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L a g

Nr 1135

om ändring av lagen om pensionsstiftelser

Given i Helsingfors den 23 december 1998

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 37—41 § samt
fogas till lagen nya 37 a, 40 a, 41 a och 41 b § som följer:

37 §
I fråga om en pensionsstiftelses bokföring

och upprättandet av bokslut tillämpas bok-
föringslagen (1336/1997) och bokföringsför-
ordningen (1339/1997), om inte något annat
följer av detta kapitel.

Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom. och
5—8 §, 3 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2 mom., 6
och 7 §, 9—12 § samt 13 § 1 och 3 mom.,
4 kap. 1—4 §, 5 § 3—5 mom. och 7 §,
5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 5 § 1 mom.,
6—13 §, 16 och 17 § samt 19 och 20 §
samt 6 och 7 kap. bokföringslagen tillämpas
inte på upprättandet av bokslut för en pen-
sionsstiftelse.

37 a §
En pensionsstiftelses räkenskapsperiod är

12 månader. När pensionsstiftelsens verk-
samhet inleds eller avslutas eller tidpunkten

för bokslutet ändras får räkenskapsperioden
vara kortare eller längre än 12 månader,
dock högst 18 månader. En pensionsstiftelse
som bedriver verksamhet enligt lagen om
pension för arbetstagare har dock kalender-
året som räkenskapsperiod.

En pensionsstiftelse är inte skyldig att
upprätta koncernbokslut. En pensionsstiftelse
skall inte ingå i en sammanslutnings kon-
cernbokslut.

38 §
Bokslutshandlingarna skall vara överskåd-

liga och bokslutet skall bilda en helhet. Om
de scheman som skall användas för resultat-
räkningen och balansräkningen samt om no-
terna och verksamhetsberättelsens närmare
innehåll gäller vad som bestäms i detta kapi-
tel och vederbörande ministeriums föreskrif-
ter. Bokslutet skall bekräftas med specifika-
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tioner till balansräkningen samt specifikatio-
ner av noter, vilkas närmare innehåll be-
stäms av vederbörande ministerium.

Vederbörande ministerium beslutar när och
hur avvikelser får göras från bestämmelserna
om upprättande av bokslut för att en rättvi-
sande bild skall kunna ges.

Styrelsen och ombudsmannen skall datera
och skriva under bokslutet. Har en styrelse-
medlem eller ombudsmannen framfört en
avvikande åsikt om bokslutet, skall ett utta-
lande som återger den fogas till bokslutet,
om han så kräver.

Bokslutet skall tillställas revisorerna inom
fyra månader efter räkenskapsperiodens ut-
gång, om inte vederbörande ministerium på
ansökan av pensionsstiftelsen av särskilda
skäl beviljar undantag från detta. Revisorer-
na skall inom en månad avge en revisions-
berättelse till styrelsen.

39 §
Verksamhetsberättelsen skall avfattas en-

ligt god bokföringssed och i den skall ges
uppgifter om sådana för bedömningen av
pensionsstiftelsens ställning och verksamhet
viktiga omständigheter för vilka det inte
skall redogöras i resultaträkningen eller ba-
lansräkningen.

I resultaträkningen eller balansräkningen
eller i en bilaga till dem skall lämnas följan-
de uppgifter:

1) pensionsstiftelsen tillhöriga aktier i ar-
betsgivarföretag eller motsvarande andelar
specificerade enligt vad vederbörande mini-
sterium bestämmer,

2) pensionsstiftelsen tillhöriga aktier i and-
ra samfund eller motsvarande andelar speci-
ficerade enligt vad vederbörande ministe-
rium bestämmer,

3) för skuldebrev som hör till placerings-
tillgångarna gängse värde, bokföringsvärde
enligt balansräkningen samt som ränteford-
ringar eller anskaffningsutgift upptagna in-
täktsförda räntor, som baserar sig på skillna-
den mellan skuldebrevens anskaffningsutgift
och nominella värde, specificerade enligt
vad vederbörande ministerium bestämmer,

4) pensionsstiftelsens skuldebrevs- eller
andra fordringar hos arbetsgivarföretag spe-
cificerade enligt vad vederbörande ministeri-
um bestämmer,

5) det sammanlagda beloppet av penning-
lån som pensionsstiftelsen beviljat medlem-
mar av styrelsen eller förvaltningsrådet eller
ombudsmannen enligt vad vederbörande mi-

nisterium närmare bestämmer; med ovan
avsedda personer jämställs deras makar eller
personer med vilka de lever i äktenskapslik-
nande förhållande, syskon samt släktingar i
upp- eller nedstigande led till ovan avsedda
personer och deras makar eller personer med
vilka de lever i äktenskapsliknande förhållan-
de samt dessa släktingars makar eller personer
med vilka de lever i äktenskapsliknande
förhållande, samt

6) panter som pensionsstiftelsen gett och
inteckningar som den beviljat till säkerhet
för skuld samt ansvarsförbindelser som pen-
sionsstiftelsen givit.

40 §
Anläggningstillgångar är föremål, rättig-

heter som kan överlåtas separat och andra
tillgångar som är avsedda att stadigvarande
ge intäkter under flera räkenskapsperioder
och som inte är placeringstillgångar enligt
2 mom.

Placeringstillgångar är värdepapper, fastig-
heter och andra motsvarande tillgångar som
förvärvats för placering av medel eller tryg-
gande av placeringar.

Finansieringstillgångar är kontanta medel,
fordringar samt finansieringsmedel som till-
fälligt är i annan form.

Tillgångar som i fråga om användningsän-
damål är uppdelade hör till olika tillgångs-
grupper enligt de relationstal som fås av an-
vändningsändamålen.

40 a §
Om beloppet av tillverkningstidens ränte-

utgifter för ett lån som kan hänföras till till-
verkningen av en tillgång som är avsedd att
stadigvarande ge intäkter under flera räken-
skapsperioder sammanräknat med den andel
som avses i 4 kap. 5 § 2 mom. bokförings-
lagen är väsentligt jämfört med den anskaff-
ningsutgift som avses i 4 kap. 5 § 1 mom.
bokföringslagen, får utöver nämnda andel
enligt 2 mom. också ränteutgifterna räknas
in i anskaffningsutgiften.

Om inte pensionsstiftelsen visar något an-
nat, skall anskaffningsutgiften för värdepap-
per av samma slag beräknas enligt
först-in-först-ut-principen eller i motsatt an-
skaffnings- och överlåtelseordning. Som an-
skaffningsutgift för värdepapper av samma
slag får även anges realiserade genomsnittli-
ga anskaffningsutgifter vägda enligt volym.

41 §
I balansräkningen upptas
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1) fordringar till nominellt värde, likväl
högst till det sannolika värdet,

2) värdepapper som utgör finansieringstill-
gångar och andra sådana finansieringsmedel
till anskaffningsutgiften eller, om deras
gängse värde på bokslutsdagen är lägre, till
detta värde,

3) pensionsansvar till det värde som beräk-
nats med beaktande av 43 § samt vederbö-
rande ministeriums föreskrifter, samt

4) övriga skulder till nominellt värde eller,
om skulden är bunden vid index eller någon
annan jämförelsegrund, till det högre belopp
som den stiger till på grund av den förändra-
de jämförelsegrunden.

Om en kostnadsföring som har gjorts be-
träffande fordringar enligt 1 mom. 1 och 2
punkten visar sig vara obefogad senast vid
utgången av räkenskapsperioden, skall den
tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

41 a
Anskaffningsutgiften för de placeringstill-

gångar och anläggningstillgångar som åter-
står vid utgången av räkenskapsperioden
skall aktiveras. Anskaffningsutgiften för
byggnader och övriga utgifter med lång
verkningstid och inventarier skall avskrivas
under sin verkningstid. I det fall att place-
ringstillgångarnas gängse värde vid räken-
skapsperiodens utgång underskrider anskaff-
ningsutgiften eller den med stöd av detta
moment med tidigare gjorda nedskrivningar
minskade anskaffningsutgiften, skall skillna-
den kostnadsföras som nedskrivning. Om
inte vederbörande ministerium av särskilda
skäl bestämmer något annat, behöver place-
ringar som skall betraktas som anläggnings-
tillgångar och fordringar inte kostnadsföras,
om nedskrivningen skall anses vara tillfällig.
Om kostnadsföringen senast vid utgången av
räkenskapsperioden visar sig vara obefogad,
skall den tas upp som en rättelse av kost-
nadsföringen.

