. 

Likvidation och konkurs 

6 § 
Har försäkringsföreningen inte före ut-

gången av den i 3 § 1 mom. angivna fristen 
uppfyllt de i 5 § 1 mom. avsedda krav som 
ställs på verksamhetskapitalet eller det egna 
kapitalet, ska föreningsstämman besluta att 
föreningen ska träda i likvidation och upp-
lösas. Fattar föreningsstämman inte detta 
beslut, ska Finansinspektionen förordna att 
föreningen träder i likvidation och upplöses. 

Till styrelsens förslag till beslut ska fogas 
det bokslut och den verksamhetsberättelse 
som avses i 5 § samt revisorernas utlåtande 
om dem. 

 
7 §  

Har en delägare i försäkringsföreningen 
genom att delta i ett sådant beslut av före-
ningsstämman som är ägnat att bereda en 
delägare eller annan person orättmätig för-
del på föreningens eller någon annan del-
ägares bekostnad eller på något annat sätt 
uppsåtligen missbrukat sitt inflytande i fö-
reningen, kan domstolen, om det finns syn-
nerligen vägande skäl till det, på talan av 
en annan delägare och efter att ha hört 
Försäkringsinspektionen, förordna att före-
ningen skall träda i likvidation. 
 

7 § 
(upphävs) 

 
8 §  

Domstolen skall med anledning av talan 
8 § 

(upphävs) 
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mot en försäkringsförening förordna att fö-
reningen skall träda i likvidation, om 

1) det är fråga om i 7 § avsett missbruk 
av delägares inflytande, eller 

2) föreningen enligt en bestämmelse i 
stadgarna skall träda i likvidation, men fö-
reningsstämman inte har fattat ett sådant 
beslut. 

Före ett förordnande om likvidation skall 
domstolen höra Försäkringsinspektionen i 
saken. 

Föreningen skall ersätta motpartens rät-
tegångskostnader, om det förordnas att fö-
reningen skall träda i likvidation eller om 
domstolen annars finner det skäligt. 

Domstolen skall på tjänstens vägnar un-
derrätta Försäkringsinspektionen och för 
registrering registermyndigheten om för-
ordnandet att träda i likvidation och valet 
av likvidatorer. 
 
 

9 §  
Domstolstalan om likvidation kan föras 

av Försäkringsinspektionen, styrelsen, en 
styrelsemedlem, verkställande direktören, 
en revisor, delägare, borgenär eller någon 
annan vars rätt kan vara beroende av för-
ordnande om likvidation. Registermyndig-
heten kan av särskilda skäl anhängiggöra 
ärendet vid domstol. 
 

9 § 
(upphävs) 

 
10 §  

Om domstolen anser det nödvändigt, skall 
den i de situationer som avses i 8 § uppma-
na de delägare och borgenärer som önskar 
göra anmärkningar om förordnandet om 
likvidation att infinna sig vid domstolen på 
utsatt dag. Uppmaningen skall publiceras i 
den officiella tidningen tidigast fyra och se-
nast två månader före utsatt dag. Domsto-
len skall för registrering tillställa register-
myndigheten uppgift om uppmaningen. 

10 § 
(upphävs) 

 
11 §  

När föreningsstämman, Försäkringsin-
spektionen eller en domstol fattar beslut om 
likvidation, skall samtidigt en eller flera 
likvidatorer utses i stället för styrelse, verk-
ställande direktör och eventuellt förvalt-
ningsråd. Försäkringsinspektionen har 

11 § 
När föreningsstämman eller Finansin-

spektionen fattar beslut om likvidation, 
skall samtidigt en eller flera likvidatorer ut-
ses i stället för styrelse, verkställande direk-
tör och eventuellt förvaltningsråd. Finans-
inspektionen har dessutom rätt att förordna 
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dessutom rätt att förordna en likvidator. 
Vad som i denna lag föreskrivs om styrel-
sen och styrelsemedlemmarna gäller i till-
lämpliga delar likvidatorerna, om inte något 
annat följer av bestämmelserna i detta kapi-
tel. Domstolen väljer likvidatorer enligt 
Försäkringsinspektionens framställning. 

Saknar en försäkringsförening som trätt i 
likvidation i registret införda behöriga lik-
vidatorer, skall Försäkringsinspektionen 
förordna likvidatorerna. Förordnande kan 
sökas av den vars rätt kan vara beroende av 
att föreningen har en företrädare. 
 

en likvidator. Vad som i denna lag före-
skrivs om styrelsen och styrelsemedlem-
marna tillämpas också på likvidatorerna, 
om inte något annat följer av bestämmel-
serna i detta kapitel. 

 
 
Saknar en försäkringsförening som trätt i 

likvidation i registret införda behöriga lik-
vidatorer, ska Finansinspektionen förordna 
likvidatorerna. Förordnande kan sökas av 
den vars rätt kan vara beroende av att före-
ningen har en företrädare. 
 

 
16 §  

Efter den inställelsedag som är utsatt i den 
offentliga stämningen på försäkringsföre-
ningens borgenärer skall likvidatorn betala 
alla kända skulder. Om en skuld är tvistig 
eller om den inte förfallit till betalning eller 
av annan orsak inte kan betalas, skall be-
hövliga medel reserveras, om föreningens 
tillgångar förslår till detta. Därefter skall 
garantikapitalet jämte ränta återbetalas. De 
återstående tillgångarna skall delas mellan 
delägarna på det sätt som föreskrivs i stad-
garna. I stadgarna kan föreskrivas att om de 
tillgångar som skall skiftas är ringa kan 
även annat beslut fattas om deras använd-
ning. 

Vill en delägare klandra skiftet, skall talan 
mot föreningen väckas inom tre månader 
efter det att slutredovisningen lades fram på 
föreningsstämman. 

Har en delägare inte inom fem år efter det 
slutredovisning lades fram på förenings-
stämman anmält sig för att lyfta sin skiftes-
andel, har han förlorat sin rätt därtill. Är 
skiftesandelen ringa i förhållande till de 
skiftade tillgångarna, kan Försäkringsin-
spektionen på anmälan av likvidatorerna 
förordna att den skall tillfalla staten. I annat 
fall skall 19 § iakttas. 
 

16 § 
Efter den dag som anges i den offentliga 

stämningen på försäkringsföreningens bor-
genärer ska likvidatorn betala alla kända 
skulder. Om en skuld är tvistig eller om den 
inte förfallit till betalning eller av annan or-
sak inte kan betalas, skall behövliga medel 
reserveras, om föreningens tillgångar för-
slår till detta. Därefter ska garantikapitalet 
jämte ränta återbetalas. De återstående till-
gångarna ska delas mellan delägarna på det 
sätt som föreskrivs i stadgarna. I stadgarna 
kan föreskrivas att om de tillgångar som ska 
skiftas är ringa kan även annat beslut fattas 
om deras användning. 

Vill en delägare klandra skiftet, ska talan 
mot föreningen väckas inom tre månader 
efter det att slutredovisningen lades fram på 
föreningsstämman. 

Har en delägare inte inom fem år efter det 
slutredovisning lades fram på förenings-
stämman anmält sig för att lyfta sin skiftes-
andel, har han förlorat sin rätt därtill. Är 
skiftesandelen ringa i förhållande till de 
skiftade tillgångarna, kan Finansinspektio-
nen på anmälan av likvidatorerna förordna 
att den ska tillfalla staten. I annat fall ska 19 
§ tillämpas. 
 

 
23 §  

Försäkringsföreningens föreningsstämma, 
Försäkringsinspektionen eller en finsk dom-
stol är behörig att besluta om likvidation 
avseende en finsk försäkringsförening. En 
finsk domstol är behörig att besluta om 

23 § 
Försäkringsföreningens föreningsstämma 

eller Finansinspektionen är behörig att be-
sluta om likvidation avseende en finsk för-
säkringsförening. En finsk domstol är behö-
rig att besluta om konkurs. Beslutet kan fat-
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konkurs. Beslutet kan fattas utan föregåen-
de, i 12 kap. 6 c § avsedda åtgärder eller ef-
ter det att dessa åtgärder har vidtagits. 
 

tas utan föregående, i 12 kap. 6 c § avsedda 
åtgärder eller efter det att dessa åtgärder har 
vidtagits. 
 

 
24 §  

Vid likvidation eller konkurs har försäk-
ringsfordringarna på lika grunder samma 
förmånsrätt till försäkringsföreningens till-
gångar som innehavare av handfången pant 
har till den pantsatta egendomen (förmåns-
rätt för försäkringsfordringar). 
 

24 § 
Vid likvidation eller konkurs har försäk-

ringsfordringarna på lika grunder samma 
förmånsrätt till försäkringsföreningens till-
gångar som innehavare av handfången pant 
enligt lagen om den ordning i vilken borge-
närer skall få betalning (1578/1992) har till 
den pantsatta egendomen (förmånsrätt för 
försäkringsfordringar). 
 

 
29 §  

I fråga om en försäkringsförenings likvi-
dation och konkurs skall dessutom i till-
lämpliga delar iakttas vad som i 15 kap. 25 
§ 2 mom. samt 26—30 och 34 § lagen om 
försäkringsbolag bestäms om likvidation 
och konkurs avseende försäkringsbolag. 

Lagvalsbestämmelser som skall iakttas 
inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området 
 

29 § 
I fråga om en försäkringsförenings likvi-

dation och konkurs ska dessutom i tillämp-
liga delar iakttas vad som i 23 kap. 2 § 2 
mom., 7 § 2 mom., 8 § 3 mom., 9 § 2 mom., 
11 § 2 och 4 mom. och 12 § 1 och 3 mom. i 
försäkringsbolagslagen bestäms om likvi-
dation avseende försäkringsbolag och likvi-
datorns uppgifter. 
 

 
30 §  

På ett sådant förbud att överlåta och pant-
sätta en försäkringsförenings egendom som 
avses i 12 kap. 6 c § samt på rättsverkning-
arna av likvidations- och konkursförfarande 
tillämpas dessutom vad som i 15 a kap. la-
gen om försäkringsbolag bestäms om till-
lämplig lag i fråga om rättsverkningarna av 
förbud att överlåta och pantsätta försäk-
ringsbolags egendom samt likvidations- och 
konkursförfarande. 
 

30 § 
På ett sådant förbud att överlåta och pant-

sätta en försäkringsförenings egendom som 
avses i 12 kap. 6 c § samt på rättsverkning-
arna av likvidations- och konkursförfarande 
tillämpas dessutom vad som i 24 kap. i för-
säkringsbolagslagen bestäms om tillämplig 
lag i fråga om rättsverkningarna av förbud 
att överlåta och pantsätta försäkringsbolags 
egendom samt likvidations- och konkurs-
förfarande. 
 

 
14 kap  

Fusion 

3 §  
Styrelserna för de föreningar som deltar i 

fusionen skall uppgöra en skriftlig fusions-
plan som skall dateras och undertecknas. 

Fusionsplanen skall uppta 
1) firmor, registernummer, adresser och 

hemorter för de föreningar som deltar i fu-

14 kap. 

Fusion 

3 §  
Styrelserna för de föreningar som deltar i 

fusionen ska uppgöra en skriftlig fusions-
plan som ska dateras och undertecknas. 

Fusionsplanen ska uppta 
1) firmor, registernummer, adresser och 

hemorter för de föreningar som deltar i fu-
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sionen, 
2) vid absorptionsfusion, förslag till änd-

ring av den övertagande föreningens stad-
gar samt, vid kombinationsfusion, förslag 
till stadgar för den förening som skall bildas 
samt till förfarande vid val av dess styrel-
semedlemmar och förvaltningsrådsmed-
lemmar och revisorer, 

3) förslag till eventuellt delägarskap i den 
övertagande föreningen för andra än i 1 § 3 
mom. avsedda delägare i den överlåtande 
föreningen, förslag till annat eventuellt ve-
derlag till delägarna för fusionen samt för-
slag till vederlag till andra garantiandels-
ägare i den överlåtande föreningen och med 
dem jämställbara personer, 

4) utredning om kapitallån vilkas borge-
närer kan motsätta sig beviljande av ett till-
stånd som avses i 12 §, 

5) utredning om de garantiandelar som 
den överlåtande föreningen äger i den över-
tagande föreningen, för varje slag av garan-
tiandel garantiandelarnas antal och sam-
manlagda nominella belopp och den i ba-
lansräkningen upptagna anskaffningsutgif-
ten för garantiandelarna, 

6) vid absorptionsfusion, förslag till ny-
emission och avyttring av egna garantiande-
lar då dessa åtgärder behövs för betalning 
av vederlaget samt, vid kombinationsfusion, 
förslag till garantikapital i den övertagande 
föreningen, 

7) förslag till tidpunkt och andra villkor 
för skifte av vederlaget, 

8) utredning om de särskilda förmåner 
och rättigheter som tillkommer i fusionen 
deltagande föreningars förvaltningsråds-
medlemmar och styrelsemedlemmar, verk-
ställande direktör, revisor och en revisor 
som är verksam som oberoende sakkunnig,  

9) utredning om orsaken till fusionen 
samt grunderna för bestämmande av veder-
laget och därmed sammanhängande väsent-
liga värderingsproblem, 

10) förslag till den planerade registre-
ringstidpunkten för verkställande av fusio-
nen. 

 
 
 
 
 

sionen, 
2) vid absorptionsfusion, förslag till änd-

ring av den övertagande föreningens stad-
gar samt, vid kombinationsfusion, förslag 
till stadgar för den förening som ska bildas 
samt till förfarande vid val av dess styrel-
semedlemmar och förvaltningsrådsmed-
lemmar och revisorer, 

3) förslag till eventuellt delägarskap i den 
övertagande föreningen för andra än i 1 § 
3 mom. avsedda delägare i den överlåtande 
föreningen, förslag till annat eventuellt ve-
derlag till delägarna för fusionen samt för-
slag till vederlag till andra garantiandels-
ägare i den överlåtande föreningen och med 
dem jämställbara personer, 

4) utredning om kapitallån vilkas borge-
närer kan motsätta sig beviljande av ett till-
stånd som avses i 12 §, 

5) utredning om de garantiandelar som 
den överlåtande föreningen äger i den över-
tagande föreningen, för varje slag av garan-
tiandel garantiandelarnas antal och sam-
manlagda nominella belopp och den i ba-
lansräkningen upptagna anskaffningsutgif-
ten för garantiandelarna, 

6) vid absorptionsfusion, förslag till ny-
emission och avyttring av egna garantiande-
lar då dessa åtgärder behövs för betalning 
av vederlaget samt, vid kombinationsfusion, 
förslag till garantikapital i den övertagande 
föreningen, 

7) förslag till tidpunkt och andra villkor 
för skifte av vederlaget, 

8) utredning om de särskilda förmåner 
och rättigheter som tillkommer i fusionen 
deltagande föreningars förvaltningsråds-
medlemmar och styrelsemedlemmar, verk-
ställande direktör, revisor och en revisor 
som är verksam som oberoende sakkunnig, 

9) utredning om orsaken till fusionen 
samt grunderna för bestämmande av veder-
laget och därmed sammanhängande väsent-
liga värderingsproblem, 

10) förslag till den planerade registre-
ringstidpunkten för verkställande av fusio-
nen, 

11) utredning om det utjämningsbelopp  
som överförs, 

12) utredning om att den överlåtande för-
säkringsföreningen efter fusionen uppfyller 
kraven på täckning för ansvarsskulden i 
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Om inte något annat bestäms i detta kapi-

tel, gäller angående förslag som avses i 2 
mom. 6 punkten i tillämpliga delar vad som 
i 4 kap. bestäms om nyemission samt vad 
som i 5 a kap. bestäms om avyttring av 
egna garantiandelar. 

Fusionsplanen behöver inte åtföljas av en 
sådan utredning som avses i 2 mom. 9 
punkten, om samtliga delägare i de före-
ningar som deltar i fusionen samt Försäk-
ringsinspektionen samtycker till att en ut-
redning inte utarbetas. 
 

10 kap. och soliditetskraven i 10 a kap., 
13) utredning om den överlåtande före-

ningens tillgångar, skulder och eget kapital 
och om de omständigheter som påverkar 
värderingen av dem, om den effekt som fu-
sionen planeras få på den övertagande fö-
reningens balansräkning och om de bokfö-
ringsmetoder som ska tillämpas på fusio-
nen, 

14) utredning om vilka företagsinteck-
ningar enligt företagsinteckningslagen 
(634/1984) egendomen i de föreningar som 
deltar i fusionen omfattas av. 

Om inte något annat bestäms i detta kapi-
tel, tillämpas på förslag som avses i 2 mom. 
6 punkten vad som i 4 kap. bestäms om ny-
emission samt vad som i 5 a kap. bestäms 
om avyttring av egna garantiandelar. 

Fusionsplanen behöver inte åtföljas av en 
sådan utredning som avses i 2 mom. 9 
punkten, om samtliga delägare i de före-
ningar som deltar i fusionen samt Finansin-
spektionen samtycker till att en utredning 
inte utarbetas. 
 

 
4 §  

De föreningar som deltar i fusionen skall 
anmäla fusionsplanen för registrering inom 
en månad från det planen undertecknades. 
Fusionen förfaller, om anmälan inte görs 
inom den föreskrivna tiden eller om regi-
strering vägras. 
 

4 § 
De föreningar som deltar i fusionen ska 

anmäla fusionsplanen för registrering inom 
en månad från det planen undertecknades. 
Fusionen förfaller, om anmälan inte görs 
inom den föreskrivna tiden eller om regi-
strering vägras. Anmälan ska åtföljas ett ut-
låtande som avses i 5 § och bilagor som av-
ses i 6 §. 

Anmälan skal göras gemensamt av de fö-
reningar som deltar i fusionen. 
 

 
 4 a § 

De borgenärer vilkas fordran på den 
överlåtande föreningen har uppkommit före 
registreringen av fusionsplanen har rätt att 
motsätta sig fusionen. Sådan rätt har även 
de borgenärer vars fordran får indrivas 
utan dom eller beslut på det sätt som före-
skrivs i lagen om verkställighet av skatter 
och avgifter och vars fordran har uppkom-
mit senast den dag som avses i 2 mom. 

Registermyndigheten ska på ansökan av 
den överlåtande föreningen utfärda en kal-
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lelse på de borgenärer som avses i 1 mom. 
Deras rätt att motsätta sig fusionen med ett 
skriftligt meddelande till registermyndighe-
ten senast den dag som nämns i kallelsen 
ska framgå av kallelsen. Ansökan om kal-
lelse ska göras inom fyra månader från re-
gistreringen av fusionsplanen, vid äventyr 
att fusionen förfaller. Registermyndigheten 
ska publicera kallelsen i den officiella tid-
ningen senast tre månader före den utsatta 
dagen och registrera kallelsen på tjänstens 
vägnar. 

På ansökan av den övertagande förening-
en ska kallelse utfärdas också på den över-
tagande föreningens borgenärer, om fusio-
nen enligt ett sådant utlåtande av en revisor 
som avses i 5 § kan äventyra betalningen av 
den övertagande föreningens skulder. På 
den övertagande föreningens borgenärer 
tillämpas då det som i detta kapitel före-
skrivs om den överlåtande föreningens bor-
genärer. 
 

 
 4 b § 

Försäkringsföreningen ska senast en må-
nad före den föreskrivna dagen sända ett 
skriftligt meddelande om kallelsen till de av 
sina kända borgenärer som avses i 4 a § 1 
mom. och vars fordringar har uppkommit 
före registreringen av fusionsplanen. Om en 
garantiandelsägare i den överlåtande före-
ningen har krävt inlösen i enlighet med 12 
§, ska borgenärerna underrättas om det an-
tal aktier och rättigheter som kravet avser. 
Meddelandet kan sändas först efter den fö-
reningsstämma som beslutat om fusionen. 
Om bolagets samtliga garantiandelsägare 
har meddelat att de avstår från sin lös-
ningsrätt eller om de inte annars har rätt 
till inlösen, kan meddelandet dock sändas 
tidigare. 
 

 
6 §  

Till fusionsplanen skall i fråga om varje 
förening som deltar i fusionen fogas 

1) kopior av bokslutshandlingarna och 
verksamhetsberättelsehandlingarna för de 
tre föregående räkenskapsperioderna eller, 
om fastställandet av bokslutet och verk-
samhetsberättelsen behandlas vid den före-

6 § 
Till fusionsplanen skall i fråga om varje 

förening som deltar i fusionen fogas 
1) kopior av bokslutshandlingarna och 

verksamhetsberättelsehandlingarna för de 
tre föregående räkenskapsperioderna eller, 
om fastställandet av bokslutet och verk-
samhetsberättelsen behandlas vid den före-
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ningsstämma som beslutar om fusionen, en 
kopia av bokslutshandlingarna och verk-
samhetsberättelsehandlingarna för denna 
räkenskapsperiod och för de två föregående 
räkenskapsperioderna, 

2) en kopia av ett mellanbokslut och en 
verksamhetsberättelse, som inte får vara 
äldre än fyra månader och som har upp-
gjorts och reviderats med iakttagande i till-
lämpliga delar av bestämmelserna och före-
skrifterna om bokslut och verksamhetsbe-
rättelser, om det har förflutit över sex må-
nader från utgången av den räkenskapsperi-
od som det senaste bokslutet gäller till den 
föreningsstämma som beslutar om fusionen 
och fastställelsen av bokslutet och verk-
samhetsberättelsen inte behandlas av före-
ningsstämman, 

3) styrelsens redogörelse för händelser 
som har inträffat efter det senaste bokslutet 
eller mellanbokslutet och som väsentligt 
påverkar föreningens ställning, 

4) revisorernas och förvaltningsrådets ut-
låtande om mellanbokslutet, verksamhets-
berättelsen och styrelsens redogörelse, 

5) det utlåtande om fusionsplanen som 
avses i 5 §, 

6) Försäkringsinspektionens samtycke en-
ligt 3 § 4 mom. och 5 § 4 mom. 
 
 
 
 
 
Försäkringsinspektionens samtycke 

ningsstämma som beslutar om fusionen, en 
kopia av bokslutshandlingarna och verk-
samhetsberättelsehandlingarna för denna 
räkenskapsperiod och för de två föregående 
räkenskapsperioderna, 

2) en kopia av ett mellanbokslut och en 
verksamhetsberättelse, som inte får vara 
äldre än fyra månader och som har upp-
gjorts och reviderats med iakttagande i till-
lämpliga delar av bestämmelserna och före-
skrifterna om bokslut och verksamhetsbe-
rättelser, om det har förflutit över sex må-
nader från utgången av den räkenskapsperi-
od som det senaste bokslutet gäller till den 
föreningsstämma som beslutar om fusionen 
och fastställelsen av bokslutet och verk-
samhetsberättelsen inte behandlas av före-
ningsstämman, 

3) styrelsens redogörelse för händelser 
som har inträffat efter det senaste bokslutet 
eller mellanbokslutet och som väsentligt 
påverkar föreningens ställning, 

4) revisorernas och förvaltningsrådets ut-
låtande om mellanbokslutet, verksamhets-
berättelsen och styrelsens redogörelse, 

5) det utlåtande om fusionsplanen som 
avses i 5 §, 

6) Finansinspektionens samtycke enligt 3 
§ 4 mom. och 5 § 4 mom., 

7) de beslut om utbetalningar av medel 
som varje i fusionen deltagande förening 
eventuellt har fattat efter bolagets senaste 
räkenskapsperiod. 

 
Finansinspektionens samtycke 

 
 

11 §  
Inom två månader efter det att de före-

ningar som deltar i fusionen har godkänt fu-
sionsplanen skall de ansöka om Försäk-
ringsinspektionens samtycke till fusions-
planen och om fastställelse av den ändring 
av stadgarna som fusionen kräver samt, vid 
kombinationsfusion, av den nya förening-
ens stadgar. 

När det gäller ansökan om fusion skall 
Försäkringsinspektionen, om den inte anser 
att ansökan utan vidare utredning skall avs-
lås, på den övertagande föreningens bekost-
nad låta kungöra saken i den officiella tid-
ningen. I kungörelsen skall de försäkrings-

11 § 
Inom en månad efter det att fusionsplanen 

har undertecknats ska de föreningar som 
deltar i fusionen ansöka om Finansinspek-
tionens samtycke till fusionsplanen och om 
fastställelse av den ändring av stadgarna 
som fusionen kräver samt, vid kombina-
tionsfusion, av den nya föreningens stadgar. 

Vid fusion av försäkringsföreningar ska 
den övertagande föreningen i samband med 
den ansökan som avses i 1 mom. ansöka om 
att Finansinspektionen fastställer de grun-
der för överföring av utjämningsbeloppet 
som beror på fusionen. 

När det gäller ansökan om fusion ska Fi-
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borgenärer i den överlåtande föreningen 
som önskar framställa anmärkningar mot 
ansökningen uppmanas framställa dem till 
Försäkringsinspektionen inom en av För-
säkringsinspektionen utsatt tid som inte får 
vara längre än två månader. Kungörelse 
skall utfärdas också på försäkringsborgenä-
rerna i den övertagande föreningen, om fu-
sionen enligt ett utlåtande som avses i 5 § är 
ägnad att äventyra betalningen av förening-
ens skulder. Försäkringsinspektionen skall 
förplikta den överlåtande föreningen att 
utan dröjsmål informera om kungörelsen i 
åtminstone en tidning som utkommer på 
den överlåtande föreningens hemort samt 
dessutom enligt vad Försäkringsinspektio-
nen vid behov bestämmer. 

Försäkringsinspektionen skall ge sitt sam-
tycke, om den tilltänkta fusionen inte krän-
ker de förmåner som försäkringarna omfat-
tar och om den inte anses äventyra en sund 
utveckling av försäkringsväsendet. Försäk-
ringsinspektionen har rätt att till samtycket 
foga sådana villkor som den anser nödvän-
diga för att skydda de förmåner som försäk-
ringarna omfattar eller en sund utveckling 
av försäkringsväsendet. 

Den överlåtande och den övertagande fö-
reningen samt den som framställt anmärk-
ning får överklaga beslutet enligt vad som 
föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. 
Besvären ska behandlas i brådskande ord-
ning.  

Om samtycke inte har sökts inom före-
skriven tid eller om det har vägrats och be-
slutet om vägran har vunnit laga kraft, har 
fusionen förfallit. 

 
 
 
 
 
 
 
Tillstånd att verkställa fusion 

 

nansinspektionen, om den inte anser att an-
sökan utan vidare utredning ska avslås, på 
den övertagande föreningens bekostnad låta 
kungöra saken i den officiella tidningen. I 
kungörelsen ska de försäkringsborgenärer i 
den överlåtande föreningen som önskar 
framställa anmärkningar mot ansökningen 
uppmanas framställa dem till Finansinspek-
tionen inom en av Finansinspektionen utsatt 
tid som inte får vara längre än två månader. 
Kungörelse ska utfärdas också på försäk-
ringsborgenärerna i den övertagande före-
ningen, om fusionen enligt ett utlåtande 
som avses i 5 § är ägnad att äventyra betal-
ningen av föreningens skulder. Finansin-
spektionen ska förplikta den överlåtande fö-
reningen att utan dröjsmål informera om 
kungörelsen i åtminstone en tidning som 
utkommer på den överlåtande föreningens 
hemort samt dessutom enligt vad Finansin-
spektionen vid behov bestämmer. 

Finansinspektionen ska ge sitt samtycke, 
om 

1) fusionen inte äventyrar de försäkrade 
förmånerna, och 

2) fusionen inte anses äventyra möjlighe-
terna att iaktta sunda och försiktiga affärs-
principer i försäkringsbolagets verksamhet. 

Finansinspektionen har rätt att till sam-
tycket foga sådana villkor som är nödvän-
diga för att trygga de försäkrade förmåner-
na och iakttagandet av sunda och försiktiga 
affärsprinciper i försäkringsbolagets verk-
samhet. 

Den överlåtande och den övertagande fö-
reningen samt den som framställt anmärk-
ning får överklaga beslutet enligt vad som 
föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. 
Besvären ska behandlas i brådskande ord-
ning. 

Om samtycke inte söks inom föreskriven 
tid eller om det vägras och beslutet om väg-
ran vinner laga kraft, förfalls fusionen. 

 
Inlösen av garantiandelar 

 
 

12 §  
För verkställande av fusionen behövs re-

gistermyndighetens tillstånd. De föreningar 
som deltar i fusionen skall ansöka om till-
stånd inom fyra månader från det att För-

12 § 
Garantiandelsägarna i den överlåtande 

föreningen kan på den föreningsstämma 
som beslutar om fusionen kräva inlösen av 
sina garantiandelar, och de ska ges möjlig-
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säkringsinspektionen har gett sitt samtycke 
enligt 11 § till fusionsplanen. Om tillstånd 
inte har sökts inom föreskriven tid eller om 
tillstånd inte beviljas, förfaller fusionen. 

Till ansökan om tillstånd skall fogas fu-
sionsplanens bilagor samt fusionsbesluten. 
Till ansökan skall också fogas utredning om 
att Försäkringsinspektionen har gett ett i 11 
§ avsett samtycke till fusionsplanen. 

Registermyndigheten skall bevilja till-
stånd, om föreningens borgenärer inte mot-
sätter sig ansökan eller, ifall de motsatt sig, 
om de inte längre motsätter sig eller om de 
enligt en domstols laga kraft vunna dom har 
fått betalning eller betryggande säkerhet för 
sin fordran. 
 

het att kräva inlösen innan beslutet om fu-
sion fattas. Bara de garantiandelar kan lö-
sas in som har anmälts för registrering i 
garantiandelsboken före föreningsstämman 
eller senast på den sista anmälningsdagen. 
En förutsättning är dessutom att den som 
kräver inlösen måste rösta mot fusionsbe-
slutet. 

Om någon överenskommelse om inlösen-
rätten till garantiandelar eller om villkoren 
för inlösen inte nås med den övertagande 
föreningen, ska ärendet med iakttagande av 
vad som föreskrivs i 16 kap. 4 § om behand-
ling i skiljeförfarande överlämnas till skil-
jemän för avgörande. Garantiandelsägarna 
ska inleda ärendet senast en månad efter 
föreningsstämman. Efter att ärendet inletts 
har garantiandelsägarna bara rätt till lö-
senbeloppet. Om det senare under förfa-
randet fastställs att de inte har rätt till inlö-
sen, har de rätt till fusionsvederlag i enlig-
het med fusionsplanen. Om fusionen förfal-
ler leder detta till att också inlösenförfa-
randet förfaller. 

Lösenbeloppet är garantiandelens verkli-
ga pris  omedelbart före fusionsbeslutet. 
När lösenbeloppet fastställs beaktas inte 
den negativa effekt som fusionen eventuellt 
har på värdet av den överlåtande förening-
ens garantiandelar. På lösenbeloppet ska 
en årlig ränta som svarar mot den referens-
ränta enligt 12 § i räntelagen som gäller 
vid den aktuella tidpunkten betalas ut för 
tiden från fusionsbeslutet till dess att lösen-
beloppet betalas. 

Lösenbeloppet ska betalas inom en må-
nad från det att domen vunnit laga kraft, 
dock inte förrän verkställandet av fusionen 
har registrerats. 

Den övertagande föreningen svarar för 
att lösenbeloppet betalas. Den överlåtande 
föreningen ska genast underrätta den över-
tagande föreningen om lösningsanspråk. 

 
 

 
 

13 §  
Registermyndigheten skall utfärda kungö-

relse på den överlåtande föreningens bor-
genärer. Kungörelse skall utfärdas också 
på den övertagande föreningens borgenä-

 
13 § 

(upphävs) 
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rer, om fusionen enligt det utlåtande som 
avses i 5 § är ägnad att äventyra betalning-
en av föreningens skulder. 

I kungörelsen skall nämnas att en borge-
när har rätt att motsätta sig ansökan genom 
att skriftligen anmäla detta till register-
myndigheten senast en månad före den i 
kungörelsen utsatta dagen. Registermyn-
digheten skall registrera kungörelsen och 
underrätta föreningen om den senast fyra 
månader före den utsatta dagen samt publi-
cera kungörelsen två gånger i den officiella 
tidningen, första gången senast tre månader 
och andra gången senast två månader före 
den utsatta dagen. 

Föreningen skall senast tre månader före 
den utsatta dagen sända ett skriftligt med-
delande om kungörelsen till sina kända 
borgenärer. Ett av en styrelsemedlem i fö-
reningen eller av föreningens verkställande 
direktör utfärdat intyg om att meddelande-
na sänts skall tillställas registermyndighe-
ten senast en månad före den utsatta dagen. 

Om en borgenär motsätter sig ansökan, 
skall registermyndigheten omedelbart efter 
utgången av den tid som reserverats för 
borgenären underrätta föreningen om det-
ta. 

Registermyndigheten skall skjuta upp be-
handlingen av ansökan, om en borgenär 
och föreningen tillsammans ber om det se-
nast på den utsatta dagen eller om före-
ningen senast på den i kungörelsen utsatta 
dagen visar att den har väckt talan för att 
få fastställt att borgenären har fått betal-
ning eller betryggande säkerhet för sin 
fordran. 

Domstolen skall utan dröjsmål behandla 
sådana ärenden som avses i 5 mom. 
Försäkringsföreningen skall senast på den i 
kungörelsen utsatta dagen lämna register-
myndigheten utredning om att Försäkrings-
inspektionens samtycke har vunnit laga 
kraft. Om Försäkringsinspektionens sam-
tycke inte har vunnit laga kraft senast på 
den utsatta dagen, skall registermyndighe-
ten skjuta upp behandlingen av ansökan 
tills samtycket har vunnit laga kraft. 
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14 §  
Det som i 12 och 13 § föreskrivs om bor-

genärer gäller inte försäkringsborgenärer. 
 
 

Verkställande av fusionen och dess rätts-
verkningar 

 
15 § 

De föreningar som deltar i fusionen skall 
till registermyndigheten göra anmälan om 
verkställande av fusionen inom fyra måna-
der från det fusionstillståndet beviljades. 
Om anmälan inte görs inom utsatt tid förfal-
ler fusionen. 