Masskuldebrevslån samt andra penning-
och kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i
balansräkningen på ett sätt som avviker från
1 mom. enligt vad vederbörande ministerium
närmare föreskriver.

Om det gängse värdet av ett jord- eller
vattenområde, en byggnad, ett värdepapper
eller någon annan jämförbar tillgång på bok-
slutsdagen varaktigt är väsentligt högre än
anskaffningsutgiften, får i balansräkningen
utöver den ännu oavskrivna anskaffningsut-
giften tas upp en uppskrivning som är högst
så stor som skillnaden mellan det gängse
värdet och den oavskrivna anskaffningsut-
giften. Ett belopp som motsvarar uppskriv-
ningen skall upptas i resultaträkningen. Om
uppskrivningen visar sig vara obefogad skall
den korrigeras på ett resultatpåverkande sätt.

41 b §
En tillgång som överförs från en grupp av

placeringstillgångarna eller anläggningstill-
gångarna till en annan skall åsättas det
balansvärde som avses i 41 a §.

I en bilaga till balansräkningen skall
balanspostvis uppges placeringstillgångarnas
anskaffningsutgift och gängse värde.

Vederbörande ministerium meddelar när-
mare föreskrifter om fastställande av gängse
värde och anskaffningsutgift för placeringar
samt om uppskrivningarnas maximibelopp.

Denna lag träder i kraft den 31 december
1998. Lagens 37, 38, 41 och 41 b § gäller
till och med den 31 mars 1999.

Utan hinder av 9 kap. 2 § bokföringslagen
tillämpas bokföringslagen och bestämmelser-
na i denna lag första gången på pensionsstif-
telsens bokföring för den räkenskapsperiod
som börjar den 1 januari 2000 eller senare.

Pensionsstiftelsen får dock tillämpa de be-
stämmelser som avses i 2 mom. under den
räkenskapsperiod som pågår eller börjar se-
dan denna lag trätt i kraft.

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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L a g

Nr 1136

om ändring av lagen om försäkringskassor

Given i Helsingfors den 23 december 1998

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 70—74 § samt
fogas till lagen nya 72 a, 72 b, 74 a, 74 b och 74 c § som följer:

70 §
I fråga om en försäkringskassas bokföring

och upprättandet av bokslut tillämpas bok-
föringslagen (1336/1997) och bokföringsför-
ordningen (1339/1997), om inte något annat
följer av detta kapitel.

Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom.,
5—8 §, 3 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2 mom., 6
och 7 §, 9—12 § samt 13 § 1 och 3 mom.,
4 kap. 1—4 §, 5 § 3—5 mom. och 7 §, 5
kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 5 § 1 mom.,
6—13 §, 16 och 17 § samt 19 och 20 §
samt 6 och 7 kap. bokföringslagen tillämpas
inte på upprättandet av bokslut för en för-
säkringskassa.

71 §
En försäkringskassas räkenskapsperiod är

kalenderåret. När kassans verksamhet inleds
eller avslutas får räkenskapsperioden vara
kortare eller längre än ett kalenderår, dock
högst 18 månader.

En försäkringskassa är inte skyldig att
upprätta koncernbokslut och inkludera det i
sitt bokslut.

72 §
Bokslutshandlingarna skall vara överskåd-

liga och bokslutet skall bilda en helhet. Om

de scheman som skall användas för resultat-
räkningen och balansräkningen samt om no-
terna och verksamhetsberättelsens närmare
innehåll gäller vad som bestäms i detta kapi-
tel och vederbörande ministeriums föreskrif-
ter. Bokslutet skall bekräftas med specifika-
tioner till balansräkningen samt specifikatio-
ner av noter, vilkas närmare innehåll be-
stäms av vederbörande ministerium.

Vederbörande ministerium beslutar när och
hur avvikelser får göras från bestämmelserna
om upprättande av bokslut för att en rättvi-
sande bild skall kunna ges.

Styrelsen och verkställande direktören skall
datera och skriva under bokslutet. Har
en styrelsemedlem eller verkställande direk-
tören framfört en avvikande åsikt om bok-
slutet, skall ett uttalande som återger den
fogas till bokslutet, om han så kräver.

Bokslutet skall tillställas revisorerna minst
en månad före det ordinarie kassamötet.

72 a §
Verksamhetsberättelsen skall avfattas en-

ligt god bokföringssed och i den skall ges
uppgifter om sådana för bedömningen av
försäkringskassans ställning och verksamhet
viktiga omständigheter för vilka det inte
skall redogöras i resultaträkningen eller ba-
lansräkningen.
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Har kassan under räkenskapsperioden ge-
nom fusion, delning eller ansvarsöverföring
övertagit eller överlämnat tillgångar och
skulder, skall en redogörelse för detta ges i
verksamhetsberättelsen.

Styrelsen skall i verksamhetsberättelsen
lägga fram förslag till åtgärder beträffande
kassans överskott eller underskott.

72 b §
I resultaträkningen eller balansräkningen

eller i en bilaga till dem skall lämnas följan-
de uppgifter:

1) försäkringskassan tillhöriga aktier i ar-
betsgivarföretag som är delägare i kassan
eller motsvarande andelar specificerade en-
ligt vad vederbörande ministerium bestäm-
mer,

2) kassan tillhöriga aktier i andra samfund
eller motsvarande andelar specificerade en-
ligt vad vederbörande ministerium bestäm-
mer,

3) om kassan har garantiandelar av olika
slag, garantikapitalet fördelat enligt de olika
slagen av garantikapital; likaså antalet egna
garantiandelar som kassan innehar samt de-
ras nominella värde,

4) för skuldebrev som hör till placerings-
tillgångarna gängse värde, bokföringsvärde
enligt balansräkningen samt som ränteford-
ringar eller anskaffningsutgift upptagna in-
täktsförda räntor, som baserar sig på skillna-
den mellan skuldebrevens anskaffningsutgift
och nominella värde, specificerade enligt
vad ministeriet bestämmer,

5) kassans skuldebrevs- eller andra ford-
ringar hos arbetsgivarföretag som är deläga-
re i kassan, specificerade enligt vad veder-
börande ministerium bestämmer,

6) det sammanlagda beloppet av penning-
lån som kassan beviljat medlemmar av sty-
relsen eller förvaltningsrådet eller verkstäl-
lande direktören enligt vad vederbörande
ministerium närmare bestämmer; med ovan
avsedda personer jämställs deras makar eller
personer med vilka de lever i äktenskapslik-
nande förhållande, syskon samt släktingar i
upp- eller nedstigande led till ovan avsedda
personer och deras makar eller personer med
vilka de lever i äktenskapsliknande förhål-
lande samt dessa släktingars makar eller per-
soner med vilka de lever i äktenskapsliknan-
de förhållande, samt

7) panter som kassan gett och inteckningar
som den beviljat till säkerhet för skuld samt
ansvarsförbindelser som kassan givit.

73 §
Anläggningstillgångar är föremål, rättig-

heter som kan överlåtas separat och andra
tillgångar som är avsedda att stadigvarande
ge intäkter under flera räkenskapsperioder
och som inte är placeringstillgångar enligt
2 mom.

Placeringstillgångar är värdepapper, fastig-
heter och andra motsvarande tillgångar som
förvärvats för placering av medel eller tryg-
gande av placeringar.

Finansieringstillgångar är kontanta medel,
fordringar samt finansieringsmedel som till-
fälligt är i annan form.

Tillgångar som i fråga om användningsän-
damål är uppdelade hör till olika tillgångs-
grupper enligt de relationstal som fås av an-
vändningsändamålen.

74 §
Om beloppet av tillverkningstidens ränte-

utgifter för ett lån som kan hänföras till till-
verkningen av en tillgång som är avsedd att
stadigvarande ge intäkter under flera räken-
skapsperioder sammanräknat med den andel
som avses i 4 kap. 5 § 2 mom. bokförings-
lagen är väsentligt jämfört med den anskaff-
ningsutgift som avses i 4 kap. 5 § 1 mom.
bokföringslagen, får utöver nämnda andel
enligt 2 mom. också ränteutgifterna räknas
in i anskaffningsutgiften.

Om inte försäkringskassan visar något an-
nat, skall anskaffningsutgiften för värdepap-
per av samma slag beräknas enligt
först-in-först-ut-principen eller i motsatt an-
skaffnings- och överlåtelseordning. Som an-
skaffningsutgift för värdepapper av samma
slag får även anges realiserade genomsnittli-
ga anskaffningsutgifter vägda enligt volym.