Anmälan om verkställande av fusion er-
sätter vid absorptionsfusion den registeran-
mälan som avses i 4 kap. 7 § samt vid kom-
binationsfusion den registeranmälan som 
avses i 2 kap. 10 §. I övrigt skall i fråga om 
registrering av nyemission som behövs för 
erläggande av vederlag i tillämpliga delar 
iakttas 4 kap. samt i fråga om registrering 
av övertagande förening 2 kap. 

Till anmälan skall fogas de i fusionen del-
tagande föreningarnas styrelsemedlemmars 
och verkställande direktörers försäkran 
samt revisorernas intyg om att den överta-
gande föreningen genom registreringen av 
fusionen får full betalning för det belopp 
som upptas i föreningens eget kapital för de 
garantiandelar som ges som vederlag. 

Har i flera än en av de i fusionen delta-
gande föreningarnas egendom fastställts fö-
retagsinteckning enligt företagsintecknings-
lagen (634/1984), får fusionen inte registre-
ras utan att föreningarnas och intecknings-
havarnas avtal om reglering av inteckning-
arnas företrädesrätt samtidigt registreras på 
ansökan. 

Vid registreringen skall beaktas den pla-
nerade registreringstidpunkten för verkstäl-
lande av fusionen, om det inte föreligger 
något hinder för detta och tidpunkten inte 
infaller senare än fyra månader från anmä-
lan. 

 

14 § 
(upphävs) 

 
 
 

Anmälan om verkställande av fusion och 
fusionens rättsverkningar 

 
15 § 

De föreningar som deltar i fusionen ska 
till registermyndigheten göra anmälan om 
verkställande av fusionen inom sex måna-
der från Finansinspektionens samtycke. Om 
anmälan inte görs inom utsatt tid förfaller 
fusionen. 

Anmälan om verkställande av fusion er-
sätter vid absorptionsfusion den registeran-
mälan som avses i 4 kap. 7 § samt vid kom-
binationsfusion den registeranmälan som 
avses i 2 kap. 10 §. I övrigt ska i fråga om 
registrering av nyemission som behövs för 
erläggande av vederlag i tillämpliga delar 
iakttas 4 kap. samt i fråga om registrering 
av övertagande förening 2 kap. 

Till anmälan ska fogas de i fusionen del-
tagande föreningarnas styrelsemedlemmars 
och verkställande direktörers försäkran 
samt revisorernas intyg om att den överta-
gande föreningen genom registreringen av 
fusionen får full betalning för det belopp 
som upptas i föreningens eget kapital för de 
garantiandelar som ges som vederlag. 
Dessutom ska anmälan åtföljas av en för-
säkran från de i fusionen deltagande före-
ningarnas styrelsemedlemmar och verkstäl-
lande direktörer om att denna lag har iakt-
tagits vid fusionen, de i fusionen deltagande 
föreningarnas beslut om fusionen och ett in-
tyg över Finansinspektionens samtycke. 

Registermyndigheten ska registrera fu-
sionen, om ingen borgenär har motsatt sig 
den eller om borgenärerna enligt en dom-
stols dom har fått betalning eller betryg-
gande säkerhet för sina fordringar. 

Om en borgenär har motsatt sig fusionen, 
ska registermyndigheten genast informera 
föreningen efter den utsatta dagen. Fusio-
nen förfaller då en månad efter den utsatta 
dagen. Registermyndigheten ska dock skju-
ta upp behandlingen av ärendet, om före-
ningen inom en månad från den utsatta da-
gen visar att den har väckt talan för fast-
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ställelse av att borgenären har fått betal-
ning eller betryggande säkerhet för sin 
fordran, eller om föreningen och borgenä-
ren tillsammans begär att behandlingen av 
ärendet ska utas upp. 

Har i flera än en av de i fusionen delta-
gande föreningarnas egendom fastställts fö-
retagsinteckning enligt företagsintecknings-
lagen, får fusionen inte registreras utan att 
föreningarnas och inteckningshavarnas av-
tal om reglering av inteckningarnas företrä-
desrätt samtidigt registreras på ansökan. 

Vid registreringen ska den planerade regi-
streringstidpunkten för verkställande av fu-
sionen beaktas, om det inte föreligger något 
hinder för detta och tidpunkten inte infaller 
senare än fyra månader från anmälan. 

Det som föreskrivs om borgenärer i den-
na paragraf gäller inte försäkringsborgenä-
rer. 

 
14 a kap  

Överlåtelse av försäkringsbeståndet 

1 §  
En försäkringsförening (överlåtande före-

ning) kan överlåta sitt försäkringsbestånd 
till en annan försäkringsförening (överta-
gande förening) eller till ett försäkringsbo-
lag (övertagande bolag). 

 
 
 
 
Vid överlåtelse av en del av försäkrings-

beståndet tillämpas vad som bestäms om 
överlåtelse av försäkringsbeståndet. 

Om försäkringsbeståndet överlåts till ett 
försäkringsbolag, iakttas dessutom vad som 
i 16 a kap. lagen om försäkringsbolag be-
stäms om överlåtelse av försäkringsbestån-
det eller någon del därav. 
 

14 a kap. 

Överlåtelse av försäkringsbeståndet 

1 § 
En försäkringsförening (överlåtande före-

ning) kan överlåta sitt försäkringsbestånd 
till en annan försäkringsförening (överta-
gande förening) eller till ett försäkringsbo-
lag (övertagande bolag). När försäkrings-
bestånd överlåts till ett försäkringsbolag, 
tillämpas bestämmelserna om övertagande 
förening i detta kapitel på det övertagande 
bolaget. 

Vid överlåtelse av en del av försäkrings-
beståndet tillämpas vad som bestäms om 
överlåtelse av försäkringsbeståndet. 

Om försäkringsbeståndet överlåts till ett 
försäkringsbolag, iakttas dessutom vad som 
i 21 kap. i försäkringsbolagslagen bestäms 
om överlåtelse av försäkringsbeståndet eller 
någon del därav. 

Också den del av den överlåtande före-
ningens utjämningsbelopp som svarar mot 
det försäkringsbestånd som ska överlåtas 
ska överföras på den övertagande förening-
en eller det övertagande bolaget. 
 

 
3 §  

Styrelserna för den överlåtande och den 
3 § 

Styrelserna för den överlåtande och den 
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övertagande föreningen skall göra upp en 
skriftlig plan för överlåtelsen av försäk-
ringsbeståndet, vilken skall dateras och un-
dertecknas. 

Planen för överlåtelse av försäkringsbe-
ståndet skall uppta 

1) den överlåtande och den övertagande 
föreningens firma, registernummer, adress 
och hemort, 

2) förslag till ändring av den övertagande 
föreningens stadgar, 

3) förslag till delägarskap i den överta-
gande föreningen eller i ett ömsesidigt för-
säkringsbolag, vilket baserar sig på direkt-
försäkringar som skall överlåtas, och till 
eventuellt delägarskap, som baserar sig på 
återförsäkringar som skall överlåtas, 

4) förslag till eventuellt vederlag för över-
låtelse av försäkringsbeståndet och till vill-
kor för vederlaget, 

5) utredning om de särskilda förmåner 
och rättigheter som tillkommer den över-
låtande och den övertagande föreningens 
förvaltningsrådsmedlemmar och styrelse-
medlemmar, verkställande direktör, revisor 
och en revisor som är verksam som obero-
ende sakkunnig,  

6) utredning om orsaken till överlåtelsen 
av försäkringsbeståndet, 

7) utredning om det försäkringsbestånd 
som skall överlåtas och den egendom som 
enligt avtal skall överföras som täckning för 
beståndet, 

8) förslag till planerad ikraftträdelsetid-
punkt för överlåtelsen av försäkringsbe-
ståndet. 
 

övertagande föreningen ska göra upp en 
skriftlig plan för överlåtelsen av försäk-
ringsbeståndet, vilken ska dateras och un-
dertecknas. 

Planen för överlåtelse av försäkringsbe-
ståndet ska uppta 

1) den överlåtande och den övertagande 
föreningens firma, registernummer, adress 
och hemort, 

2) förslag till ändring av den övertagande 
föreningens stadgar, 

3) förslag till delägarskap i den överta-
gande föreningen eller i ett ömsesidigt för-
säkringsbolag, vilket baserar sig på direkt-
försäkringar som skall överlåtas, och till 
eventuellt delägarskap, som baserar sig på 
återförsäkringar som ska överlåtas, 

4) förslag till eventuellt vederlag för över-
låtelse av försäkringsbeståndet och till vill-
kor för vederlaget, 

5) utredning om de särskilda förmåner 
och rättigheter som tillkommer den över-
låtande och den övertagande föreningens 
förvaltningsrådsmedlemmar och styrelse-
medlemmar, verkställande direktör, revisor 
och en revisor som är verksam som obero-
ende sakkunnig, 

6) utredning om orsaken till överlåtelsen 
av försäkringsbeståndet, 

7) utredning om det försäkringsbestånd 
som ska överlåtas och den egendom som 
enligt avtal ska överföras som täckning för 
beståndet, 

8) förslag till planerad ikraftträdelsetid-
punkt för överlåtelsen av försäkringsbe-
ståndet, 

9) utredning om det utjämningsbelopp 
som överförs, 

10) utredning om att den överlåtande för-
säkringsföreningen, som inte försatts i lik-
vidation, och den övertagande försäkrings-
föreningen efter överlåtelsen uppfyller kra-
ven på täckning av  ansvarsskuld i 10 kap. 
och soliditetskraven i 10 a kap. 
 

 
  
 

 
9 §  

Inom två månader efter det att den över-
låtande och den övertagande föreningen har 

 
9 § 

Inom en månad från det att planen för 
överlåtelse av försäkringsbeståndet har un-
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godkänt planen för överlåtelse av försäk-
ringsbeståndet skall de ansöka om Försäk-
ringsinspektionens samtycke till planen och 
om fastställelse av den ändring av stadgarna 
som överlåtelsen av försäkringsbeståndet 
kräver. 

När det gäller ansökan om överlåtelse av 
försäkringsbeståndet skall Försäkringsin-
spektionen, om den inte anser att ansökan 
utan vidare utredning skall avslås, på den 
övertagande föreningens bekostnad låta 
kungöra saken i den officiella tidningen. I 
kungörelsen skall de försäkringsborgenärer 
för försäkringar i det försäkringsbestånd 
som överlåts vilka önskar framställa an-
märkningar mot ansökningen uppmanas 
framställa dem till Försäkringsinspektionen 
inom en av Försäkringsinspektionen utsatt 
tid som inte får vara längre än två månader. 
Kungörelsen skall också utfärdas på övriga 
försäkringsborgenärer i den överlåtande fö-
reningen, om överlåtelsen av försäkringsbe-
ståndet enligt ett utlåtande som avses i 4 § 
är ägnad att äventyra betalningen av den 
överlåtande föreningens skulder. Kungörel-
sen skall också utfärdas på försäkringsbor-
genärerna i den övertagande föreningen, om 
överlåtelsen enligt det nämnda utlåtandet är 
ägnad att äventyra betalningen av den över-
tagande föreningens skulder. Försäkringsin-
spektionen skall förplikta den överlåtande 
föreningen att utan dröjsmål underrätta om 
kungörelsen i åtminstone en tidning som 
utkommer på den överlåtande föreningens 
hemort samt dessutom på det sätt som För-
säkringsinspektionen vid behov bestämmer. 

Försäkringsinspektionen skall ge sitt sam-
tycke, om den tilltänkta överlåtelsen av för-
säkringsbeståndet inte kränker de förmåner 
som försäkringarna omfattar och om den 
inte anses äventyra en sund utveckling av 
försäkringsväsendet. Försäkringsinspektio-
nen har rätt att till samtycket foga sådana 
villkor som den anser nödvändiga för att 
skydda de förmåner som försäkringarna 
omfattar eller en sund utveckling av försäk-
ringsväsendet. 

Den överlåtande och den övertagande fö-
reningen samt den som framställt anmärk-
ning får överklaga beslutet enligt vad som 
föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. 
Besvären ska behandlas i brådskande ord-

dertecknats ska försäkringsföreningarna 
ansöka om Finansinspektionens samtycke 
till planen och om fastställelse av den änd-
ring av stadgarna som överlåtelsen av för-
säkringsbeståndet kräver. 

I samband med den ansökan som avses i 
1 mom. ska den övertagande och den över-
låtande föreningen ansöka om att Finansin-
spektionen fastställer grunderna för överfö-
ring av utjämningsbeloppet. 

När det gäller ansökan om överlåtelse av 
försäkringsbeståndet ska Finansinspektio-
nen, om den inte anser att ansökan utan vi-
dare utredning ska avslås, på den överta-
gande föreningens bekostnad låta kungöra 
saken i den officiella tidningen. I kungörel-
sen ska de försäkringsborgenärer för försäk-
ringar i det försäkringsbestånd som överlåts 
vilka önskar framställa anmärkningar mot 
ansökningen uppmanas framställa dem till 
Finansinspektionen inom en av Finansin-
spektionen utsatt tid som inte får vara läng-
re än två månader. Kungörelsen ska också 
utfärdas på övriga försäkringsborgenärer i 
den överlåtande föreningen, om överlåtel-
sen av försäkringsbeståndet enligt ett utlå-
tande som avses i 4 § är ägnad att äventyra 
betalningen av den överlåtande föreningens 
skulder. Kungörelsen ska också utfärdas på 
försäkringsborgenärerna i den övertagande 
föreningen, om överlåtelsen enligt det 
nämnda utlåtandet är ägnad att äventyra be-
talningen av den övertagande föreningens 
skulder. Finansinspektionen ska förplikta 
den överlåtande föreningen att utan dröjs-
mål underrätta om kungörelsen i åtminstone 
en tidning som utkommer på den överlåtan-
de föreningens hemort samt dessutom på 
det sätt som Finansinspektionen vid behov 
bestämmer. 

Finansinspektionen ska ge sitt samtycke, 
om  

1) överlåtelsen av försäkringsbeståndet 
inte äventyrar de försäkrade förmånerna, 

2) överlåtelsen av försäkringsbeståndet 
inte anses äventyra möjligheterna att iaktta 
sunda och försiktiga affärsprinciper i för-
säkringsbolagets verksamhet. 

Finansinspektionen har rätt att till sam-
tycket foga de villkor som behövs för att 
trygga de försäkrade förmånerna och iakt-
tagandet av sunda och försiktiga affärs-
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ning.  
 

principer i försäkringsbolagets verksamhet. 
Den överlåtande och den övertagande fö-

reningen samt den som framställt anmärk-
ning får överklaga beslutet genom besvär 
enligt vad som föreskrivs i lagen om Fi-
nansinspektionen. Besvären ska behandlas i 
brådskande ordning. 
 

 
15 kap  

Skadeståndsskyldighet 

3 §  
En stiftare, styrelsemedlem eller medlem 

av förvaltningsrådet och verkställande di-
rektören är skyldiga att ersätta skada som 
de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vål-
lande har orsakat föreningen. Detsamma 
gäller skada som genom överträdelse av 
denna lag eller stadgarna har åsamkats en 
delägare eller någon annan.. 

 
 

15 kap. 

Skadeståndsskyldighet 

1 § 
En styrelsemedlem, en medlem av förvalt-

ningsrådet och verkställande direktören ska 
ersätta skada som de i sitt uppdrag, i strid 
med den omsorgsplikt som föreskrivs i 1 
kap. 6 d §, uppsåtligen eller av oaktsamhet 
har orsakat föreningen. 

En stiftare, styrelsemedlem eller medlem 
av förvaltningsrådet och verkställande di-
rektören är skyldiga att ersätta en skada 
som de i sitt uppdrag annars genom över-
trädelse av denna lag eller bestämmelser i 
stadgarna uppsåtligen eller av oaktsamhet 
har orsakat föreningen, en delägare eller 
någon annan. 

Om skadan har orsakats genom överträ-
delse av denna lag på annat sätt än endast 
genom överträdelse av principen som avses 
i 1 kap. 6 d §, eller om skadan har orsakats 
genom överträdelse av en bestämmelse i 
stadgarna, anses skadan ha orsakats av 
oaktsamhet, om inte den som är ansvarig 
för förfarandet visar att han eller hon har 
handlat omsorgsfullt. Detsamma gäller ska-
da som har orsakats genom en åtgärd till 
förmån för en sådan bolaget närstående 
person som avses i 8 kap. 11 § 2 mom. i för-
säkringsbolagslagen. 

 
 

3 § 
En delägare är skyldig att ersätta skada 

som han genom att medverka till överträ-
delse av denna lag eller stadgarna uppsåtli-
gen eller av grovt vållande har åsamkat fö-
reningen, en annan delägare eller någon an-
nan 

3 § 
En delägare ska ersätta en skada som han 

genom att medverka till överträdelse av 
denna lag eller stadgarna uppsåtligen eller 
av oaktsamhet har åsamkat föreningen, en 
annan delägare eller någon annan. 

Skada som har orsakats genom en åtgärd 
till förmån för en sådan bolaget närstående 
person som avses i 8 kap. 11 § 2 mom. i 
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försäkringsbolagslagen anses ha orsakats 
av oaktsamhet, om inte delägaren visar att 
han eller hon har handlat omsorgsfullt. 
 

 
 

 
3 a § 

Stämmoordföranden ska ersätta en skada 
som han eller hon i sitt uppdrag genom 
överträdelse av denna lag, de bestämmelser 
i försäkringsbolagslagen eller aktiebolags-
lagen som tillämpas med stöd av denna lag 
eller bestämmelser i stadgarna uppsåtligen 
eller av oaktsamhet har orsakat bolaget, en 
delägare eller någon annan. 
 

 
5 §  

Beslut om väckande av skadeståndstalan 
för föreningens räkning med stöd av 1 eller 
3 § i denna lag eller 51 § i revisionslagen 
fattas av föreningsstämman. Styrelsen har 
dock rätt att besluta om väckande av ska-
deståndstalan på grund av en straffbar gär-
ning.  

Föreningsstämmans beslut om beviljande 
av ansvarsfrihet eller avstående från att 
väcka talan hindrar inte föreningen att 
väcka talan, om föreningsstämman inte i 
bokslutet eller i revisionsberättelsen eller 
annars lämnats väsentligen riktiga och full-
ständiga uppgifter om det beslut eller den 
åtgärd som ligger till grund för talan. 

Om föreningen försätts i konkurs på an-
sökan som gjorts inom två år från före-
ningsstämmans beslut om att bevilja an-
svarsfrihet eller om att inte väcka talan, får 
konkursboet föra talan utan hinder av detta 
beslut. 
 

5 §  
Beslut om väckande av skadeståndstalan 

för föreningens räkning med stöd av 1, 3 el-
ler 3 a § i denna lag eller 51 § i revisionsla-
gen fattas av föreningsstämman. Styrelsen 
har dock rätt att besluta om väckande av 
skadeståndstalan på grund av en straffbar 
gärning. 

Föreningsstämmans beslut om beviljande 
av ansvarsfrihet eller avstående från att 
väcka talan hindrar inte föreningen att 
väcka talan, om föreningsstämman inte i 
bokslutet eller i revisionsberättelsen eller 
annars lämnats väsentligen riktiga och full-
ständiga uppgifter om det beslut eller den 
åtgärd som ligger till grund för talan. 

Om föreningen försätts i konkurs på an-
sökan som gjorts inom två år från före-
ningsstämmans beslut om att bevilja an-
svarsfrihet eller om att inte väcka talan, får 
konkursboet föra talan utan hinder av detta 
beslut. 
 

 
6 §  

På yrkande av delägarna kan talan föras 
för föreningens räkning utan hinder av 5 § 1 
och 2 mom., om 

1) föreningsstämman har beviljat ansvars-
frihet eller annars beslutat att inte väcka 
skadeståndstalan, men delägare med minst 
en tredjedel av de vid stämman avgivna rös-
terna har röstat mot beslutet, 

2) beslut i ett ärende som gäller beviljan-
de av ansvarsfrihet inte har fattats inom åtta 
månader från räkenskapsperiodens utgång, 

6 § 
En eller flera delägare har med rätt att i 

sitt eget namn föra skadeståndstalan för 
försäkringsföreningens räkning trots 5 § 1 
och 2 mom., om det när talan väcks är san-
nolikt att föreningen inte ser till att ska-
deståndsanspråket fullföljs och att käran-
dena då innehar minst en tiondel av samtli-
ga röster. 

Föreningen ska ges tillfälle att bli hörd, 
om detta inte är uppenbart onödigt. De del-
ägare som för talan svarar själva för rätte-
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3) beslut i ett ärende som gäller väckande 
av skadeståndstalan annars inte har fattats 
inom två månader efter det att ärendet bor-
de ha behandlats på föreningsstämman. 

Talan kan väckas av delägare med minst 
en tiondel av det sammanlagda röstetalet för 
alla delägare i föreningen eller samma rös-
tetal som det som innehas av de i 1 mom. 1 
punkten avsedda delägare som motsatt sig 
beslutet. Avstår en delägare från talan sedan 
den väckts, kan övriga delägare som väckt 
talan likväl fullfölja den. 

Talan skall väckas inom tre månader från 
föreningsstämmans beslut enligt 1 mom. el-
ler utgången av den frist som avses i 1 
mom. eller, om granskning som avses i 9 
kap. 6 § har yrkats, inom tre månader från 
det att utlåtande om granskningen har fram-
lagts på föreningsstämma eller ansökan om 
förordnande av granskare har avslagits. 

Delägare som väckt talan ansvarar för rät-
tegångskostnaderna. De har dock rätt att av 
föreningen få ersättning för kostnaderna i 
den mån de kan täckas med de medel som 
föreningen vunnit genom rättegången. 
Domstolen kan förordna att till de delägare 
som väckt talan av de medel som förening-
en vunnit skall betalas den del som faller på 
deras andelar. 
 

gångskostnaderna men har rätt att få dem 
ersatta av föreningen, om de medel som ge-
nom rättegången vunnits till föreningen 
räcker till för ändamålet. 

Om den ersättningsskyldige genom beslut 
av föreningsstämman har beviljats ansvars-
frihet, ska talan väckas inom tre månader 
från beslutet. Om det vid samma förenings-
stämma såsom det föreskrivs i 9 kap. 6 § 
har lagts fram ett förslag om särskild 
granskning och det har biträtts, kan talan 
dock alltid väckas inom tre månader från 
det att granskningsyttrandet har lagts fram 
på föreningsstämman eller ansökan om för-
ordnande av en granskare avslagits. 

En delägare har inte rätt att få ersättning 
för en skada som orsakats föreningen. 

På begäran av delägarna är föreningen 
skyldig att utreda om kärandena i ett fall 
som avses i 1 mom. innehar minst en tion-
del av samtliga röster och att utfärda ett in-
tyg över detta. 
 

 
7 §  

Talan på föreningens vägnar kan med 
stöd av 1 eller 3 § i denna lag eller 51 § i 
revisionslagen, om talan inte grundas på en 
straffbar gärning, inte väckas mot  

1) en stiftare sedan tre år förflutit från det 
att beslutet om bildande av föreningen fat-
tades vid den konstiruerande stämman, 

2) en styrelsemedlem eller medlem av 
förvaltningsrådet eller verkställande direk-
tören sedan tre år förflutit från utgången av 
den räkenskapsperiod under vilken det be-
slut fattades eller den åtgärd vidtogs varpå 
talan grundas, 

3) en revisor sedan tre år förflutit från det 
att den revisionsberättelse, det utlåtande el-
ler det intyg avgavs eller utfärdades varpå 
talan grundas, ej heller mot 

4) en delägare sedan två år förflutit från 
det beslut eller den åtgärd varpå talan grun-
das. 

7 § 
Talan på föreningens vägnar kan med 

stöd av 1, 3 eller 3 a § i denna lag eller 51 § 
i revisionslagen, om talan inte grundas på 
en straffbar gärning, inte väckas mot 

1) en stiftare sedan fem år förflutit från 
det att beslutet om bildande av föreningen 
fattades vid den konstituerande stämman, 

2) en styrelsemedlem eller medlem av 
förvaltningsrådet eller verkställande direk-
tören sedan fem år förflutit från utgången av 
den räkenskapsperiod under vilken det be-
slut fattades eller den åtgärd vidtogs varpå 
talan grundas, 

3) en revisor sedan fem år förflutit från 
det att den revisionsberättelse, det utlåtande 
eller det intyg avgavs eller utfärdades varpå 
talan grundas, ej heller mot 

4) en delägare eller stämmoordföranden 
sedan fem år förflutit från det beslut eller 
den åtgärd varpå talan grundas. 
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Har tiden för väckande av talan på före-
ningens vägnar löpt ut, kan i 5 § 3 mom. 
nämnd talan inte väckas sedan en månad 
förflutit från konkursbevakningen. 
 

Har tiden för väckande av talan på före-
ningens vägnar löpt ut, kan i 5 § 3 mom. 
nämnd talan inte väckas sedan en månad 
förflutit från konkursbevakningen. 
 

 
 8 § 

I stadgarna kan inte föreningens rätt till 
skadestånd enligt 1, 3 och 3 a § i detta ka-
pitel eller 51 § i revisionslagen begränsas, 
om skadan 

1) har orsakats genom överträdelse av 
sådana bestämmelser i denna lag  från vil-
ka avvikelse inte får göras genom en be-
stämmelse i stadgarna, eller om skadan 

2) annars har orsakats uppsåtligen eller 
av grov oaktsamhet. 

Genom stadgarna kan föreningens rätt till 
skadestånd begränsas endast med samtycke 
av alla delägare. 

Stadgarna får inte innehålla en be-
gränskning av  den rätt till skadestånd eller 
den talerätt som en delägare eller någon 
annan har enligt detta kapitel eller enligt 
51 § i revisionslagen. 
 

 
16 kap  

Särskilda stadganden 

3 §  
När talan om klander av föreningsstäm-

mans beslut har väckts, kan domstolen på 
kärandens yrkande innan målet avgörs för-
ordna att beslutet inte får verkställas. Över 
sådant avgörande får besvär inte anföras 
särskilt. 

Domstolen skall på tjänstens vägnar utan 
dröjsmål underrätta Försäkringsinspektio-
nen om sitt avgörande samt även register-
myndigheten, om föreningsstämmans beslut 
är sådant att registeranmälan därom skall 
göras enligt lag. 
 

16 kap. 

Särskilda stadganden 

3 § 
När talan om klander av föreningsstäm-

mans beslut har väckts, kan domstolen på 
kärandens yrkande innan målet avgörs för-
ordna att beslutet inte får verkställas. Över 
sådant avgörande får besvär inte anföras 
särskilt. 

Domstolen ska på tjänstens vägnar utan 
dröjsmål underrätta Finansinspektionen om 
sitt avgörande samt även registermyndighe-
ten, om föreningsstämmans beslut är sådant 
att registeranmälan därom ska göras enligt 
lag. Domstolen ska också göra registeran-
mälan om att dess avgörande har vunnit 
laga kraft. 
 

 
4 §  

Om det bestäms i stadgarna att en tvist 
mellan å ena sidan föreningen och å andra 
sidan styrelsen, en styrelsemedlem, verk-

4 § 
En bestämmelse i stadgarna om behand-

ling av tvister i skiljeförfarande är enligt 
vad som föreskrivs i lagen om skiljeförfa-
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ställande direktören, en revisor eller en del-
ägare skall avgöras av skiljemän, har en så-
dan bestämmelse samma verkan som ett 
skiljeavtal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Då en tvist mellan föreningen och styrel-

sen hänskjuts till skiljemän skall iakttas vad 
som i 2 § 2 och 3 mom. stadgas om till-
sättande av ombud och beräkning av viss 
tid. 
 

rande på samma sätt som ett skiljeavtal bin-
dande för föreningen, en garantiandelsäga-
re, styrelsen, förvaltningsrådet, en styrel-
semedlem, en förvaltningsrådsmedlem, 
verkställande direktören och en revisor. En 
bestämmelse i stadgarna om behandling av 
sådana tvistemål i skiljeförfarande som 
gäller lösningsrätt eller lösenbelopp till 
följd av en sådan inlösenklausul som avses i 
3 kap. 3 § är på motsvarande sätt bindande 
för parterna i tvistemålet. 

En sådan bestämmelse i stadgarna som 
avses i 1 mom. tillämpas dock bara när 
grunden för talan har uppkommit efter att 
bestämmelsen registrerades. 

Om en tvist mellan föreningen och styrel-
sen hänskjuts till skiljemän ska vad som i 2 
§ 2 och 3 mom. stadgas om tillsättande av 
ombud och beräkning av viss tid tillämpas. 
 

 
6 §  

Om den i 10 kap. 11 § stadgade skyldig-
heten att tillställa registermyndigheten 
handlingar inte fullgörs, kan myndigheten 
ålägga verkställande direktören eller en sty-
relsemedlem att vid vite tillställa register-
myndigheten dem inom en av denna utsatt 
tid. 

I ett beslut varigenom registermyndighe-
ten utsatt vite får ändring inte sökas genom 
besvär. 
 

6 § 
Om skyldigheten enligt 8 kap. 10 § i ak-

tiebolagslagen att tillställa registermyndig-
heten handlingar inte fullgörs, kan myndig-
heten ålägga verkställande direktören eller 
en styrelsemedlem att vid vite tillställa re-
gistermyndigheten dem inom en av denna 
utsatt tid. 

I ett beslut varigenom registermyndighe-
ten utsatt vite får ändring inte sökas genom 
besvär. 

 
7 §  

Den som uppsåtligen 
1) bedriver försäkringsrörelse i strid med 

1 kap. 4 § eller 5 § 1 mom., eller 
2) meddelar nya försäkringar i strid med 

13 kap. 28 § eller i strid med en begräns-
ning som förordnats enligt 27 § i lagen om 
Finansinspektionen, 

ska, om gärningen inte är ringa, för olov-
ligt bedrivande av försäkringsrörelse dö-
mas till böter eller fängelse i högst ett år. 

7 § 
Den som uppsåtligen 
1) bedriver försäkringsrörelse i strid med 

1 kap. 4 § eller 5 § 1 mom., eller 
2) meddelar nya försäkringar i strid med 

13 kap. 28 § eller i strid med en begräns-
ning som förordnats enligt 27 § i lagen om 
Finansinspektionen, 

ska, om gärningen inte är ringa, för olov-
ligt bedrivande av försäkringsrörelse dö-
mas till böter eller fängelse i högst ett år. 

Allmänna åklagaren ska innan åtal väcks 
i ett brott som avses i 1 mom. ge Finansin-
spektionen tillfälle att yttra sig i ärendet. 
När domstolen behandlar brottmålet ska 
den ge Finansinspektionen tillfälle att bli 
hörd.  
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8 §  
Den som uppsåtligen 
1) är mellanhand för någon annan i syfte 

att kringgå en bestämmelse i denna lag eller 
i stadgarna om begränsning av rösträtten, 

2) bryter mot vad denna lag föreskriver 
om utarbetande av revisionsberättelse, 

3) i strid med ett förbud som Försäkrings-
inspektionen meddelar med stöd av 12 kap. 
6 c § överlåter eller pantsätter egendom i 
föreningens besittning, 

4) bryter mot bestämmelserna om utlåtan-
den som skall utarbetas av en revisor som är 
verksam som oberoende sakkunnig,  

5) bryter mot bestämmelserna om återbe-
talning av kapitallån, betalning av ränta el-
ler annan gottgörelse eller ställande av sä-
kerhet, 

6) utdelar föreningens medel i strid med 
denna lag, 

7) beviljar penninglån eller ställer säker-
het i strid med 11 kap. 7 eller 10 §, eller 

8) bryter mot förbudet i 3 kap. 2 a § 1 
mom. att ta upp en försäkringsförenings 
värdepapper till offentlig handel enligt vär-
depappersmarknadslagen, 

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den föreskrivs någon 
annanstans i lag, för försäkringsförenings-
brott dömas till böter eller fängelse i högst 
ett år. 

 
 

8 § 
Den som uppsåtligen 
1) är mellanhand för någon annan i syfte 

att kringgå en bestämmelse i denna lag eller 
i stadgarna om begränsning av rösträtten, 

2) bryter mot vad denna lag föreskriver 
om utarbetande av revisionsberättelse, 

3) i strid med ett förbud som Finansin-
spektionen meddelar med stöd av 12 kap. 6 
c § överlåter eller pantsätter egendom i fö-
reningens besittning, 

4) bryter mot bestämmelserna om utlåtan-
den som ska utarbetas av en revisor som är 
verksam som oberoende sakkunnig, 

5) delar ut föreningens medel i strid med 
denna lag, 

6) ställer säkerhet i strid med 11 kap. 10 
§, eller 

7) bryter mot förbudet i 3 kap. 2 a § 
1 mom. att ta upp en försäkringsförenings 
värdepapper till offentlig handel enligt vär-
depappersmarknadslagen, 

ska, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den föreskrivs någon 
annanstans i lag, för försäkringsförenings-
brott dömas till böter eller fängelse i högst 
ett år. 

 

 
9 §  

Den som uppsåtligen 
1) vid utgivande av garantiandelsbrev el-

ler interimsbevis förfar i strid med denna 
lag, 

2) bryter mot bestämmelsen om att före-
ningsstämmans protokoll skall hållas till-
gängligt, 

3) underlåter att iaktta vad som i 13 § be-
stäms om uppgifter som skall anges i före-
ningens brev och på dess blanketter, 

4) försummar att föra garantiandelsbok el-
ler garantiandelsägarförteckning eller att 
hålla dem tillgängliga, 

5) i strid med ett av Försäkringsinspektio-
nen med stöd av 1 kap. 2 § 3 mom. i denna 

9 § 
Den som uppsåtligen 
1) vid utgivande av garantiandelsbrev el-

ler interimsbevis förfar i strid med denna 
lag, 

2) bryter mot bestämmelsen om att före-
ningsstämmans protokoll ska hållas till-
gängligt, 

3) försummar att föra garantiandelsbok el-
ler garantiandelsägarförteckning eller att 
hålla dem tillgängliga, 

4) förvärvar garantiandelar utan att an-
mäla dem enligt 4 kap. 5 § i försäkringsbo-
lagslagen eller förvärvar garantiandelar i 
strid med ett av Finansinspektionen med 
stöd av denna lag och 4 kap. 9 § i försäk-
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lag och 3 kap. 4 § 1 mom. lagen om försäk-
ringsbolag givet förbud förvärvar garanti-
andelar, 

6) bryter mot vad som i 10 kap. 11 § be-
stäms om ingivande av bokslut, koncern-
bokslut eller verksamhetsberättelse till re-
gistermyndigheten eller underlåter att göra 
en anmälan eller lämna andra uppgifter som 
enligt denna lag skall lämnas till social- och 
hälsovårdsministeriet eller Försäkringsin-
spektionen,  

7) försummar att iaktta vad som i 2 kap. 9 
§ 1 mom. 1—3 punkten bestäms om förut-
sättningarna för beslutsfattande vid den 
konstituerande stämman, 

8) bryter mot vad som i denna lag be-
stäms om upplysningsplikt vid utbjudande 
av garantiandelar i en försäkringsförening, 
eller 

9) bryter mot vad som i denna lag före-
skrivs om upprättande av bokslut, verksam-
hetsberättelse, koncernbokslut, mellan-
bokslut eller bokslut enligt 13 kap. 5 § 1 
mom. eller om avgivande av slutredovis-
ning vid försäkringsföreningars fusion eller 
likvidation,  

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff föreskrivs i någon annan 
lag, för försäkringsföreningsförseelse dö-
mas till böter. 