74 a §
I balansräkningen upptas
1) fordringar till nominellt värde, likväl

högst till det sannolika värdet,
2) värdepapper som utgör finansieringstill-

gångar och andra sådana finansieringsmedel
till anskaffningsutgiften eller, om deras
gängse värde på bokslutsdagen är lägre, till
detta värde,

3) ansvarsskuld till det värde som beräk-
nats med beaktande av 79 § och 80 §
2 mom. samt vederbörande ministeriums
föreskrifter, samt

4) övriga skulder till nominellt värde eller,
om skulden är bunden vid index eller någon
annan jämförelsegrund, till det högre belopp
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som den stiger till på grund av den förändra-
de jämförelsegrunden.

Om en kostnadsföring som har gjorts be-
träffande fordringar enligt 1 mom. 1 och 2
punkten visar sig vara obefogad senast vid
utgången av räkenskapsperioden, skall den
tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

74 b §
Anskaffningsutgiften för de placeringstill-

gångar och anläggningstillgångar som åter-
står vid utgången av räkenskapsperioden
skall aktiveras. Anskaffningsutgiften för
byggnader och övriga utgifter med lång
verkningstid och inventarier skall avskrivas
under sin verkningstid. I det fall att place-
ringstillgångarnas gängse värde vid räken-
skapsperiodens utgång underskrider anskaff-
ningsutgiften eller den med stöd av detta
moment med tidigare gjorda nedskrivningar
minskade anskaffningsutgiften, skall skillna-
den kostnadsföras som nedskrivning. Om
inte vederbörande ministerium av särskilda
skäl bestämmer något annat, behöver place-
ringar som skall betraktas som anläggnings-
tillgångar och fordringar inte kostnadsföras,
om nedskrivningen skall anses vara tillfällig.
Om kostnadsföringen senast vid utgången av
räkenskapsperioden visar sig vara obefogad,
skall den tas upp som en rättelse av kost-
nadsföringen.

Masskuldebrevslån samt andra penning-
och kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i
balansräkningen på ett sätt som avviker från
1 mom. enligt vad vederbörande ministerium
närmare föreskriver.

Om det gängse värdet av ett jord- eller
vattenområde, en byggnad, ett värdepapper

eller någon annan jämförbar tillgång på bok-
slutsdagen varaktigt är väsentligt högre än
anskaffningsutgiften, får i balansräkningen
utöver den ännu oavskrivna anskaffningsut-
giften tas upp en uppskrivning som är högst
så stor som skillnaden mellan det gängse
värdet och den oavskrivna anskaffningsut-
giften. Ett belopp som motsvarar uppskriv-
ningen skall upptas i resultaträkningen. Om
uppskrivningen visar sig vara obefogad skall
den korrigeras på ett resultatpåverkande sätt.

74 c §
En tillgång som överförs från en grupp av

placeringstillgångarna eller anläggningstill-
gångarna till en annan skall åsättas det ba-
lansvärde som avses i 74 b §.

I en bilaga till balansräkningen skall ba-
lanspostvis uppges placeringstillgångarnas
anskaffningsutgift och gängse värde.

Vederbörande ministerium meddelar när-
mare föreskrifter om fastställande av gängse
värde och anskaffningsutgift för placeringar
samt om uppskrivningarnas maximibelopp.

Denna lag träder i kraft den 31 december
1998. Lagens 70, 72, 74 a och 74 c § gäller
till och med den 31 mars 1999.

Utan hinder av 9 kap. 2 § bokföringslagen
tillämpas bokföringslagen och bestämmelser-
na i denna lag första gången på försäkrings-
kassans bokföring för den räkenskapsperiod
som börjar den 1 januari 2000 eller senare.

Försäkringskassan får dock tillämpa de
bestämmelser som avses i 2 mom. under den
räkenskapsperiod som pågår eller börjar se-
dan denna lag trätt i kraft.

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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F ö r o r d n i n g

Nr 1137

om täckning för pensionsstiftelsers pensionsansvar

Given i Helsingfors den 23 december 1998

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs med stöd av 46 § 5 mom.
lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) EES-stat en stat som hör till Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet;
2) reglerad marknad en fondbörs som är

belägen i en EES-stat och står under tillsyn
av myndigheter i en EES-stat, samt något
annat system för omsättning som verkar i en
EES-stat och som enligt vederbörande mi-
nisteriums föreskrifter jämställs med en så-
dan fondbörs,

3) pensionsansvarets bruttobelopp det be-
lopp som pensionsstiftelsen enligt 46 § 1
mom. lagen om pensionsstiftelser
(1774/1995) skall täcka före avdrag av de
poster som anges i 3 mom. i nämnda para-
graf,

4) skuldförbindelse lånefordringar och
andra fordringar som grundar sig på en

skuldförbindelse samt masskuldebrevslån
och andra penning- och kapitalmarknadsin-
strument med undantag av aktier, andelar,
derivatkontrakt och sådana förbindelser som
har en sämre förmånsrätt än gäldenärens
övriga förbindelser,

5) fastighetssammanslutning en samman-
slutning vars huvudsakliga syfte är att äga
sådana tillgångar som avses i 7 § 1 mom.
1—3 punkten,

6) koncern en koncern som avses i lagen
om aktiebolag (734/1978), samt

7) borgen proprieborgen som borgensman-
nen ställt för en skuldförbindelse.

2 §

Precisering av tillämpningsområdet

Vad i denna förordning föreskrivs om
EES-stater skall i den omfattning och under
de förutsättningar som vederbörande mini-
sterium bestämmer också tillämpas på andra
stater som ministeriet i sina föreskrifter eller
i enskilda fall på pensionsstiftelsens ansökan
jämställer med en EES-stat.
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Vad i denna förordning föreskrivs om
skuldförbindelser gäller också på sådana för-
bindelser upplupen ränta.

Vad i denna förordning föreskrivs om fas-
tigheter och byggnader samt om de rättig-
heter som avses i 46 § 5 mom. 5 punkten
lagen om pensionsstiftelser tillämpas på så-
dana tillgångar också när de ägs av en fas-
tighetssammanslutning som har hemort i en
EES-stat och som pensionsstiftelsen har be-
stämmanderätt i, på samma sätt som om till-
gångarna ägdes direkt av pensionsstiftelsen.
Vad som föreskrivs i detta moment gäller
också en fastighetssammanslutning som har
hemort i en EES-stat och som pensionsstif-
telsen har bestämmanderätten i tillsammans
med en annan eller flera andra pen-
sionsstiftelser som hör till samma arbetsgi-
vare eller till arbetsgivare som hör till
samma koncern eller som vederbörande mi-
nisterium på pensionsstiftelsens ansökan
jämställer med en sådan fastighetssam-
manslutning som avses i detta moment.

2 kap.

Täckande av pensionsansvarets brutto-
belopp i en B-pensionsstiftelse och en

AB-pensionsstiftelses B-avdelning

3 §

Kapitlets tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas
på B-pensionsstiftelser och AB-pensionsstif-
telsers B-avdelningar.

4 §

Tillgångsslag som kan täcka
pensionsansvarets hela bruttobelopp

Pensionsansvarets hela bruttobelopp kan
täckas med

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären
eller borgensmannen är en EES-stat, land-
skapet Åland eller en internationell samman-
slutning där åtminstone en av medlemmarna
är en EES-stat,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären
eller borgensmannen är en sådan kommun,
samkommun, församling som fungerar som
ett offentligt samfund eller annat sådant med
dessa jämställbart regionalt offentligt sam-

fund som är belägen i en EES-stat och som har
skatteuppbördsrätt eller vars medlemmar
har skatteuppbördsrätt,

3) skuldförbindelser i vilka gäldenären
eller borgensmannen är en sådan deposi-
tionsbank eller ett sådant försäkringsbolag
under offentlig tillsyn som erhållit konces-
sion i en EES-stat eller en annan samman-
slutning som vederbörande ministerium jäm-
ställer med en depositionsbank eller ett för-
säkringsbolag som avses ovan,

4) fondandelar i placeringsfonder vilka en-
ligt sina stadgar placerar sina tillgångar i de
tillgångsslag som avses i denna paragraf och
grundats av ett fondbolag under offentlig
tillsyn som erhållit koncession i en EES-stat
och har hemort i en EES-stat,

5) fondandelar i andra med placeringsfon-
der jämställbara fondföretag som står under
offentlig tillsyn i en EES-stat, har hemort i
en EES-stat och placerar sina tillgångar en-
ligt sina stadgar i de tillgångsslag som avses
i denna paragraf, och

6) skuldförbindelser för vilka säkerheten
utgörs av skuldförbindelser eller fondandelar
som avses i 1—5 punkten.