För försäkringsföreningsförseelse skall 
också den dömas som av grov oaktsamhet 
förfar på det sätt som avses i 1 mom. 9 
punkten. 
 

ringsbolagslagen givet förbud, 
5) bryter mot bestämmelserna om ingi-

vande av bokslut, koncernbokslut eller 
verksamhetsberättelse till registermyndig-
heten enligt 8 kap. 10 § i aktiebolagslagen 
eller underlåter att göra en anmälan eller 
lämna andra uppgifter som enligt denna lag 
ska lämnas till Finansinspektionen, 

6) försummar att iaktta vad som i 2 kap. 
9 § 1 mom. 1–3 punkten bestäms om förut-
sättningarna för beslutsfattande vid den 
konstituerande stämman, 

7) bryter mot vad som i denna lag före-
skrivs om upprättande av bokslut, verksam-
hetsberättelse, koncernbokslut, mellan-
bokslut eller bokslut enligt 13 kap. 5 § 1 
mom. eller om avgivande av slutredovis-
ning vid försäkringsföreningars fusion eller 
likvidation, 

ska, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff föreskrivs i någon annan 
lag, för försäkringsföreningsförseelse dö-
mas till böter. 

 
 
 
 
 
 
 
För försäkringsföreningsförseelse ska 

också den dömas som av grov oaktsamhet 
förfar på det sätt som avses i 1 mom. 7 
punkten. 

 
10 §  

Den som i egenskap av anställd hos en 
försäkringsförening eller dess tjänsteföretag 
eller som i egenskap av medlem eller sup-
pleant i dessas organ eller som vid utföran-
de av någon uppgift på uppdrag av en för-
säkringsförening eller som i egenskap av 
anställd hos eller medlem av en nämnd 
inom försäkringsbranschen eller ett motsva-
rande organ eller som i egenskap av sak-
kunnig på grundval av ett uppdrag eller som 
med stöd av 2æ5 mom. har fått veta något 
om försäkringsföreningens, dess kunds eller 
någon annans ekonomiska ställning eller 
hälsotillstånd eller något som berör andra 
personliga förhållanden eller fått kännedom 

10 § 
Den som i egenskap av anställd hos en 

försäkringsförening eller dess tjänsteföretag 
eller som i egenskap av medlem eller sup-
pleant i dessas organ eller som vid utföran-
de av någon uppgift på uppdrag av en för-
säkringsförening eller som i egenskap av 
anställd hos eller medlem av en nämnd 
inom försäkringsbranschen eller ett motsva-
rande organ eller som i egenskap av sak-
kunnig på grundval av ett uppdrag eller som 
med stöd av 2—5 mom. har fått veta något 
om försäkringsföreningens, dess kunds eller 
någon annans ekonomiska ställning eller 
hälsotillstånd eller något som berör andra 
personliga förhållanden eller fått kännedom 
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om en affärs- eller yrkeshemlighet får inte 
röja detta för utomstående, om inte den till 
vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt 
samtycke till att uppgifterna röjs eller om 
inte något annat bestäms i lag. Sådana upp-
gifter om en kund som omfattas av tyst-
nadsplikten får, med undantag för före-
ningsstämmans röstlängd, inte heller läm-
nas till föreningsstämma eller till delägare 
som deltar i stämman.  

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) har social- och hälsovårdsmini-
steriet rätt att lämna ut uppgifter som om-
fattas av försäkringssekretessen till 

1) åklagar- och förundersökningsmyndig-
heter för förhindrande och utredning av 
brott, 

2) Finansinspektionen och andra finska 
myndigheter som utövar tillsyn över fi-
nansmarknaden, 

3) andra EES-staters myndigheter som 
utövar tillsyn över försäkrings- eller finan-
sieringsverksamhet eller över finansmark-
naden, 

4) revisorer för försäkringsföreningar, 
5) finska myndigheter och andra EES-

staters myndigheter som har till uppgift att 
delta i försäkringsföretagens likvidations- 
eller konkursförfarande eller i motsvarande 
förfaranden, 

6) finska myndigheter och andra EES-
staters myndigheter som svarar för tillsynen 
över organ som deltar i försäkringsföretags 
likvidations- eller konkursförfarande eller i 
motsvarande förfaranden, 

7) finska myndigheter och andra EES-
staters myndigheter som svarar för tillsynen 
över personer som utför lagstadgad revision 
i försäkringsföretag, kreditinstitut, värde-
pappersföretag eller andra finansiella insti-
tut, 

8) sådana oberoende försäkringsmatema-
tiker i EES-stater som utövar laglighets-
övervakning av försäkringsföretag och till 
de organ som svarar för tillsynen över dessa 
försäkringsmatematiker, 

9) EES-staters myndigheter och organ 
som enligt lag svarar för övervakningen av 
att bolagsrätten iakttas och för undersök-
ningen av överträdelser, 

10) Finlands eller någon annan EES-stats 

om en affärs- eller yrkeshemlighet får inte 
röja detta för utomstående, om inte den till 
vars förmån sekretessen gäller ger sitt sam-
tycke till att uppgifterna röjs eller om inte 
något annat bestäms i lag. Sådana uppgifter 
om en kund som omfattas av sekretess får, 
med undantag för föreningsstämmans röst-
längd, inte heller lämnas till förenings-
stämma eller till delägare som deltar i stäm-
man. 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) har social- och hälsovårdsmini-
steriet rätt att lämna ut uppgifter som om-
fattas av försäkringssekretessen till 

1) åklagar- och förundersökningsmyndig-
heter för förhindrande och utredning av 
brott, 

2) Finansinspektionen och andra finska 
myndigheter som utövar tillsyn över fi-
nansmarknaden, 

3) andra EES-staters myndigheter som 
utövar tillsyn över försäkrings- eller finan-
sieringsverksamhet eller över finansmark-
naden, 

4) revisorer för försäkringsföreningar, 
5) finska myndigheter och andra EES-

staters myndigheter som har till uppgift att 
delta i försäkringsföretagens likvidations- 
eller konkursförfarande eller i motsvarande 
förfaranden, 

6) finska myndigheter och andra EES-
staters myndigheter som svarar för tillsynen 
över organ som deltar i försäkringsföretags 
likvidations- eller konkursförfarande eller i 
motsvarande förfaranden, 

7) finska myndigheter och andra EES-
staters myndigheter som svarar för tillsynen 
över personer som utför lagstadgad revision 
i försäkringsföretag, kreditinstitut, värde-
pappersföretag eller andra finansiella insti-
tut, 

8) sådana oberoende försäkringsmatema-
tiker i EES-stater som utövar laglighets-
övervakning av försäkringsföretag och till 
de organ som svarar för tillsynen över dessa 
försäkringsmatematiker, 

9) EES-staters myndigheter och organ 
som enligt lag svarar för övervakningen av 
att bolagsrätten iakttas och för undersök-
ningen av överträdelser, 

10) Finlands eller någon annan EES-stats 
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centralbank och andra organ med liknande 
uppdrag i egenskap av penningpolitisk 
myndighet och till andra myndigheter som 
svarar för tillsynen över betalningssyste-
men, 

11) myndigheter och organ enligt 3–8 
punkten i andra stater än EES-stater för ut-
förande av tillsynsuppdrag, om den infor-
mation som ska lämnas i staten i fråga om-
fattas av sekretess på det sätt som avses i 1 
mom. 

 
 
 
 
Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. 

har en försäkringsförening rätt att lämna ut 
uppgifter som omfattas av tystnadsplikten 

1) till en annan försäkringsanstalt för ord-
nande av återförsäkring, 

2) till försäkringsföreningens tjänsteföre-
tag eller till den som sköter en av försäk-
ringsföreningen given uppgift på grundval 
av ett uppdrag, 

3) till en försäkringsanstalt som hör till 
samma koncern eller samma ekonomiska 
sammanslutning som försäkringsföreningen 
för skötsel av ersättningsärenden, ingående 
av försäkringsavtal och skötsel av andra 
uppgifter som är nödvändiga vid bedrivan-
de av försäkringsrörelse; vad som i denna 
punkt bestäms om utlämnande av uppgifter 
gäller inte utlämnande av uppgifter som av-
ser hälsotillstånd, 

 
4) till den som är anställd hos eller med-

lem av en nämnd inom försäkringsbran-
schen eller ett motsvarande organ för sköt-
sel av ärenden som förelagts organet i fråga, 

5) till en annan försäkringsanstalt eller 
skadevållaren för utövande av försäkrings-
föreningens regressrätt samt till en annan 
försäkringsanstalt för utredande av olika 
försäkringsanstalters ansvar vid ett och 
samma försäkringsfall, 

6) till andra försäkringsanstalter om brott 
som riktats mot försäkringsföreningen samt 
om skador som anmälts till den för något 
viktigt intresse i anslutning till förebyggan-
de av brott mot försäkringsanstalter och i 
enlighet med vad datasekretessnämnden 
närmare bestämmer med stöd av 43 § 3 

centralbank och andra organ med liknande 
uppdrag i egenskap av penningpolitisk 
myndighet och till andra myndigheter som 
svarar för tillsynen över betalningssyste-
men, 

11) myndigheter och organ enligt 3—
8 punkten i andra stater än EES-stater för 
utförande av tillsynsuppdrag, om den in-
formation som ska lämnas i staten i fråga 
omfattas av sekretess på det sätt som avses i 
1 mom. 

Social- och hälsovårdsministeriet får 
bara lämna ut information som behövs för 
att de myndigheter som nämns i 2 mom. ska 
kunna utföra sina uppdrag. 

Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. 
har en försäkringsförening rätt att lämna ut 
uppgifter som omfattas av sekretess 

1) till en annan försäkringsanstalt för ord-
nande av återförsäkring, 

2) till försäkringsföreningens tjänsteföre-
tag eller till den som sköter en av försäk-
ringsföreningen given uppgift på grundval 
av ett uppdrag, 

3) till en försäkringsanstalt som hör till 
samma koncern eller samma ekonomiska 
sammanslutning som försäkringsföreningen 
för skötsel av ersättningsärenden, ingående 
av försäkringsavtal och skötsel av andra 
uppgifter som är nödvändiga vid bedrivan-
de av försäkringsrörelse; vad som i denna 
punkt bestäms om utlämnande av uppgifter 
gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter 
enligt 11 § i personuppgiftslagen 
(523/1999), 

4) till den som är anställd hos eller med-
lem av en nämnd inom försäkringsbran-
schen eller ett motsvarande organ för sköt-
sel av ärenden som förelagts organet i fråga, 

5) till en annan försäkringsanstalt eller 
skadevållaren för utövande av försäkrings-
föreningens regressrätt samt till en annan 
försäkringsanstalt för utredande av olika 
försäkringsanstalters ansvar vid ett och 
samma försäkringsfall, 

6) till andra försäkringsanstalter om brott 
som riktats mot försäkringsföreningen samt 
om skador som anmälts till den för något 
viktigt intresse i anslutning till förebyggan-
de av brott mot försäkringsanstalter och om 
datasekretessnämnden har beviljat tillstånd 
enligt 43 § 3 mom. i personuppgiftslagen 
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mom. personuppgiftslagen (523/1999), 
7) för historisk eller vetenskaplig forsk-

ning eller för statistikföring, med social- 
och hälsovårdsministeriets tillstånd, om det 
är uppenbart att utlämnandet av uppgifter 
inte kränker de intressen för vilkas skydd 
tystnadsplikt har föreskrivits; ett tillstånd 
kan beviljas för viss tid och till detta skall 
fogas de föreskrifter som behövs för att 
skydda allmänt och enskilt intresse; till-
ståndet kan återkallas när skäl därtill anses 
föreligga, 

8) till finska åklagar- och förundersök-
ningsmyndigheter för förhindrande och ut-
redning av brott samt till myndigheter eller 
organ som avses i 1 mom.; uppgifter som 
avser hälsotillstånd får dock lämnas ut en-
dast till en åklagar- och förundersöknings-
myndighet för förhindrande och utredning 
samt ställande under åtal av bedrägeribrott 
som riktas mot en försäkrings- eller pen-
sionsanstalt, samt 

9) i fråga om fordringar på försenade för-
säkringspremier hos andra än konsumenter, 
till registeransvariga som bedriver kredit-
upplysningsverksamhet. 

 
 
 
Utöver vad som bestäms i 4 mom. kan en 

försäkringsförening lämna ut sådana upp-
gifter ur sitt kundregister som är nödvändi-
ga för marknadsföring samt kundbetjäning 
och annan skötsel av kundförhållanden till 
ett sådant företag som hör till samma eko-
nomiska sammanslutning som försäkrings-
föreningen. Vad som i detta moment be-
stäms om utlämnande av uppgifter gäller 
inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 
11 § personuppgiftslagen (523/1999).  

Vad som i 4 mom. bestäms om försäk-
ringsföreningar och försäkringsanstalter, 
gäller i tillämpliga delar trafikförsäkrings-
centralen, patientförsäkringscentralen och 
miljöförsäkringscentralen. Vad som i 4 
mom. 4 punkten bestäms om försäkringsfö-
reningarnas rätt att lämna ut uppgifter gäller 
i tillämpliga delar också sådana nämnder 
och sådana organ inom försäkringsbran-
schen som avses i 4 mom. 4 punkten. 

En försäkringsförening kan i situationer 
som avses i 4 mom. lämna ut endast sådana 

för detta, 
7) för historisk eller vetenskaplig forsk-

ning eller för statistikföring, med social- 
och hälsovårdsministeriets tillstånd, om det 
är uppenbart att utlämnandet av uppgifter 
inte kränker de intressen för vilkas skydd 
tystnadsplikt har föreskrivits; ett tillstånd 
kan beviljas för viss tid och till detta skall 
fogas de föreskrifter som behövs för att 
skydda allmänt och enskilt intresse; till-
ståndet kan återkallas när skäl därtill anses 
föreligga, 

8) till finska åklagar- och förundersök-
ningsmyndigheter för förhindrande och ut-
redning av brott samt till myndigheter eller 
organ som avses i 1 mom.; uppgifter som 
avser hälsotillstånd får dock lämnas ut en-
dast till en åklagar- och förundersöknings-
myndighet för förhindrande och utredning 
samt ställande under åtal av bedrägeribrott 
som riktas mot en försäkrings- eller pen-
sionsanstalt, samt 

9) till registeransvariga som bedriver kre-
ditupplysningsverksamhet, dock så att bara 
sådana uppgifter kan lämnas ut som den 
som bedriver kreditupplysningsverksamhet 
får registrera i kreditupplysningsregistret 
eller i övrigt behandla i kreditupplysnings-
syfte. 

Utöver vad som bestäms i 4 mom. kan en 
försäkringsförening lämna ut sådana upp-
gifter ur sitt kundregister som är nödvändi-
ga för marknadsföring samt kundbetjäning 
och annan skötsel av kundförhållanden till 
ett sådant företag som hör till samma eko-
nomiska sammanslutning som försäkrings-
föreningen. Vad som i detta moment be-
stäms om utlämnande av uppgifter gäller 
inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 
11 § personuppgiftslagen.  

Vad som i 4 mom. 4 punkten föreskrivs 
om försäkringsföreningarnas rätt att lämna 
ut uppgifter tillämpas också på sådana 
nämnder och sådana organ inom försäk-
ringsbranschen som avses i 4 mom. 4 punk-
ten. 

 
 
 
 
En försäkringsförening kan i situationer 

som avses i 4 mom. lämna ut endast sådana 
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uppgifter som behövs för skötseln av ären-
dena i fråga. 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet kan vid behov utfärdas 
närmare bestämmelser om verkställigheten 
av 4—6 mom. i denna paragraf. 
 

11 a §  
Försäkringsinspektionen har rätt att före-

skriva att en försäkringsförening skall föra 
register över sina ombud och personer som 
handlar på dessas vägnar. Utfärdandet av 
intyg rörande ombud och personer som 
handlar på dessas vägnar kan genom För-
säkringsinspektionens beslut helt eller del-
vis åläggas försäkringsföreningarnas cen-
tralorganisationer, sedan dessa samtyckt 
därtill. 

 
 

12 §  
— — — — — — — — — — — — —   
Social- och hälsovårdsministeriet kan i 

fråga om återförsäkring och turistassistans 
meddela av avtalet om Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet följande närmare 
föreskrifter samt bevilja av försäkringsrö-
relsens art eller det ovan nämnda avtalet 
föranledda undantag från stadgandena i 
denna lag.  

 
 

13 §  
I försäkringsföreningens brev och på dess 

blanketter skall anges föreningens registre-
rade firma, hemort och adress samt regis-
ternummer och, om föreningen har trätt i 
likvidation, uppgift om detta. 

 

uppgifter som behövs för skötseln av ären-
dena i fråga. 

 
 
 
 
 

11 a § 
(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12 § 
( 2 mom. upphävs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 § 
(upphävs) 
 
 
 
 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den 200 . 
Denna lag ska följas i stället för de be-

stämmelser i stadgarna som strider mot 
den. Om stadgarna inte motsvarar kraven i 
lagen, ska styrelsen lägga fram ett förslag 
för föreningen om att de ska ändras i över-
ensstämmelse med lagen. Anhållan om att 
Finansinspektionen ska fastställa ändring-
arna i stadgarna ska lämnas in senast tre år 
efter det att den nya lagen har trätt i kraft. 
Finansinspektionen kan vid vite förplikta 
föreningen att fullgöra sin skyldighet. Änd-
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ringarna i stagarna ska anmälas för regi-
strering senast tre månader efter Finansin-
spektionens beslut. 

Om en försäkringsförening har tagit in 
bestämmelser om delägarskap för garanti-
andelsägare i stadgarna före lagens ikraft-
trädande, ska det som i 2 mom. förskrivs om 
stadgarna tillämpas på dem. 

Om ett stämmobeslut har fattats före la-
gens ikrafatträdande, ska de bestämmelser 
som gällde vid lagens ikraftträdande till-
lämpas på ärendet och med registreringar 
och på övriga förfaranden. Om ett stämmo-
beslut fattas efter lagens ikraftträdande, ska 
den lagen tillämpas på stämmokallelse, 
stämmohandlingar och anmälan och delta-
gande i föreningsstämman redan före la-
gens ikrafatträdande. 

Trots bestämmelserna i 1 kap. 2 § 1 mom. 
medför endast garantiandelar som tecknats 
efter den nya lagens ikraftträdande del-
ägarskap i försäkringsföreningen för en ga-
rantiandelsägare. 

Trots bestämmelserna i 1 kap. 3 § 1 mom. 
ansvarar även en försäkringsförenings ga-
rantiandelsägare som är delägare för så-
dana försäkringsföreningens förpliktelser 
som har uppkommit före den nya lagens 
ikraftträdande. 

Om en bestämmelse i stadgarna som gäll-
er förvaltningsrådet har anmälts för regi-
strering före lagens ikraftträdande, har för-
valtningsrådet rätt att välja styrelsemed-
lemmar i tre års tid från lagens ikraftträ-
dande, om ingenting annat föreskrivs i 
stadgarna. 

Överkursfonden är sådant bundet eget 
kapital som avses i 10 kap. 

Bestämmelserna om eget kapital, bokslut 
och verksamhetsberättelse i 10 kap. ska till-
lämpas senast från och med den räken-
skapsperiod som börjar efter lagens ikrafat-
trädande. 

På fusion tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid denna lags ikraftträdande, om 
fusionsplanen anmäls för registrering före 
lagens ikraftträdande. På överlåtelse av 
försäkringsbeståndet tillämpas de bestäm-
melser som gällde vid denna lags ikraftträ-
dande, om samtycke till planen för överlå-
telse av försäkringsbeståndet har inhämtats 
av Finansinspektionen före ikraftträdandet. 
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I annat fall ska de bestämmelser som gällde 
vid denna lags ikraftträdande tillämpas på 
fusion och överlåtelse av försäkringsbe-
ståndet. 

På behandling av avgörande av klander-
talan gällande ogiltigt beslut eller andra 
krav som har ställts före lagens ikrafatträ-
dande tillämpas de bestämmelser som gäll-
de vid denna lags ikraftträdande. 

På skadestånd som grundar sig på gär-
ningar eller försummelser som inträffade 
före  lagens ikrfatträdande tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid denna lags 
ikraftträdande. 

——— 
 

 
  

 
 
 
 
 

2. 

Lag 

om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 22 januari 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 117, 

118, 120, 126—129 och 134 §, av dem 128 § sådan den lyder i lag 1170/2007, samt 
fogas till lagen nya 128 a och 128 b § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 
117 §  

Delegationens uppgifter och beslutsfattande 

Delegationen har till uppgift att besluta 
om de allmänna riktlinjerna för pensionsan-
staltens verksamhet samt övervaka styrel-
sens verksamhet. 

 

117 § 

Delegationens uppgifter och beslutsfattande 

Delegationen har till uppgift att besluta 
om de allmänna riktlinjerna för pensions-
anstaltens verksamhet och att övervaka sty-
relsens verksamhet. 

Delegationen ska 
1) välja de styrelseledamöter som inte  fö-

reträder ministerierna och personliga sup-
pleanter för dem, 

2) välja en revisor och en eventuell revi-
sorssuppleant, 

3) behandla bokslutet, verksamhetsberät-
telsen och revisionsberättelsen samt besluta 
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om de åtgärder som de ger anledning till. 
 

 
118 §  

Styrelsen 

Till Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalts styrelse hör en ordförande och en vice 
ordförande som väljs av Pensionsskydds-
centralen samt de medlemmar som väljs av 
delegationen. Styrelsen består vid sidan av 
ordföranden och vice ordföranden av en av 
jord- och skogsbruksministeriet, en av soci-
al- och hälsovårdsministeriet och en av fi-
nansministeriet utsedd person samt dessut-
om företrädare för de mest representativa 
organisationer som bevakar de av denna lag 
omfattade personernas ekonomiska intres-
sen. Med undantag för ordföranden och 
vice ordföranden skall för varje medlem av 
styrelsen utses en personlig suppleant. 

Styrelsens ordförande eller vice ordföran-
de skall ha god kännedom om arbetspen-
sionsförsäkringsverksamhet. Styrelsemed-
lemmarna skall ha gott anseende. 

I styrelsen skall det finnas god kännedom 
om pensionsanstaltens i 114 § avsedda 
verksamhet samt sakkunskap om placer-
ingsverksamhet. 

En styrelsemedlem skall innan han eller 
hon utses eller blir vald ge sitt daterade och 
undertecknade samtycke till uppdraget. 
 

118 § 

Styrelsen 

Till Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalts styrelse hör en ordförande och en vice 
ordförande som väljs av Pensionsskydds-
centralen samt de medlemmar som väljs av 
delegationen. Styrelsen består vid sidan av 
ordföranden och vice ordföranden av en av 
jord- och skogsbruksministeriet, en av soci-
al- och hälsovårdsministeriet och en av fi-
nansministeriet utsedd person samt dessut-
om företrädare för de mest representativa 
organisationer som bevakar de av denna lag 
omfattade personernas ekonomiska intres-
sen. Med undantag för ordföranden och 
vice ordföranden ska för varje medlem av 
styrelsen utses en personlig suppleant. 

Styrelsens ordförande eller vice ordföran-
de ska ha god kännedom om arbetspen-
sionsförsäkringsverksamhet. Styrelsemed-
lemmarna ska ha gott anseende. 

I styrelsen ska det finnas god kännedom 
om pensionsanstaltens i 114 § avsedda 
verksamhet samt sakkunskap om placer-
ingsverksamhet. 
 

 
120 §  

Verkställande direktören 

Styrelsen utser Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalts verkställande direktör. 

Verkställande direktören skall ha gott an-
seende och ha god kännedom om arbets-
pensionsförsäkringsverksamhet, om annan 
verksamhet som pensionsanstalten bedriver 
enligt 114 § samt om placeringsverksamhet 
och företagsledning. Verkställande direktö-
ren skall innan han eller hon utnämns ge 
sitt daterade och undertecknade samtycke 
till uppdraget. 

Verkställande direktören skall sköta pen-
sionsanstaltens förvaltning i enlighet med 

120 § 

Verkställande direktören 

Styrelsen utser Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalts verkställande direktör. 

Verkställande direktören ska ha gott anse-
ende och ha god kännedom om arbetspen-
sionsförsäkringsverksamhet, om annan 
verksamhet som pensionsanstalten bedriver 
enligt 114 § samt om placeringsverksamhet 
och företagsledning. 

 
 
 
Verkställande direktören ska sköta pen-

sionsanstaltens förvaltning i enlighet med 
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styrelsens anvisningar och föreskrifter. 
Verkställande direktören skall sörja för att 
bokföringen är lagenlig och medelsförvalt-
ningen ordnad på ett tillförlitligt sätt. 
 

styrelsens anvisningar och föreskrifter. 
Verkställande direktören ska sörja för att 
bokföringen är lagenlig och medelsförvalt-
ningen ordnad på ett tillförlitligt sätt. 
 

 
126 §  

Bokföring, bokslut och verksamhetsberät-
telse 

I Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts 
bokföring och vid upprättandet av bokslut 
och verksamhetsberättelse samt koncern-
bokslut iakttas bokföringslagen, om inte 
något annat följer av bestämmelserna om 
bokföring, bokslut och verksamhetsberättel-
se i denna lag, samt bokföringsförordningen 
(1339/1997), om inte något annat följer av 
bestämmelserna om bokföring, bokslut och 
verksamhetsberättelse i denna lag eller av 
den förordning av social- och hälsovårds-
ministeriet som avses i 127 § 1 mom. eller 
av Försäkringsinspektionens föreskrifter. 

Utöver vad som föreskrivs i denna lag 
iakttas i fråga om pensionsanstaltens bok-
slut och verksamhetsberättelse i tillämpliga 
delar även 10 kap. 1 § 5 och 6 mom., 1 a—
1 c, 4 och 4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punk-
ten samt 2 mom. och 4 c § i lagen om för-
säkringsbolag. 

På upprättande av pensionsanstaltens 
bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas 
inte 1 kap. 4 § 1 mom., 2 kap. 4 § 2 mom., 
3 kap. 1 §, 2 § 2 mom. samt 6, 9 och 11 §, 4 
kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 5 mom. och 7 §, 5 
kap. 2, 2 a, 13, 16 och 17 §, 7 a kap. 2—5 § 
samt 8 kap. 6 § i bokföringslagen. 

Pensionsanstalten skall upprätta och i sitt 
bokslut ta in ett koncernbokslut och därvid i 
tillämpliga delar iaktta 10 kap. 1 § 4 mom., 
1 c § 1, 2, 4 och 5 mom., 4 och 4 a §, 4 b § 
1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom., 4 c §, 
11 § 1 mom. 2—4 meningen, 3—5 och 8 
mom. samt 11 a och 11 b § i lagen om för-
säkringsbolag. 

På upprättande av pensionsanstaltens 
koncernbokslut och verksamhetsberättelse 
för en pensionsanstalt som är moderföretag 
tillämpas inte 6 kap. 1 och 2 §, 7 § 6 mom., 
7 a kap. 2—5 § och 8 kap. 6 § i bokförings-
lagen. 

126 § 

Bokföring, bokslut och verksamhetsberät-
telse 

På Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalts bokföring och upprättandet av bokslut 
och verksamhetsberättelse samt koncern-
bokslut tillämpas bokföringslagen, om inte 
något annat följer av bestämmelserna om 
bokföring, bokslut och verksamhetsberättel-
se i denna lag, samt bokföringsförordningen 
(1339/1997), om inte något annat följer av 
bestämmelserna om bokföring, bokslut och 
verksamhetsberättelse i denna lag eller av 
den förordning av social- och hälsovårds-
ministeriet som avses i 127 § 1 mom. eller 
av Finansinspektionens föreskrifter. 

Utöver vad som föreskrivs i denna lag 
iakttas i fråga om pensionsanstaltens bok-
slut och verksamhetsberättelse bestämmel-
serna i 8 kap., utom 1—3 §, 10 § 1 mom. 
och 2 mom. 1 punkten, 12 § 3—6 punkten, 
13 §, 14 § 1 mom. 2 punkten, 19, 23 och 
27—31 §, i försäkringsbolagslagen. 

På registrering av pensionsanstaltens 
bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas 
inte 3 kap. 9 § i bokföringslagen, och på 
skyldigheten att leverera kopior inte 11 §. 
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Bokslutet och verksamhetsberättelsen 
skall senast före utgången av mars året efter 
räkenskapsperiodens slut lämnas till reviso-
rerna, som senast den 15 april efter räken-
skapsperioden skall lämna sin revisionsbe-
rättelse till styrelsen. 
 

Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska 
senast före utgången av mars året efter rä-
kenskapsperiodens slut lämnas till reviso-
rerna, som senast den 15 april efter räken-
skapsperioden ska lämna sin revisionsberät-
telse till styrelsen. 

 
127 §  

Närmare bestämmelser om bokföring och 
bokslut 

Närmare bestämmelser som beror på 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts för-
säkringsverksamhets särart utfärdas genom 
förordning av social- och hälsovårdsmini-
steriet om balansräknings- och resultaträk-
ningsscheman, finansieringsanalysen, noter 
till balansräkningen, resultaträkningen och 
finansieringsanalysen och uppgifter som 
skall ges i verksamhetsberättelsen, om kon-
cernbalansräkningen, koncernresultaträk-
ningen och koncernens finansieringsanalys, 
upplysningar som skall ges i noterna till 
koncernbalansräkningen, koncernresultat-
räkningen och koncernens finansieringsana-
lys samt om balansspecifikationer och spe-
cifikationer av noterna. 

Försäkringsinspektionen meddelar närma-
re föreskrifter som beror på försäkrings-
verksamhetens särart om hur bokslut och 
verksamhetsberättelse för pensionsanstalten 
och dess koncern skall upprättas. 

Försäkringsinspektionen kan ge anvis-
ningar och utlåtanden om hur bestämmel-
serna om bokföring och bokslut samt verk-
samhetsberättelse i denna lag, den förord-
ning av social- och hälsovårdsministeriet 
som avses i 1 mom. samt bokföringslagen 
och bokföringsförordningen skall tillämpas 
på pensionsanstalten. 

Resultaträkningen och balansräkningen 
för pensionsanstalten skall upprättas mer 
detaljerat än vad de scheman som avses i 1 
mom. utvisar, om detta är nödvändigt för att 
de faktorer som inverkat på räkenskapspe-
riodens resultatbildning eller balansräk-
ningsposterna skall kunna klargöras eller 
om det är nödvändigt för att ge en rätt-
visande och tillräcklig bild av resultatet av 
pensionsanstaltens verksamhet och av dess 

127 § 

Närmare bestämmelser om bokföring och 
bokslut 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet kan närmare bestämmelser 
som beror på försäkringsverksamhetens 
speciella karaktär utfärdas om 

1) balansräknings- och resultaträknings-
scheman i bokslutet, verksamhetsberättel-
sen, finansieringsanalysen och noterna till 
bokslutet som avses i 8 kap. 8 § i försäk-
ringsbolagslagen och motsvarande sche-
man, handlingar och noter som hänför sig 
till koncernbokslutet enligt 8 kap. 21 § i den 
lagen samt om specifikationer till balans-
räkningen och till noterna, 

2) huvudprinciperna för förutsättningar 
för värdering av finansiella instrument, för-
valtningsfastigheter och övriga placeringar 
som avses i 8 kap. 17 § i försäkringsbolags-
lagen enligt verkligt värde och för faststäl-
lande av det verkliga värdet, hur föränd-
ringar i det verkliga värdet tas upp i resul-
taträkningen och balansräkningen i bokslu-
tet samt i koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen i koncernbokslu-
tet, om noter angående dessa placeringar 
och uppgifter om dessa placeringar som ska 
ges i verksamhetsberättelsen, 

3) den tilläggsinformation som ges i bok-
slutet och koncernbokslutet eller verksam-
hetsberättelsen som avses i 8 kap. 24 § i 
försäkringsbolagslagen och som de interna-
tionella redovisningsstandarder som avses i 
7 a kap. 1 § i bokföringslagen inte förplik-
tar till, och 

4) när och hur avvikelser, för att en rätt-
visande bild ska kunna ges, får göras från 
bestämmelserna om upprättande av bokslu-
tet och verksamhetsberättelsen som avses i 
8 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen samt 
koncernbokslutet och verksamhetsberättel-
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ekonomiska ställning. 
Om en förordning, en föreskrift, en anvis-

ning, ett tillstånd eller ett utlåtande som av-
ses i denna paragraf är av vikt med tanke på 
den allmänna tillämpningen av bokförings-
lagen eller bokföringsförordningen, skall 
ministeriet eller Försäkringsinspektionen, 
innan förordningen, föreskriften, anvisning-
en, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, in-
hämta bokföringsnämndens yttrande härom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Försäkringsinspektionen kan av särskilda 

skäl för viss tid i enskilda fall bevilja un-
dantag från 126 § 4 mom. i denna lag samt 
från 10 kap. 1 c § 5 mom. och 11 a § 2 
mom. i lagen om försäkringsbolag och i 
fråga om de scheman som skall användas 
för resultaträkningen och balansräkningen, 
noterna, det närmare innehållet i verksam-
hetsberättelsen, specifikationerna till ba-
lansräkningen och specifikationerna till no-
terna samt de scheman och noter som skall 
användas för koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen. 
 

sen som avses i 8 kap. 21 § i försäkringsbo-
lagslagen. 