Vederbörande ministerium meddelar när-
mare föreskrifter om upptagandet av fondan-
delar enligt 1 mom. 4 och 5 punkten till
täckningen för pensionsansvarets bruttobe-
lopp.

5 §

Skuldförbindelser som sammanlagt kan
täcka högst 50 procent av pensionsansvarets

bruttobelopp

Täckningen för pensionsansvarets brutto-
belopp får till sammanlagt högst 50 procent
av bruttobeloppet bestå av

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären
eller borgensmannen är ett annat sådant kre-
ditinstitut under offentlig tillsyn som erhållit
koncession i en EES-stat än en sådan depo-
sitionsbank som avses i 4 § 1 mom. 3 punk-
ten, eller en annan sammanslutning som
med stöd av samma punkt jämställs med en
sådan depositionsbank,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären är
en sammanslutning som har hemort i en
EES-stat och vars aktier eller andelar om-
sätts på den reglerade marknaden i en EES-
stat,

3) skuldförbindelser som omsätts på den
reglerade marknaden i en EES-stat och i
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vilka gäldenären är en annan samman-
slutning än en sådan som avses i 1 eller 2
punkten eller i 4 § 1 mom. 1—3 punkten,
och

4) skuldförbindelser för vilka säkerheten
utgörs av skuldförbindelser som avses i
1—3 punkten.

6 §

Tillgångsslag som sammanlagt kan täcka
högst 50 procent av pensionsansvarets

bruttobelopp

Täckningen för pensionsansvarets brutto-
belopp får till sammanlagt högst 50 procent
av bruttobeloppet bestå av

1) aktier och andelar i sådana sammanslut-
ningar som har hemort i en EES-stat och
vilkas aktier eller andelar omsätts på den
reglerade marknaden i en EES-stat, med un-
dantag av aktier och andelar i fastighetssam-
manslutningar,

2) sådana förbindelser som emitterats av
sammanslutningar som avses i 1 punkten
och som har sämre förmånsrätt än samman-
slutningens övriga förbindelser,

3) fondandelar i placeringsfonder vilka en-
ligt sina stadgar placerar sina tillgångar i de
tillgångsslag som avses i 4 eller 5 § eller i
denna paragraf och grundats av ett fondbo-
lag under offentlig tillsyn som erhållit kon-
cession i en EES-stat och har hemort i en
EES-stat,

4) fondandelar i andra med placeringsfon-
der jämställbara fondföretag som står under
offentlig tillsyn i en EES-stat, har hemort i
en EES-stat och placerar sina tillgångar en-
ligt sina stadgar i de tillgångsslag som avses
i 4 eller 5 § eller i denna paragraf, och

5) skuldförbindelser för vilka säkerheten
utgörs av aktier, andelar, förbindelser eller
fondandelar som avses i 1—4 punkten.

Vederbörande ministerium meddelar när-
mare föreskrifter om upptagandet av fondan-
delar enligt 1 mom. 3 och 4 punkten till
täckningen för pensionsansvarets bruttobe-
lopp.

7 §

Tillgångsslag som sammanlagt kan täcka
högst 40 eller 70 procent av

pensionsansvarets bruttobelopp

Täckningen för pensionsansvarets brutto-

belopp får till sammanlagt högst 40 procent
av bruttobeloppet bestå av

1) fastigheter och byggnader i en EES-stat,
2) sådana rättigheter i fast egendom eller

vattenkraft i en EES-stat som avses i 46 § 5
mom. 5 punkten lagen om pensionsstiftelser,

3) aktier och andelar i fastighetssam-
manslutningar med hemort i en EES-stat,
och

4) skuldförbindelser av och fordringar un-
der byggnadstiden på en sådan fastighets-
sammanslutning som avses i 3 punkten och i
vilken pensionsstiftelsen har bestämmande-
rätt.

Tillsammans med sådana tillgångsslag som
nämns i 1 mom. får sammanlagt högst en
sådan andel av täckningen som motsvarar 70
procent av pensionsansvarets bruttobelopp
bestå av skuldförbindelser för vilka säkerhe-
ten utgörs av inteckning i sådana tillgångs-
slag som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten
eller av aktier eller andelar som avses i 1
mom. 3 punkten.

8 §

Begränsning av vissa enskilda
riskkoncentrationer till 25 procent av

pensionsansvarets bruttobelopp

Av de tillgångar och förbindelser som ut-
gör täckning för pensionsansvarets bruttobe-
lopp får högst 25 procent av bruttobeloppet
vara placerade i ett enskilt objekt, om det är
fråga om placeringar i

1) sådana skuldförbindelser i vilka gälde-
nären eller borgensmannen är ett offentligt
samfund som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten
eller ett kreditinstitut som avses i 5 § 1
punkten, eller

2) en placeringsfond som avses i 4 § 1
mom. 4 och 5 punkten eller 6 § 1 mom. 3
och 4 punkten eller ett därmed jämställbart
fondföretag.

Med skuldförbindelserna enligt 1 mom. 1
punkten jämställs skuldförbindelser för vilka
säkerheten utgörs av nämnda skuldförbindel-
ser.

Om en sammanslutning som avses i 1
mom. noteras på en reglerad marknad, skall
vid tillämpning av maximigränsen samman-
räknas också aktierna och andelarna i sam-
manslutningen och sådana förbindelser som
har sämre förmånsrätt än sammanslutningens
övriga förbindelser.
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9 §

Begränsning av vissa enskilda
riskkoncentrationer till 15 procent av

pensionsansvarets bruttobelopp

Av de tillgångar och förbindelser som ut-
gör täckning för pensionsansvarets bruttobe-
lopp får högst 15 procent av bruttobeloppet
vara placerade i ett enskilt objekt, om det är
fråga om placeringar i

1) en fastighet, byggnad, rättighet eller
fastighetssammanslutning som avses i 7 § 1
mom. 1—3 punkten,

2) skuldförbindelser för vilka säkerheten
utgörs av en inteckning i ett objekt enligt 1
punkten eller för vilka säkerheten utgörs av
aktier och andelar i samma fastighetssam-
manslutning, eller

3) skuldförbindelser av och fordringar un-
der byggnadstiden på en sådan fastighets-
sammanslutning som avses i 7 § 1 mom. 3
punkten och i vilken pensionsstiftelsen har
bestämmanderätt.

Om en fastighet eller byggnad, ett objekt
för en sådan rättighet som avses i 1 mom. 1
punkten eller ett objekt för en inteckning
som fastställts till säkerhet för en skuldför-
bindelse är en och samma placering eller om
de befinner sig så nära varandra att de kan
betraktas som en enda placering, skall alla
placeringar enligt 1 mom. som hänför sig till
detta objekt sammanräknas vid tillämpning
av den maximigräns som fastställs i nämnda
moment.

10 §

Begränsning av vissa enskilda
riskkoncentrationer till 5 eller 10 procent

av pensionsansvarets bruttobelopp

Av de tillgångar och förbindelser som ut-
gör täckning för pensionsansvarets bruttobe-
lopp får högst 5 procent av bruttobeloppet
vara placerade i aktier och andelar i en och
samma sammanslutning som avses i 6 § 1
mom. 1 och 2 punkten och i sådana förbin-
delser som har sämre förmånsrätt än sam-
manslutningens övriga förbindelser.

Tillsammans med de tillgångsslag som
avses i 1 mom. får sammanlagt högst en
andel av täckningen som motsvarar 10 pro-
cent av pensionsansvarets bruttobelopp utgö-
ras av

1) skuldförbindelser i en och samma sam-

manslutning vilka saknar säkerhet eller för
vilka säkerheten utgörs av tillgångar enligt 1
mom., och

2) skuldförbindelser som ingåtts av andra
gäldenärer och för vilka säkerheten utgörs
av en och samma sammanslutnings tillgång-
ar enligt 1 mom. eller 1 punkten.

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom.
får av de tillgångar och förbindelser som
utgör täckningen sammanlagt högst 10 pro-
cent vara placerade i sådana skuldförbindel-
ser i en och samma sammanslutning som
avses i 5 § 3 punkten.