Försäkringsinspektionen meddelar när-
mare föreskrifter, som beror på försäk-
ringsverksamhetens speciella karaktär, om 

1) hur bokslutet och verksamhetsberättel-
sen i  för pensionsanstalten och dess kon-
cern ska upprättas, 

2) förutsättningarna och säkringsredovis-
ning för värdering av i 8 kap. 17 och 18 § i 
försäkringsbolagslagen avsedda placering-
ar enligt verkligt värde, fastställande av 
verkligt värde och anskaffningsutgift för 
placeringar och uppgivande av detta för 
varje balanspost i noterna samt överföring-
ar mellan placerings- och anläggningstill-
gångar, 

3) klassificeringen och säkringsredovis-
ning av finansiella instrument som avses i 
8 kap. 17 § i försäkringsbolagslagen, 

4) behandlingen i bokföringen och bok-
slutet av derivatavtal som avses i 8 kap. 18 
§ i försäkringsbolagslagen, och 

5) hur den försäkringstekniska ansvars-
skulden ska tas upp i bokslutet eller i verk-
samhetsberättelsen. 

Om en förordning, en föreskrift eller ett 
tillstånd som avses i denna paragraf är av 
vikt med tanke på den allmänna tillämp-
ningen av bokföringslagen eller bokförings-
förordningen, ska ministeriet eller Finans-
inspektionen, innan förordningen, föreskrif-
ten, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet 
utfärdas, inhämta bokföringsnämndens ytt-
rande. 

Finansinspektionen kan av särskilda skäl 
för viss tid i enskilda fall bevilja undantag 
från 127 § 4 mom. 1—3 punkten och 2 
mom. 2 punkten i denna lag, 8 kap. 6 § i 
försäkringsbolagslagen och 6 kap. 5 § 1 
mom. i bokföringslagen. Dessutom kan Fi-
nansinspektionen bevilja undantag från 2 
kap. 9 § 1 mom. i bokföringslagen. 
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128 §  

Revision 

I fråga om revision av Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt gäller vad som före-
skrivs i denna lag och i revisionslagen 
(459/2007). 

På revision av pensionsanstalten tillämpas 
vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. 
och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen 
föreskrivs om revision av och revisorer i en 
sammanslutning som är föremål för offent-
lig handel. 

För revision av pensionsanstaltens bokfö-
ring, bokslut och verksamhetsberättelse 
samt förvaltning ska delegationen för en rä-
kenskapsperiod i sänder utse minst två revi-
sorer och för dem revisorssuppleanter. 
Minst en revisor och en revisorssuppleant 
ska vara en i 2 § 2 punkten i revisionslagen 
avsedd CGR-revisor eller CGR-
sammanslutning. Revisorns uppdrag upp-
hör vid det ordinarie möte som pensionsan-
staltens delegation håller efter räkenskaps-
periodens slut eller när en ny revisor har 
valts i dennes ställe. 

Delegationen ska utse en revisor att så-
som övervakningsrevisor sörja för att pen-
sionsanstaltens bokföring och förvaltning 
övervakas effektivt under räkenskapsperio-
den. Dessutom ska en revisor eller revisors-
suppleant utses till ställföreträdare för över-
vakningsrevisorn. Övervakningsrevisorn 
och dennes ställföreträdare ska vara en 
CGR-revisor eller CGR-sammanslutning. 

Försäkringsinspektionen meddelar vid 
behov anvisningar om revision av pen-
sionsanstalten. 
 

128 § 

Revision 

I fråga om revision av Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt föreskrivs i denna 
lag och i revisionslagen (459/2007). 

 
På revision av pensionsanstalten tillämpas 

vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. 
och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen 
föreskrivs om revision av och revisorer i en 
sammanslutning som är föremål för offent-
lig handel. 

Pensionsanstalten ska ha minst en revi-
sor. Minst en revisor och en revisorssupple-
ant ska vara en i 2 § 2 punkten i revisions-
lagen avsedd CGR-revisor eller CGR-
sammanslutning. 

Mandattiden för revisorn upphör och den 
nya revisorns mandattid börjar vid utgång-
en av det delegationsmöte som väljer ny re-
visor, om inte något annat beslutas när den 
nya revisorn väljs. På delegationens möte 
kan det inte beslutas att revisorns mandat-
tid fortgår tills vidare. 

Om bara en revisor valts för pensionsan-
stalten och denne inte är en sådan CGR-
sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i 
revisionslagen, ska åtminstone en revisors-
suppleant väljas. Det som i denna lag och 
revisionslagen föreskrivs om revisorer till-
lämpas också på revisorssuppleanter. 

 
 128 a § 

Särskilda bestämmelser om revision i pen-
sionsanstalten 

Den fortlöpande granskning under räken-
skapsperioden som utförs av pensionsan-
staltens revisor ska i tillräcklig omfattning 
utsträckas till verksamheten enligt 114 §, 
ansvarsskulden, placeringsverksamheten 
och interna affärstransaktioner mellan pen-
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sionsanstalten och sammanslutningar som 
hör till samma koncern. 

Pensionsanstaltens revisor ska minst en 
gång per år och, på Finansinspektionens 
begäran, även vid andra tidpunkter granska 
om täckningsförteckningen enligt 19 § i la-
gen om beräkning av solvensgränsen för 
pensionsanstalter och om täckning av an-
svarsskulden samt de tillgångsposter som 
antecknats i den uppfyller de krav som i la-
gen och de bestämmelser och föreskrifter 
som utfärdats med stöd av den ställs på 
täckning av ansvarsskulden enligt 200 § i 
denna lag. 

En berättelse om revisorns granskning 
enligt 1 och 2 mom. ska lämnas till pen-
sionsanstaltens styrelse. 

Styrelsen ska minst en gång per år vid sitt 
sammanträde höra revisorn om bolagets 
ekonomiska ställning och den interna kon-
trollen samt om övriga omständigheter som 
framkommit i samband med revisionen. 
 

 
 
 128 b § 

Finansinspektionens normgivningsbefo-
genheter 

Finansinspektionen får utfärda närmare 
föreskrifter om den berättelse som avses i 
128 a § 3 mom. 
 

 
129 §  

Förordnande av revisor 

Försäkringsinspektionen skall på anmälan 
förordna en behörig revisor för Lantbruks-
företagarnas pensionsanstalt, om ingen re-
visor har valts enligt denna lag eller revi-
sionslagen eller om en revisor inte har be-
hörighet eller är oberoende enligt revisions-
lagen. 

Anmälan får i de fall som avses i 1 mom. 
göras av vem som helst. Pensionsanstaltens 
styrelse är skyldig att göra anmälan, om inte 
delegationen utan dröjsmål utser en revisor 
som uppfyller behörighetsvillkoren. 

Försäkringsinspektionen skall innan den 

129 § 

Förordnande av revisor 

Finansinspektionen ska på anmälan för-
ordna en behörig revisor för Lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt, om ingen revisor 
har valts enligt denna lag eller revisionsla-
gen eller om en revisor inte har behörighet 
enligt 3 § i revisionslagen eller inte är obe-
roende enligt 24 § eller är jävig enligt 25 § 
i revisionslagen. 

Anmälan får i de fall som avses i 1 mom. 
göras av vem som helst. Pensionsanstaltens 
styrelse är skyldig att göra anmälan, om inte 
delegationen genast utser en revisor som 
uppfyller behörighetsvillkoren. 
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avgör ett ärende som gäller oberoende en-
ligt 1 mom. inhämta yttrande av Central-
handelskammarens revisionsnämnd. 

 
Innan ett i 1 mom. nämnt förordnande 

meddelas skall pensionsanstaltens styrelse 
höras. Förordnandet gäller till dess att för 
pensionsanstalten i föreskriven ordning 
valts en revisor i stället för den revisor som 
Försäkringsinspektionen förordnat. 
 

Finansinspektionen ska innan den avgör 
ett ärende som gäller oberoende enligt 1 
mom. inhämta yttrande av Centralhandels-
kammarens revisionsnämnd. 

Innan ett i 1 mom. nämnt förordnande 
meddelas ska pensionsanstaltens styrelse 
höras. Förordnandet gäller till dess att för 
pensionsanstalten i föreskriven ordning 
valts en revisor i stället för den revisor som 
Finansinspektionen förordnat. 
 

 
134 §  

Försäkringsmatematiker 

För uppgörande av försäkringstekniska 
beräkningar och utredningar skall Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt ha en för-
säkringsmatematiker. 

 
 
 
I fråga om försäkringsmatematikerns 

uppgifter och behörighetsvillkor gäller på 
motsvarande sätt 18 kap. 8 § i lagen om för-
säkringsbolag. 

Pensionsanstalten skall göra en anmälan 
till Försäkringsinspektionen när en försäk-
ringsmatematiker anställs och när denne har 
avgått. 

134 § 

Ansvarig  försäkringsmatematiker 

För uppgörande av försäkringstekniska 
beräkningar och utredningar ska Lantbruks-
företagarnas pensionsanstalt ha en ansvarig 
försäkringsmatematiker. På fastställandet 
av försäkringsmatematikerns behörighet 
tillämpas 31 kap. 6 § 3 mom. i försäkrings-
bolagslagen. 

På försäkringsmatematikerns uppgifter 
och behörighetsvillkor tillämpas 31 kap. 
5—9 § i försäkringsbolagslagen. 

Pensionsanstalten ska göra en anmälan till 
Finansinspektionen när en ansvarig försäk-
ringsmatematiker anställs och när denne har 
avgått. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den      200 . 
Genom denna lag upphävs 3 § i statsrå-

dets förordning av den 28 december 2006 
om reglemente för Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt (1404/2006). 

——— 
 

 
 
 
 
 

3. 

Lag 

om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006) 174, 191—194, 
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196–198, 201, 208, 210 och 227 §, av dem 191 och 194 § sådana de lyder i lag 1168/2007 och 
192 § sådan den lyder i ovan nämnda lag, samt 

fogas till lagen nya 193 a och 195 a § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslaagen lydelse 
 

174 §  

Fullmäktiges ordinarie möte 

Vid fullmäktiges ordinarie möte 
1) framläggs bokslutet, verksamhetsberät-

telsen och revisionsberättelsen, 
2) framläggs frågan om fastställande av 

bokslutet och verksamhetsberättelsen för 
föregående år, 

3) fattas beslut om de åtgärder som föran-
leds av det föregående årets förvaltning och 
bokslut, 

4) bestäms styrelsemedlemmarnas och 
suppleanternas samt revisorernas arvoden, 

5) förrättas val av revisorer och revisors-
suppleanter, samt 

6) behandlas övriga i möteskallelsen 
nämnda ärenden. 
 

174 § 

Fullmäktiges ordinarie möte 

Vid fullmäktiges ordinarie möte 
1) framläggs bokslutet, verksamhetsberät-

telsen och revisionsberättelsen, 
2) fattas beslut om fastställande av bok-

slutet och verksamhetsberättelsen för före-
gående år, 

3) fattas beslut om de åtgärder som föran-
leds av det föregående årets förvaltning och 
bokslut, 

4) väljs revisor och eventuella revisors-
suppleanter, 

4) bestäms styrelsemedlemmarnas och 
suppleanternas samt revisorernas och even-
tuella revisorssuppleanters arvoden, samt 

6) behandlas övriga i möteskallelsen 
nämnda ärenden. 
 

 
14 kap. 

Revision av pensionskassan 

 
191 §  

Tillämplig lag 

I fråga om revision av pensionskassan 
gäller vad som föreskrivs i detta kapitel och 
i revisionslagen (459/2007).  

På revision av pensionskassan tillämpas 
vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. 
och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen 
föreskrivs om revision av och revisorer i en 
sammanslutning som är föremål för offent-
lig handel.  

Försäkringsinspektionen meddelar vid 
behov anvisningar om revision av pen-
sionskassan. 
 

14 kap. 
 

Revision av pensionskassan 
 
 

191 § 

Tillämplig lag 

I fråga om revision av pensionskassan fö-
reskrivs i detta kapitel och i revisionslagen 
(459/2007). 

På revision av pensionskassan tillämpas 
vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. 
och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen 
föreskrivs om revision av och revisorer i en 
sammanslutning som är föremål för offent-
lig handel. 
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192 §  

Val av revisorer och revisorernas behörig-
het 

För revision av pensionskassans bokfö-
ring, bokslut och verksamhetsberättelse 
samt förvaltning ska utses minst två reviso-
rer och för dem revisorssuppleanter, som 
uppfyller motsvarande behörighetsvillkor. 
Minst en revisor och en revisorssuppleant 
ska vara en i 2 § 2 punkten i revisionslagen 
avsedd CGR-revisor eller CGR-
sammanslutning. 

En revisor ska utses att såsom övervak-
ningsrevisor sörja för att pensionskassans 
bokföring och förvaltning övervakas effek-
tivt under räkenskapsperioden. Dessutom 
ska en revisor eller en revisorssuppleant ut-
ses till ställföreträdare för övervakningsre-
visorn. Övervakningsrevisorn och dennes 
ställföreträdare ska vara en CGR-revisor el-
ler CGR-sammanslutning. 

 

192 § 

Val av revisorer och revisorernas behörig-
het 

Pensionskassan ska ha minst en revisor. 
Revisorn väljs av delegationen. Minst en 
revisor och en revisorssuppleant ska vara en 
i 2 § 2 punkten i revisionslagen avsedd 
CGR-revisor eller CGR-sammanslutning. 

Om bara en revisor valts för pensionskas-
san och denne inte är en sådan CGR-
sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i 
revisionslagen ska åtminstone en revisors-
suppleant väljas. Det som i denna lag och 
revisionslagen föreskrivs om revisorer till-
lämpas också på revisorssuppleanter. 

 

 
193 §  

En revisors mandattid 

De revisorer som avses i 192 § utses för 
en räkenskapsperiod i sänder. 

Revisorns uppdrag upphör vid det ordina-
rie möte som pensionskassans fullmäktige 
håller efter räkenskapsperiodens utgång el-
ler om en ny revisor väljs i stället för den 
revisor som sköter uppdraget. 
 

193 § 

En revisors mandattid 

Mandattiden för revisorn upphör och den 
nya revisorns mandattid börjar vid utgång-
en av det delegationsmöte som väljer ny re-
visor, om inte något annat beslutas när den 
nya revisorn väljs. På delegationens möte 
kan det inte beslutas att revisorns mandat-
tid fortgår tills vidare. 
 

 
 193 a § 

Särskilda bestämmelser om revision i pen-
sionskassan 

Den fortlöpande granskning under räken-
skapsperioden som utförs av pensionskas-
sans revisor ska i tillräcklig omfattning ut-
sträckas till ansvarsskulden, verksamhets-
kapitalet, placeringsverksamheten, försäk-
rings- och ersättningsverksamheten samt 
interna affärstransaktioner mellan försäk-
ringskassan och sammanslutningar som hör 
till samma koncern. 
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Pensionsanstaltens revisor ska minst en 
gång per år och, på Finansinspektionens 
begäran, även vid andra tidpunkter granska 
om täckningsförteckningen enligt 19 § i la-
gen om beräkning av solvensgränsen för 
pensionsanstalter och om täckning av an-
svarsskulden samt de tillgångsposter som 
antecknats i den uppfyller de krav som i la-
gen och i de bestämmelser och föreskrifter 
som utfärdats med stöd av den ställs på 
täckning av ansvarsskulden enligt 201 § i 
denna lag. 

En berättelse om revisorns granskning 
enligt 1 och 2 mom. ska lämnas till pen-
sionskassans styrelse. 

Styrelsen ska minst en gång per år vid sitt 
sammanträde höra revisorn om bolagets 
ekonomiska ställning och den interna kon-
trollen samt om övriga omständigheter som 
framkommit i samband med revisionen. 
 

 
194 §  

Rätt att kräva förordnande av revisor 

Försäkringsinspektionen ska på anmälan 
förordna en behörig revisor för pensions-
kassan, 

1) om en revisor inte har utsetts enligt det-
ta kapitel eller revisionslagen, eller 

2) om en revisor inte är behörig enligt 
denna lag eller enligt 3 § i revisionslagen 
eller inte är oberoende på det sätt som avses 
i 24 och 25 § i revisionslagen. 

Anmälan får i de fall som nämns i 1 mom. 
göras av vem som helst. Pensionskassans 
styrelse är skyldig att göra anmälan, om inte 
fullmäktige utan dröjsmål utser en revisor 
som uppfyller behörighetsvillkoren. 

Försäkringsinspektionen ska i ett sådant 
ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och 
som gäller oberoende begära ett utlåtande 
av Centralhandelskammarens revisions-
nämnd innan ärendet avgörs.  

Innan ett i 1 mom. avsett förordnande av 
revisor meddelas skall pensionskassans sty-
relse höras. Förordnandet gäller fram till det 
att för pensionskassan i föreskriven ordning 
utsetts en revisor i stället för den revisor 
som Försäkringsinspektionen förordnat. 
 

194 § 

Rätt att kräva förordnande av revisor 

Finansinspektionen ska på anmälan för-
ordna en behörig revisor för pensionskas-
san, om 

1) en revisor inte har utsetts enligt detta 
kapitel eller revisionslagen, eller 

2) en revisor inte är behörig enligt denna 
lag eller enligt 3 § i revisionslagen eller inte 
är oberoende på det sätt som avses i 24 § i 
revisionslagen eller är jävig enligt 25 § i 
samma lag. 

Anmälan får i de fall som nämns i 1 mom. 
göras av vem som helst. Pensionskassans 
styrelse är skyldig att göra anmälan, om inte 
fullmäktige genast utser en revisor som 
uppfyller behörighetsvillkoren. 

Finansinspektionen ska i ett sådant ärende 
som avses i 1 mom. 2 punkten och som 
gäller oberoende begära ett utlåtande av 
Centralhandelskammarens revisionsnämnd 
innan ärendet avgörs. 

Innan ett i 1 mom. avsett förordnande av 
revisor meddelas ska pensionskassans sty-
relse höras. Förordnandet gäller fram till det 
att för pensionskassan i föreskriven ordning 
utsetts en revisor i stället för den revisor 
som Finansinspektionen förordnat. 
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 195 a § 

Finansinspektionens normgivningsbefo-
genheter 

Finansinspektionen får utfärda närmare 
föreskrifter om den berättelse som avses i 
193 a § 3 mom. 
 

 
196 §  

Tillämpliga lagar 

I pensionskassans bokföring och vid upp-
rättandet av bokslut och verksamhetsberät-
telse samt koncernbokslut iakttas bokfö-
ringslagen, om inte något annat följer av 
bestämmelserna i detta kapitel, samt bokfö-
ringsförordningen (1339/1997), om inte nå-
got annat följer av bestämmelserna i detta 
kapitel eller av den förordning av social- 
och hälsovårdsministeriet som avses i 197 § 
eller av Försäkringsinspektionens föreskrif-
ter. 

Utöver vad som bestäms i detta kapitel 
iakttas i fråga om pensionskassans bokslut 
och verksamhetsberättelse i tillämpliga de-
lar även 10 kap. 1 § 5 och 6 mom., 1 a—1 
c, 4 och 4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punk-
ten och 2 mom. samt 4 c § i lagen om för-
säkringsbolag (1062/1979). 

På upprättande av pensionskassans bok-
slut och verksamhetsberättelse tillämpas 
inte 1 kap. 4 § 1 mom., 2 kap. 4 § 2 mom., 
3 kap. 1 §, 2 § 2 mom. samt 6, 9 och 11 §, 4 
kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 5 mom. och 7 §, 5 
kap. 2, 2 a, 13, 16 och 17 §, 7 a kap. 2—5 § 
samt 8 kap. 6 § i bokföringslagen. 

Pensionskassan skall upprätta och i sitt 
bokslut ta in ett koncernbokslut och då i till-
lämpliga delar iaktta 10 kap. 1 § 4 mom., 1 
c § 1, 2, 4 och 5 mom., 4 och 4 a §, 4 b § 1 
mom. 1 och 3 punkten och 2 mom—5 och 8 
mom. samt 11 a och 11 b § i lagen om för-
säkringsbolag. 

På upprättande av pensionskassans kon-
cernbokslut och verksamhetsberättelse för 
en pensionskassa som är moderföretag till-
lämpas inte 6 kap. 1 och 2 §, 7 § 6 mom., 7 
a kap. 2—5 § och 8 kap. 6 § i bokföringsla-

196 § 

Tillämpliga lagar 

På pensionskassans bokföring och upprät-
tandet av bokslut och verksamhetsberättelse 
samt koncernbokslut tillämpas bokförings-
lagen (1336/1957), om inte något annat föl-
jer av bestämmelserna i detta kapitel, samt 
bokföringsförordningen (1339/1997), om 
inte något annat följer av bestämmelserna i 
detta kapitel eller av den förordning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet som avses i 
197 § eller av Finansinspektionens före-
skrifter. 

Utöver vad som bestäms i detta kapitel 
tillämpas på pensionskassans bokslut och 
verksamhetsberättelse bestämmelserna i 8 
kap. i försäkringsbolagslagen (521/2008), 
med undantag av 1—3 §, 10 § 1 mom. och 2 
mom. 1 punkten. 12 § 3—6 punkten, 13 §, 
14 § 1 mom. 2 punkten, 19, 23 och 27—31 § 
i samma lag. 

På registrering av pensionskassans bok-
slut och verksamhetsberättelse tillämpas 
inte 3 kap. 9 § i bokföringslagen och på 
skyldigheten att leverera kopior inte 11 §. 
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gen. 
 
 

197 §  

Tillämpliga förordningar, föreskrifter och 
anvisningar 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet utfärdas närmare bestäm-
melser som beror på särarten i pensionskas-
sans försäkringsverksamhet 

1) om balansräknings- och resultaträk-
ningsscheman samt finansieringsanalysen, 

2) om noter till balansräkningen, resultat-
räkningen och finansieringsanalysen samt 
om uppgifter som skall ges i verksamhets-
berättelsen, 

3) om koncernbalansräkningen, koncern-
resultaträkningen och koncernens finansie-
ringsanalys, och 

4) om uppgifter som skall ges i noterna 
till koncernbalansräkningen, koncernresul-
taträkningen och koncernens finansierings-
analys samt om balansspecifikationer och 
specifikationer av noterna. 

Försäkringsinspektionen meddelar närma-
re föreskrifter som beror på försäkrings-
verksamhetens särart om hur bokslut och 
verksamhetsberättelse för pensionskassan 
och dess koncern skall upprättas. 

Försäkringsinspektionen kan ge anvis-
ningar och utlåtanden om hur bestämmel-
serna om bokföring och bokslut samt verk-
samhetsberättelse i denna lag, den förord-
ning av social- och hälsovårdsministeriet 
som avses i 1 mom. samt bokföringslagen 
och bokföringsförordningen skall tillämpas 
på pensionskassan. 

Resultaträkningen och balansräkningen 
för pensionskassan skall upprättas i större 
detalj än de scheman som avses i 1 mom., 
om detta är nödvändigt för att de faktorer 
som inverkat på räkenskapsperiodens resul-
tatbildning eller balansräkningsposterna 
skall kunna klargöras eller om det är nöd-
vändigt för att ge en rättvisande och till-
räcklig bild av resultatet av pensionskassans 
verksamhet och av dess ekonomiska ställ-
ning. 

 
 

197 § 

Tillämpliga förordningar och  föreskrifter  

 
Genom förordning av social- och hälso-

vårdsministeriet kan  närmare bestämmelser 
som beror på särarten i pensionskassans 
försäkringsverksamhet utfärdas om 

1) balansräknings- och resultaträknings-
scheman i bokslutet, verksamhetsberättel-
sen, finansieringsanalysen och noterna till 
bokslutet som avses i 8 kap. 8 § i försäk-
ringsbolagslagen och motsvarande sche-
man, handlingar och noter som hänför sig 
till koncernbokslutet enligt 8 kap. 21 § i den 
lagen samt om specifikationer till balans-
räkningen och till noterna, 

2) huvudprinciperna för förutsättningar 
för värdering av finansiella instrument, för-
valtningsfastigheter och övriga placeringar 
som avses i 8 kap. 17 § i försäkringsbolags-
lagen enligt verkligt värde och för faststäl-
lande av det verkliga värdet, hur föränd-
ringar i det verkliga värdet tas upp i resul-
taträkningen och balansräkningen i bokslu-
tet samt i koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen i koncernbokslu-
tet, om noter angående dessa placeringar 
och uppgifter om dessa placeringar som ska 
ges i verksamhetsberättelsen, 

3) den tilläggsinformation som ges i bok-
slutet och koncernbokslutet eller verksam-
hetsberättelsen som avses i 8 kap. 24 § i 
försäkringsbolagslagen och som de interna-
tionella redovisningsstandarder som avses i 
7 a kap. 1 § i bokföringslagen inte förplik-
tar till, och 

4) när och hur avvikelser, för att en rätt-
visande bild ska kunna ges, får göras från 
bestämmelserna om upprättande av bokslu-
tet och verksamhetsberättelsen som avses i 
8 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen samt 
koncernbokslutet och verksamhetsberättel-
sen som avses i 8 kap. 21 § i försäkringsbo-
lagslagen. 

Försäkringsinspektionen meddelar när-
mare föreskrifter, som beror på försäk-
ringsverksamhetens särart, om  
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Om en förordning, en föreskrift, en anvis-

ning, ett tillstånd eller ett utlåtande som av-
ses i denna paragraf är av betydelse med 
tanke på den allmänna tillämpningen av 
bokföringslagen eller bokföringsförord-
ningen, skall ministeriet eller Försäkrings-
inspektionen, innan förordningen, föreskrif-
ten, anvisningen, tillståndet eller utlåtandet 
utfärdas, inhämta bokföringsnämndens ytt-
rande härom. 
 

1) hur bokslutet och verksamhetsberättel-
sen för pensionskassan och dess koncern 
ska upprättas, 

2) förutsättningarna för värdering av i 8 
kap. 17 och 18 § i försäkringsbolagslagen 
avsedda placeringar enligt verkligt värde, 
fastställande av verkligt värde och anskaff-
ningsutgift för placeringar och uppgivande 
av detta för varje balansposter i noterna 
samt överföringar mellan placerings- och 
anläggningstillgångar, 

3) klassificeringen och säkringsredovis-
ning av finansiella instrument som avses i 
8 kap. 17 § i försäkringsbolagslagen, 

4) behandlingen i bokföringen och bok-
slutet av derivatavtal som avses i 8 kap. 18 
§ i försäkringsbolagslagen, och 

5) hur den försäkringstekniska ansvars-
skulden som anges i 9 kap. ska tas upp i 
bokslut eller i verksamhetsberättelsen. 

Om en förordning, en föreskrift eller ett 
tillstånd som avses i denna paragraf är av 
betydelse med tanke på den allmänna till-
lämpningen av bokföringslagen eller bokfö-
ringsförordningen, ska ministeriet eller Fi-
nansinspektionen, innan förordningen, före-
skriften eller tillståndet utfärdas, inhämta 
bokföringsnämndens yttrande. 

 

 
198 §  

 
Försäkringsinspektionens rätt att bevilja 

pensionskassan undantag 
 
Försäkringsinspektionen kan av särskilda 

skäl i enskilda fall bevilja pensionskassan 
undantag från 

1) 196 § 4 mom., 
2) 10 kap. 1 c § 5 mom. och 11 a § 2 

mom. i lagen om försäkringsbolag, 
3) bestämmelserna i fråga om de scheman 

och noter som skall användas i resultaträk-
ningen och balansräkningen, 

4) bestämmelserna om det närmare inne-
hållet i verksamhetsberättelsen, 

5) bestämmelserna om balansspecifika-
tionerna och specifikationerna till noterna, 
och  

6) bestämmelserna om de scheman och 

198 § 

Finansinspektionens rätt att bevilja pen-
sionskassan undantag 

Finansinspektionen kan av särskilda skäl 
för viss tid i enskilda fall bevilja undantag 
från 197 § 1 mom. 1–3 punkten och 2 mom. 
2 punkten i denna lag, 8 kap. 6 § i försäk-
ringsbolagslagen och 6 kap. 5 § 1 mom. i 
bokföringslagen. Dessutom kan Finansin-
spektionen bevilja undantag från 2 kap. 9 § 
1 mom. i bokföringslagen. 
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noter som skall användas i koncernresultat-
räkningen och koncernbalansräkningen. 
 
 

201 §  

Täckning av ansvarsskulden 

Pensionskassan skall täcka den ansvars-
skuld som avses i 200 §, den skuld som 
grundar sig på ansvarsfördelningen enligt 
183 § i lagen om pension för arbetstagare, 
den skuld som grundar sig på ansvarsför-
delningen enligt 142 § i lagen om pension 
för företagare, skulden till staten till följd av 
152 § samt de skulder som orsakas av för-
säkringsavgifterna med iakttagande av be-
stämmelserna i lagen om beräkning av sol-
vensgränsen för pensionsanstalter och om 
täckning av ansvarsskulden och dessutom 
med beaktande av 10 kap. 3 § 3 mom. 3 och 
7 punkten i lagen om försäkringsbolag. 
 

201 § 

Täckning av ansvarsskulden 

Pensionskassan ska täcka den ansvars-
skuld som avses i 200 §, den skuld som 
grundar sig på ansvarsfördelningen enligt 
183 § i lagen om pension för arbetstagare, 
den skuld som grundar sig på ansvarsför-
delningen enligt 142 § i lagen om pension 
för företagare, skulden till staten till följd av 
152 § samt de skulder som orsakas av för-
säkringsavgifterna med iakttagande av be-
stämmelserna i lagen om beräkning av sol-
vensgränsen för pensionsanstalter. 

Från ansvarsskulden enligt 1 mom. får 
fordringar som baserar sig på regressrätt 
dras av. 
 

 
208 § 

 

Beräkning av solvensgräns och verksam-
hetskapital. 

 
Pensionskassans solvensgräns beräknas 

enligt lagen om beräkning av solvensgrän-
sen för pensionsanstalter och om täckning 
av ansvarsskulden. Såsom ansvarsskuld an-
vänds då det sammanlagda beloppet av den 
försäkringstekniska ansvarsskulden enligt 
202 § och den kalkylmässiga del som skall 
reserveras för fluktuationer i försäkringsris-
kerna. Den kalkylmässiga del som skall re-
serveras för fluktuationer i försäkringsris-
kerna fastställs i den förordning av social- 
och hälsovårdsministeriet som avses i 
202 §. 

Med pensionskassans verksamhetskapital 
avses det belopp med vilket pensionskas-
sans tillgångar skall anses överstiga pen-
sionskassans skulder och andra därmed 
jämförbara åtaganden med iakttagande i 
tillämpliga delar av 11 kap. 2 och 5 § i la-
gen om försäkringsbolag. Som ansvarsskuld 
som hör till skulderna används den försäk-
ringstekniska ansvarsskulden enligt 1 mom. 

208 § 

Beräkning av solvensgräns och verksam-
hetskapital 

Pensionskassans solvensgräns beräknas 
enligt lagen om beräkning av solvensgrän-
sen för pensionsanstalter och om täckning 
av ansvarsskulden. Såsom ansvarsskuld an-
vänds då det sammanlagda beloppet av den 
försäkringstekniska ansvarsskulden enligt 
202 § och den kalkylmässiga del som ska 
reserveras för fluktuationer i försäkringsris-
kerna. Den kalkylmässiga del som ska re-
serveras för fluktuationer i försäkringsris-
kerna fastställs i den förordning av social- 
och hälsovårdsministeriet som avses i 202 
§. 

Med pensionskassans verksamhetskapital 
avses det belopp med vilket pensionskas-
sans tillgångar ska anses överstiga pen-
sionskassans skulder och andra därmed 
jämförbara åtaganden med iakttagande av 
11 kap. 2 § 5–7 och 10 punkten, 3 §, 4 § 
1 mom. 1 punkten och 4 mom., 5 § 2, 5, 7 
och 8 punkten och 6 § i försäkringsbolags-
lagen.  Som ansvarsskuld som hör till skul-
derna används den försäkringstekniska an-
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svarsskulden enligt 1 mom. 
Försäkringskassan ska till Finansinspek-

tionen lämna en beräkning över att kraven 
på verksamhetskapitalet har uppfyllts. 
 

 
210 §  

Anvisningar om solvens och verksamhets-
kapital 

Försäkringsinspektionen meddelar vid 
behov närmare anvisningar om den fram-
ställning om ändring av avgifterna och den 
försäkringstekniska analys som avses i 206 
§ och om de planer som avses i 209 §. 
 

210 § 

Föreskrifter om solvens och verksamhets-
kapital 

Finansinspektionen meddelar vid behov 
närmare föreskrifter om den framställning 
om ändring av avgifterna och den försäk-
ringstekniska analys som avses i 206 §, de 
planer som avses i 209 § och de uppgifter 
som ska ges i planerna samt om hur den be-
räkning som avses i 208 § 3 mom. ska upp-
rättas och när den ska lämnas. 
 

 
227 §  

Försäkringsmatematiker 

För uppgörande av försäkringstekniska 
beräkningar och utredningar skall pensions-
kassan ha en försäkringsmatematiker. 

 
 
 
I fråga om försäkringsmatematikerns 

uppgifter och behörighetsvillkor gäller på 
motsvarande sätt 18 kap. 8 § i lagen om för-
säkringsbolag. 

Pensionskassan skall göra en anmälan till 
Försäkringsinspektionen när en försäk-
ringsmatematiker har anställts och när den-
ne avgår. 
 

227 § 

Ansvarig försäkringsmatematiker 

För uppgörande av försäkringstekniska 
beräkningar och utredningar ska pensions-
kassan ha en ansvarig försäkringsmatemati-
ker. På fastställandet av försäkringsmate-
matikerns behörighet tillämpas 31 kap. 6 § 
3 mom. i försäkringsbolagslagen. 

På försäkringsmatematikerns uppgifter 
och behörighetsvillkor tillämpas 31 kap. 
5—9 § i försäkringsbolagslagen. 

Pensionskassan ska göra en anmälan till 
Finansinspektionen när en ansvarig försäk-
ringsmatematiker har anställts och när den-
ne avgår. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den      20   . 
——— 
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