11 §

Minskning av arbetsgivarrisken

Av de tillgångar och förbindelser som ut-
gör täckning för pensionsansvarets bruttobe-
lopp får högst 25 procent av bruttobeloppet
vara placerade i sådana tillgångar enligt
4—7 § vilkas värde huvudsakligen grundar
sig på arbetsgivarens verksamhet. Högst 15
procent av pensionsansvarets bruttobelopp
får dock vara placerade i ett objekt som ut-
gör en funktionell helhet.

Vederbörande ministerium kan av särskil-
da skäl för viss tid bevilja undantag från be-
stämmelserna i 1 mom.

12 §

Begränsning som avser koncern

Vid tillämpningen av maximigränserna
enligt 5, 6, 8, 10 och 11 § skall också såda-
na placeringar sammanräknas som riktar el-
ler hänför sig till en annan sammanslutning
som hör till samma koncern som samman-
slutningen.

13 §

Begränsning av valutarisken

Högst 20 procent av de tillgångar och för-
bindelser som utgör täckning för pensionsan-
svarets bruttobelopp får vara denominerade i
en annan valuta än euro eller vara sådana
tillgångar och förbindelser som inte är full-
ständigt skyddade mot valutakursförändring-
ar.
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3 kap.

Täckande av pensionsansvaret för en
A-pensionsstiftelse och en AB-pensions-

stiftelses A-avdelning

14 §

Täckning enligt 47 § 2 mom. lagen
om pensionsstiftelser

På den täckning på 75 procent av en
A-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstif-
telses A-avdelnings pensionsansvar som avses
i 47 § 2 mom. lagen om pensionsstiftelser
tillämpas bestämmelserna i denna förord-
ning.

15 §

Annan täckning

En annan del än den del av täckningen för
pensionsansvaret som avses i 47 § 2 mom.
tredje meningen lagen om pensionsstiftelser
får förutom vad som föreskrivs i 4—13 § i
denna förordning utgöras av

1) skuldförbindelser i vilka arbetsgivaren
är gäldenär och för vilka det inte har ställts
säkerhet som är oberoende av arbetsgivaren
enligt 4—7 §, tillsammans med arbetsgiva-
rens aktier och andelar som noterats på en
reglerad marknad i en EES-stat, sammanlagt
till högst 10 procent av pensionsansvarets
bruttobelopp, samt.

2) andra tillgångar och förbindelser.
Vederbörande ministerium meddelar när-

mare föreskrifter om de förutsättningar och
begränsningar enligt vilka sådana tillgångar
som avses i 1 mom. 2 punkten får upptas till
täckning.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §

Undantagslov att överskrida maximigränsen

Vederbörande ministerium kan på pen-
sionsstiftelsens ansökan för viss tid bevilja
tillstånd att överskrida den maximigräns som
föreskrivs i 5—10 och 15 §.

17 §

Bemyndigande att meddela föreskrifter

Vederbörande ministerium meddelar när-
mare föreskrifter om hur pensionsansvaret
skall täckas och om verkställandet av denna
förordning. Ministeriet skall särskilt föreski-
va om var de tillgångar och förbindelser
som utgör täckning skall vara belägna, hur
derivatkontrakt kan användas som täckning,
hur säkerheterna skall värderas och vilken
betydelse säkerheterna har då de förbindelser
som de hänför sig till upptas till täckning
och hur täckningen skall förtecknas samt om
riktlinjerna för hur pensionsstiftelsens till-
gångar skall placeras, vilka pensionsstiftel-
sens styrelse skall utarbeta och uppdatera.

Ministeriet kan i enskilda fall, om det fö-
religger särskilda skäl med hänsyn till
tillämpningen av 46 § 2 mom. lagen om
pensionsstiftelser, bestämma att vissa till-
gångar inte får upptas till täckningen för
pensionsstiftelsens pensionsansvar.

5 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

18 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31
december 1998. Förordningens 13 § tilläm-
pas dock från den 1 januari 1999.

Genom denna förordning upphävs förord-
ningen den 29 december 1995 om täckning
för pensionsstiftelsers pensionsansvar
(1780/1995).

19 §

Övergångsbestämmelser

Om de tillgångar och förbindelser enligt
5—11 och 15 § som utgör täckning för brut-
tobeloppet av en pensionsstiftelses pensions-
ansvar när denna förordning träder i kraft
överskrider de maximigränser som föreskrivs
i nämnda paragrafer, skall pensionsstiftelsen
senast den 31 december 2005 undanröja
överskridningen. Beloppet av dessa tillgång-
ar och förbindelser eller deras relativa andel
av alla de tillgångar och förbindelser som
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utgör täckningen får inte stiga så länge som
maximigränsen överskrids. Om beloppet av
tillgångarna och förbindelserna har minskat
men fortfarande överskrider den föreskrivna
maximigränsen, får beloppet av tillgångarna

och förbindelserna inte längre stiga från detta
minskade belopp.

Bestämmelserna i 14 § i den förordning
som upphävs genom denna förordning till-
lämpas till och med den 31 december 1998.

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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F ö r o r d n i n g

Nr 1138

om täckning för försäkringskassors ansvarsskuld

Given i Helsingfors den 23 december 1998

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs med stöd av 83 § 5 mom.
lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992), sådant detta lagrum lyder i
lag 1777/1995:

1 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) EES-stat en stat som hör till Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet,
2) reglerad marknad en fondbörs som är

belägen i en EES-stat och står under tillsyn
av myndigheter i en EES-stat samt något an-
nat system för omsättning som verkar i en
EES-stat och som enligt vederbörande mi-
nisteriums föreskrifter jämställs med en så-
dan fondbörs,

3) ansvarsskuldens bruttobelopp totalbe-
loppet av denna före avdrag av de poster
som föreskrivs i 83 § 3 mom. lagen om för-
säkringskassor (1164/1992); i fråga om en
pensionskassa som bedriver lagstadgad pen-
sionsförsäkringsverksamhet hänförs till an-
svarsskuldens bruttobelopp också de poster
som avses i 83 § 7 mom. lagen om försäk-
ringskassor,

4) skuldförbindelse en låne- och annan
fordran som har sin grund i en skuldförbin-
delse, masskuldebrevslån och andra penning-
och kapitalmarknadsinstrument, dock inte
aktier eller andelar, derivatkontrakt eller så-
dana förbindelser som har en sämre för-
månsrätt än gäldenärens övriga förbindelser,

5) fastighetssammanslutning en samman-

slutning med huvudsakligt syfte att äga så-
dana tillgångar som nämns i 6 § 1 mom.
1—3 punkten,

6) koncern en koncern enligt lagen om
aktiebolag (734/1978), samt

7) borgen proprieborgen som borgensman-
nen ställt för en skuldförbindelse.

2 §

Precisering av tillämpningsområdet

Vad i denna förordning föreskrivs om
EES-stater skall i den omfattning och under
de förutsättningar som vederbörande mini-
sterium bestämmer också tillämpas på andra
stater som ministeriet i sina föreskrifter eller
i enskilda fall på försäkringskassans ansökan
jämställer med en EES-stat.

Vad i denna förordning föreskrivs om
skuldförbindelser gäller också på sådana för-
bindelser upplupen ränta.

Vad i denna förordning föreskrivs om fas-
tigheter och byggnader samt om de rättig-
heter som avses i 83 § 5 mom. 5 punkten
lagen om försäkringskassor tillämpas på så-
dana tillgångar också när de ägs av en fas-
tighetssammanslutning som har hemort i en
EES-stat och som försäkringskassan har be-
stämmanderätt i, på samma sätt som om till-
gångarna ägdes direkt av försäkringskassan.
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3 §

Tillgångsslag som kan täcka
ansvarsskuldens hela bruttobelopp

Ansvarsskuldens hela bruttobelopp kan
täckas med

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären
eller borgensmannen är en EES-stat, land-
skapet Åland eller en internationell samman-
slutning där åtminstone en av medlemmarna
är en EES-stat,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären
eller borgensmannen är en sådan kommun,
samkommun, församling som fungerar som
ett offentligt samfund eller annat sådant med
dessa jämställbart regionalt offentligt sam-
fund som är beläget i en EES-stat och som
har skatteuppbördsrätt eller vars medlemmar
har skatteuppbördsrätt,

3) skuldförbindelser i vilka gäldenären
eller borgensmannen är en sådan deposi-
tionsbank eller ett sådant försäkringsbolag
under offentlig tillsyn som erhållit konces-
sion i en EES-stat eller en annan samman-
slutning som vederbörande ministerium jäm-
ställer med en depositionsbank eller ett för-
säkringsbolag som avses ovan,

4) fondandelar i placeringsfonder vilka en-
ligt sina stadgar placerar sina tillgångar i de
tillgångsslag som avses i denna paragraf och
grundats av ett fondbolag under offentlig
tillsyn som erhållit koncession i en EES-stat
och har hemort i en EES-stat,

5) fondandelar i andra med placeringsfon-
der jämställbara fondföretag som står under
offentlig tillsyn i en EES-stat, har hemort i
en EES-stat och placerar sina tillgångar en-
ligt sina stadgar i de tillgångsslag som avses
i denna paragraf, och

6) skuldförbindelser för vilka säkerheten
utgörs av skuldförbindelser eller fondandelar
som avses i 1—5 punkten.

Vederbörande ministerium meddelar när-
mare föreskrifter om upptagandet av fondan-
delar enligt 1 mom. 4 och 5 punkten till
täckningen för ansvarsskuldens bruttobe-
lopp.

4 §

Skuldförbindelser som sammanlagt kan
täcka högst 50 procent av ansvarsskuldens

bruttobelopp

Täckningen för ansvarsskuldens bruttobe-

lopp får till sammanlagt högst 50 procent av
bruttobeloppet bestå av

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären
eller borgensmannen är ett annat sådant kre-
ditinstitut under offentlig tillsyn som erhållit
koncession i en EES-stat än en sådan depo-
sitionsbank som avses i 3 § 1 mom. 3 punk-
ten, eller en annan sammanslutning som med
stöd av samma punkt jämställs med en
sådan depositionsbank,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären är
en sammanslutning som har hemort i en
EES-stat och vars aktier eller andelar om-
sätts på den reglerade marknaden i en EES-
stat,

3) skuldförbindelser som omsätts på den
reglerade marknaden i en EES-stat och i
vilka gäldenären är en annan sammanslut-
ning än en sådan som avses i 1 eller 2 punk-
ten eller i 3 § 1 mom. 1—3 punkten, och

4) skuldförbindelser för vilka säkerheten
utgörs av skuldförbindelser som avses i
1—3 punkten.

5 §

Tillgångsslag som sammanlagt kan täcka
högst 50 procent av ansvarsskuldens brutto-

belopp

Täckningen för ansvarsskuldens bruttobe-
lopp får till sammanlagt högst 50 procent av
bruttobeloppet bestå av

1) aktier och andelar i sådana sammanslut-
ningar som har hemort i en EES-stat och
vilkas aktier eller andelar omsätts på den
reglerade marknaden i en EES-stat, med un-
dantag av aktier och andelar i fastighetssam-
manslutningar,

2) sådana förbindelser som emitterats av
sammanslutningar som avses i 1 punkten
och som har sämre förmånsrätt än samman-
slutningens övriga förbindelser,

3) fondandelar i placeringsfonder vilka en-
ligt sina stadgar placerar sina tillgångar i de
tillgångsslag som avses i 3 eller 4 § eller i
denna paragraf och grundats av ett fondbo-
lag under offentlig tillsyn som erhållit kon-
cession i en EES-stat och har hemort i en
EES-stat,

4) fondandelar i andra med placeringsfon-
der jämställbara fondföretag som står under
offentlig tillsyn i en EES-stat, har hemort i
en EES-stat och placerar sina tillgångar en-
ligt sina stadgar i de tillgångsslag som avses
i 3 eller 4 § eller i denna paragraf, och
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5) skuldförbindelser för vilka säkerheten
utgörs av aktier, andelar, förbindelser eller
fondandelar som avses i 1—4 punkten.

Vederbörande ministerium meddelar när-
mare föreskrifter om upptagandet av fondan-
delar enligt 1 mom. 3 och 4 punkten till
täckningen för ansvarsskuldens bruttobelopp.

6 §

Tillgångsslag som sammanlagt kan täcka
högst 40 eller 70 procent av
ansvarsskuldens bruttobelopp

Täckningen för ansvarsskuldens bruttobe-
lopp får till sammanlagt högst 40 procent av
bruttobeloppet bestå av

1) fastigheter och byggnader i en EES-stat,
2) sådana rättigheter i fast egendom eller

vattenkraft i en EES-stat som avses i 83 § 5
mom. 5 punkten lagen om försäkringskassor,

3) aktier och andelar i fastighetssam-
manslutningar med hemort i en EES-stat,
och

4) skuldförbindelser av och fordringar un-
der byggnadstiden på en sådan fastighets-
sammanslutning som avses i 3 punkten i vil-
ken försäkringskassan har bestämmanderätt.

Tillsammans med sådana tillgångsslag som
nämns i 1 mom. får sammanlagt högst en
sådan andel av täckningen som motsvarar 70
procent av ansvarsskuldens bruttobelopp
bestå av skuldförbindelser för vilka säkerhe-
ten utgörs av en inteckning i sådana till-
gångsslag som avses i 1 mom. 1 och 2
punkten eller av aktier eller andelar som
avses i 1 mom. 3 punkten.

7 §

Begränsning av vissa enskilda
riskkoncentrationer till 25 procent av

ansvarsskuldens bruttobelopp

Av de tillgångar som utgör täckning för
ansvarsskuldens bruttobelopp får högst 25
procent av bruttobeloppet vara placerade i
ett enskilt objekt, om det är fråga om place-
ringar i

1) sådana skuldförbindelser i vilka gälde-
nären eller borgensmannen är ett offentligt
samfund som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten
eller ett kreditinstitut som avses i 4 § 1
punkten, eller

2) en placeringsfond som avses i 3 § 1
mom. 4 och 5 punkten eller 5 § 1 mom. 3

och 4 punkten eller ett därmed jämställbart
fondföretag.

Med skuldförbindelserna enligt 1 mom. 1
punkten jämställs skuldförbindelser för vilka
säkerheten utgörs av nämnda skuldförbindel-
ser.

Om en sammanslutning som avses i 1
mom. noteras på en reglerad marknad, skall
vid tillämpning av maximigränsen samman-
räknas också aktierna och andelarna i sam-
manslutningen och sådana förbindelser som
har sämre förmånsrätt än sammanslutningens
övriga förbindelser.

8 §

Begränsning av vissa enskilda
riskkoncentrationer till 15 procent av

ansvarsskuldens bruttobelopp

Av de tillgångar som utgör täckning för
ansvarsskuldens bruttobelopp får högst 15
procent av bruttobeloppet vara placerade i
ett enskilt objekt, om det är fråga om place-
ringar i

1) en fastighet, byggnad, rättighet eller
fastighetssammanslutning som avses i 6 § 1
mom. 1—3 punkten,

2) skuldförbindelser för vilka säkerheten
utgörs av en inteckning i ett objekt enligt 1
punkten eller för vilka säkerheten utgörs av
aktier och andelar i samma fastighetssam-
manslutning, eller

3) skuldförbindelser av och fordringar un-
der byggnadstiden på en sådan fastighets-
sammanslutning som avses i 6 § 1 mom. 3
punkten och i vilken försäkringskassan har
bestämmanderätt.

Om en fastighet eller byggnad, ett objekt
för en sådan rättighet som avses i 1 mom. 1
punkten eller ett objekt för en inteckning
som fastställts till säkerhet för en skuldför-
bindelse är en och samma placering eller om
de befinner sig så nära varandra att de kan
betraktas som en enda placering, skall alla
placeringar enligt 1 mom. som hänför sig till
detta objekt sammanräknas vid tillämpning
av den maximigräns som fastställs i nämnda
moment.

9 §

Begränsning av vissa enskilda riskkoncen-
trationer till 5 eller 10 procent av ansvars-

skuldens bruttobelopp

Av de tillgångar som utgör täckning för
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ansvarsskuldens bruttobelopp får högst 5
procent av bruttobeloppet vara placerade i
aktier och andelar i en och samma samman-
slutning som avses i 5 § 1 mom. 1 och 2
punkten och i sådana sammanslutningens
förbindelser som har sämre förmånsrätt än
sammanslutningens övriga förbindelser.

Tillsammans med de tillgångsslag som
avses i 1 mom. får sammanlagt högst en
andel av täckningen som motsvarar 10 pro-
cent av ansvarsskuldens bruttobelopp utgöras
av

1) skuldförbindelser i en och samma sam-
manslutning vilka saknar säkerhet eller för
vilka säkerheten utgörs av tillgångar enligt 1
mom., och

2) skuldförbindelser som ingåtts av andra
gäldenärer och för vilka säkerheten utgörs
av en och samma sammanslutnings tillgång-
ar enligt 1 mom. eller 1 punkten.

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom.
får av de tillgångar som utgör täckningen
sammanlagt högst 10 procent vara placerade
i sådana skuldförbindelser i en och samma
sammanslutning som avses i 4 § 3 punkten.

10 §

Minskning av delägarrisken

Av de tillgångar som utgör täckning för
ansvarsskuldens bruttobelopp får högst 25
procent av bruttobeloppet vara placerade i
sådana tillgångar enligt 3—6 § vilkas värde
huvudsakligen grundar sig på den verksam-
het som försäkringskassans delägare bedri-
ver. Högst 15 procent av ansvarsskuldens
bruttobelopp får dock vara placerade i ett
objekt som utgör en funktionell helhet.

Vederbörande ministerium kan av särskil-
da skäl för viss tid bevilja undantag från
bestämmelserna i 1 mom.

11 §

Begränsning som avser koncern

Vid tillämpningen av maximigränserna
enligt 4, 5, 7, 9 och 10 § skall också sådana
placeringar sammanräknas som riktar eller
hänför sig till en annan sammanslutning som
hör till samma koncern som sammanslut-
ningen.

12 §

Begränsning av valutarisken

Högst 20 procent av de tillgångar som ut-
gör täckning för ansvarsskuldens bruttobe-
lopp får vara denominerade i en annan valuta
än euro eller vara sådana tillgångar som
inte är fullständigt skyddade mot valutakurs-
förändringar.

13 §

Undantagslov att överskrida maximigränsen

Vederbörande ministerium kan på försäk-
ringskassans ansökan för viss tid bevilja till-
stånd att överskrida den maximigräns som
föreskrivs i 4—9 §.

14 §

Bemyndigande att meddela föreskrifter

Vederbörande ministerium meddelar när-
mare föreskrifter om hur ansvarsskulden
skall täckas och om verkställandet av denna
förordning. Ministeriet skall särskilt föreski-
va om var de tillgångar som utgör täckning
skall vara belägna, hur derivatkontrakt kan
användas som täckning, hur säkerheterna
skall värderas och vilken betydelse säker-
heterna har då de förbindelser som de hänför
sig till upptas till täckning och hur täckning-
en skall förtecknas samt om riktlinjerna för
hur försäkringskassans tillgångar skall place-
ras, vilka kassans styrelse skall utarbeta och
uppdatera.

Ministeriet kan i enskilda fall, om det fö-
religger särskilda skäl med hänsyn till
tillämpningen av 83 § 2 mom. lagen om för-
säkringskassor, bestämma att vissa tillgångar
inte får upptas till täckningen för ansvars-
skulden.

15 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31
december 1998. Förordningens 12 §
tillämpas dock från den 1 januari 1999.

Genom denna förordning upphävs förord-
ningen den 29 december 1995 om täckning
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för försäkringskassors ansvarsskuld (1781/
1995).

16 §

Övergångsbestämmelser

Om de tillgångar enligt 4—10 § som utgör
täckning för bruttobeloppet av en försäk-
ringskassas ansvarsskuld när denna förord-
ning träder i kraft överskrider de maximi-
gränser som föreskrivs i nämnda paragrafer,
skall försäkringskassan senast den 31 de-
cember 2005 undanröja överskridningen.
Beloppet av dessa tillgångar eller deras rela-

tiva andel av alla de tillgångar som utgör
täckningen får inte stiga så länge som maxi-
migränsen överskrids. Om beloppet av till-
gångarna har minskat men fortfarande över-
skrider den föreskrivna maximigränsen, får
beloppet av tillgångarna inte längre stiga
från detta minskade belopp.

Vederbörande ministerium kan av särskil-
da skäl på försäkringskassans ansökan be-
träffande tillgångar som avses i 6 och 8 §
förlänga den utsatta tid om vilken föreskrivs
i 1 mom. med högst fem år.

Bestämmelserna i 13 § i den förordning
som upphävs genom denna förordning till-
lämpas till och med den 31 december 1998.

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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F ö r o r d n i n g

Nr 1139

om ändring av 3 § förordningen om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet
i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

Given i Helsingfors den 23 december 1998

På föredragning av social- och hälsovårdsministern
ändras i förordningen den 30 december 1997 om poster som skall hänföras till verksam-

hetskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbets-
tagare (1326/1997) 3 § 2 mom som följer:

3 §
— — — — — — — — — — — — —

Av verksamhetskapitalet skall ett belopp
som motsvarar den solvensgräns som avses i
48 b § 1 mom. lagen om pensionsstiftelser
bestå av de poster som avses i 1 § 1 mom.
1—6 punkten. Av de borgensförbindelser
och säkerheter som avses i 1 § 1 mom. 5
och 6 punkten får dock räknas till godo en-

dast borgensförbindelser som ingåtts av så-
dana sammanslutningar som anges i 4 § för-
ordningen om täckning för pensionsstiftel-
sers pensionsansvar (1137/1998).
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 31
december 1998.

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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F ö r o r d n i n g

Nr 1140

om ändring av 3 § förordningen om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet
i pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

Given i Helsingfors den 23 december 1998

På föredragning av social- och hälsovårdsministern
ändras i förordningen den 30 december 1997 om poster som skall hänföras till verksam-

hetskapitalet i pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbets-
tagare (1324/1997) 3 § 2 mom. som följer:

3 §
— — — — — — — — — — — — —

Av verksamhetskapitalet skall ett belopp
som motsvarar den solvensgräns som avses i
83 c § 1 mom. lagen om försäkringskassor
bestå av de poster som avses i 1 § 1 mom.
1—7 punkten. Av de borgensförbindelser
och säkerheter som avses i 1 § 1 mom. 7
punkten får dock räknas till godo endast

borgensförbindelser som ingåtts av sådana
sammanslutningar som anges i 3 § förord-
ningen om täckning för försäkringskassors
ansvarsskuld (1138/1998).
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 31
december 1998.

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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Nr 1141

F Ö R T E C K N I N G

angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år
1999

Skattestyrelsen har med stöd av 91a § 3 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande
(1558/1995), sådant det lyder i lagen den 20 december 1996 (1127/1996), givit följande förteckning
över de kommunala inkomstskattesatserna samt den uttaxering per skattöre av kyrkoskatt till försam-
ling inom den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet, som fastställts för
räkenskapsåret 1999.

Kommunens Uttaxering Uttaxering Kommunens Uttaxerin Uttaxering
Kommun inkomst- per skattöre per skattöre Kommun inkomst- per skattöre per skattöre

skattesats av ev.lut. av ortodox skattesats av ev.lut. av ortodox
kyrkoskatt kyrkoskatt kyrkoskatt kyrkoskatt

penni penni penni penni

Alahärmä....... 19,00 1,75 1,80 Geta .............  18,00 1,75 1,75
Alajärvi....... 18,50 1,75 1,80 Grankulla ........  15,50 1,00 1,50
Alastaro....... 17,00 1,60 1,75 Gustavs ..........  18,25 1,75 1,75
Alavieska...... 18,75 1,80 1,70 Haapajärvi .......  18,50 1,75 1,75
Alavo.......... 18,75 1,75 1,80 Haapavesi ........  18,75 1,60 1,75
Anjalankoski... 17,00 1,40 1,75 Halikko ..........  17,50 1,50 1,75
Anttola........ 18,00 1,75 1,80 Halsua ...........  19,25 1,75 1,80
Artsjö......... 18,00 1,75 1,50 Hammarland .......  16,00 1,75 1,75
Asikkala....... 17,00 1,50 1,60 Hangö ............  18,25 1,45 1,50
Askola......... 17,00 1,50 1,50 Hankasalmi .......  17,75 1,75 1,75
Aura........... 18,00 1,60 1,75 Harjavalta .......  18,25 1,50 1,75
Birkala........ 17,75 1,40 1,95 Hartola ..........  18,00 1,75 1,80
Bjärnå......... 17,75 1,35 1,75 Hattula ..........  17,75 1,25 1,50
Björneborg..... 17,00 1,25 1,95 Hauho ............  17,25 1,65 1,50
Borgnäs........ 18,00 1,75 1,50 Haukipudas .......  18,50 1,50 1,70
Borgå.......... 18,75 1,25 1,50 Haukivuori .......  18,00 1,75 1,80
Brahestad...... 18,00 1,50 1,70 Hausjärvi ........  18,00 1,65 1,60
Brändö......... 16,50 2,00 1,75 Heinola ..........  17,50 1,25 1,60
Bötom.......... 18,50 2,00 1,80 Heinävesi ........  18,00 1,75 1,75
Dragsfjärd..... 19,00 1,75 1,75 Helsingfors ......  16,50 1,00 1,50
Eckerö......... 17,75 2,00 1,75 Himanka ..........  18,50 1,60 1,80
Ekenäs......... 18,50 1,45 1,50 Hirvensalmi ......  17,25 1,75 1,80
Elimäki........ 18,00 1,50 1,50 Hollola ..........  17,50 1,50 1,60
Enare.......... 18,00 1,50 1,65 Honkajoki ........  19,00 1,75 1,95
Eno............ 17,75 1,65 1,50 Houtskär .........  16,75 2,00 1,75
Enonkoski...... 17,50 1,75 1,75 Huittinen ........  18,00 1,25 1,75
Enontekis...... 18,50 1,50 1,65 Humppila .........  18,00 1,50 1,50
Esbo........... 17,00 1,00 1,50 Hyrynsalmi .......  19,00 1,50 1,50
Etseri......... 19,00 1,60 1,80 Hyvinge ..........  17,50 1,15 1,60
Eura........... 18,00 1,50 1,75 Hämeenkoski ......  18,00 1,75 1,60
Euraåminne..... 16,00 1,50 1,75 Högfors ..........  19,75 1,35 1,50
Evijärvi....... 18,50 1,75 1,80 Idensalmi ........  18,50 1,20 1,75
Finby.......... 17,25 1,70 1,75 Ii ...............  19,00 1,50 1,70
Finström....... 16,50 1,75 1,75 Iitti ............  17,00 1,40 1,60
Forssa......... 19,00 1,35 1,50 Ikalis ...........  18,25 1,60 1,95
Fredrikshamn... 17,75 1,50 1,75 Ilmajoki .........  18,50 1,75 1,80
Föglö.......... 16,50 2,00 1,75 Ilomants .........  18,25 1,60 1,50
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Kommunens Uttaxering Uttaxering Kommunens Uttaxerin Uttaxering
Kommun inkomst- per skattöre per skattöre Kommun inkomst- per skattöre per skattöre

skattesats av ev.lut. av ortodox skattesats av ev.lut. av ortodox
kyrkoskatt kyrkoskatt kyrkoskatt kyrkoskatt

penni penni penni penni

Imatra......... 18,00 1,25 1,75 Kihniö ...........  17,50 1,60 1,95
Ingå........... 18,50 1,50 1,50 Kiihtelysvaara ...  18,50 1,50 1,50
Iniö........... 18,50 2,25 1,75 Kiikala ..........  17,00 1,75 1,75
Jaala.......... 16,50 1,75 1,60 Kiikoinen ........  18,00 2,00 1,95
Jakobstad...... 18,50 1,75 1,80 Kiiminki .........  18,50 1,50 1,70
Jalasjärvi..... 18,00 1,75 1,80 Kimito ...........  18,75 1,75 1,75
Janakkala...... 17,50 1,25 1,50 Kinnula ..........  18,00 1,50 1,95
Joensuu........ 18,50 1,45 1,50 Kisko ............  17,50 1,75 1,75
Jokioinen...... 18,25 1,50 1,50 Kitee ............  18,50 1,50 1,50
Jomala......... 16,50 1,30 1,75 Kittilä ..........  19,00 1,50 1,65
Jorois......... 18,00 1,50 1,75 Kiukainen ........  18,00 1,75 1,75
Joutsa......... 18,50 1,75 1,80 Kiuruvesi ........  18,50 1,50 1,75
Joutseno....... 18,50 1,30 1,75 Kivijärvi ........  19,00 1,75 1,95
Juankoski...... 18,50 1,75 1,75 Kjulo ............  17,75 1,50 1,75
Jurva.......... 18,00 1,75 1,80 Kodisjoki ........  17,00 1,50 1,75
Juuka.......... 18,25 1,50 1,75 Kolari ...........  19,00 1,50 1,65
Juupajoki...... 16,75 1,50 1,95 Konnevesi ........  18,00 1,75 1,75
Juva........... 18,00 1,25 1,80 Kontiolahti ......  18,25 1,50 1,50
Jyväskylä...... 18,00 1,35 1,95 Korpilahti .......  18,50 1,75 1,95
Jyväskylä lk... 18,50 1,50 1,95 Korpo ............  19,00 2,00 1,75
Jämijärvi...... 19,00 1,65 1,95 Korsholm .........  18,50 1,75 1,80
Jämsä.......... 17,25 1,40 1,95 Korsnäs ..........  18,75 1,70 1,80
Jämsänkoski.... 18,00 1,50 1,95 Kortesjärvi ......  19,00 1,75 1,80
Jäppilä........ 18,00 1,75 1,80 Koski (Ål) .......  17,00 1,60 1,75
Kaavi.......... 18,50 1,70 1,75 Kotka ............  17,50 1,50 1,50
Kajana......... 18,25 1,50 1,50 Kouvola ..........  18,00 1,25 1,75
Kalajoki....... 18,50 1,60 1,70 Kristinestad .....  19,00 1,90 1,80
Kalvola........ 18,00 1,65 1,50 Kronoby ..........  19,50 1,90 1,80
Kangasala...... 17,75 1,25 1,95 Kuhmalahti .......  18,50 1,75 1,95
Kangaslampi.... 17,50 1,75 1,75 Kuhmo ............  18,50 1,50 1,50
Kangasniemi.... 17,75 1,40 1,80 Kuhmoinen ........  18,00 1,50 1,95
Kankaanpää..... 18,50 1,50 1,95 Kuivaniemi .......  18,00 1,50 1,70
Kannonkoski.... 19,00 1,75 1,95 Kullaa ...........  18,00 1,50 1,95
Kannus......... 19,00 1,50 1,80 Kumlinge .........  18,50 2,00 1,75
Karinainen..... 17,00 1,75 1,75 Kumo .............  18,75 1,75 1,75
Karis.......... 18,75 1,25 1,50 Kuopio ...........  18,00 1,40 1,75
Karislojo...... 17,50 1,95 1,50 Kuorevesi ........  18,75 1,50 1,95
Karleby........ 19,00 1,50 1,80 Kuortane .........  17,50 1,60 1,80
Karlö.......... 17,50 1,65 1,70 Kurikka ..........  17,50 1,60 1,80
Karstula....... 18,00 1,50 1,95 Kuru .............  17,75 1,75 1,95
Karttula....... 18,50 1,75 1,75 Kuusamo ..........  18,00 1,50 1,70
Karvia......... 19,00 1,60 1,95 Kuusankoski ......  17,00 1,25 1,75
Kaskö.......... 18,50 1,95 1,80 Kuusjoki .........  18,00 1,75 1,75
Kauhajoki...... 17,00 1,50 1,80 Kylmäkoski .......  18,00 1,35 1,50
Kauhava........ 18,50 1,50 1,80 Kyrkslätt ........  17,25 1,25 1,50
Kaustby........ 19,00 1,75 1,80 Kyyjärvi .........  18,50 1,75 1,95
Keitele........ 18,00 1,75 1,85 Kärkölä ..........  18,00 1,60 1,60
Kelviå......... 18,75 1,70 1,80 Kärsämäki ........  19,50 1,70 1,75
Kemi........... 18,50 1,25 1,70 Kökar ............  17,50 2,00 1,75
Kemijärvi...... 18,50 1,50 1,65 Lahtis ...........  17,75 1,50 1,60
Keminmaa....... 18,25 1,25 1,70 Laihia ...........  18,00 1,50 1,80
Kempele........ 18,00 1,30 1,70 Laitila ..........  17,50 1,50 1,75
Kerimäki....... 18,00 1,50 1,75 Lammi ............  18,00 1,50 1,60
Kervo.......... 16,50 1,25 1,50 Lapinlahti .......  17,00 1,50 1,75
Kestilä........ 19,00 1,75 1,75 Lappajärvi .......  18,50 1,75 1,80
Kesälahti...... 18,50 1,50 1,50 Lappi ............  17,50 1,50 1,75
Keuruu......... 18,00 1,45 1,95 Lappo ............  18,00 1,75 1,80
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Lappträsk.......  18,00 1,85 1,50 Nivala ...........  18,50 1,75 1,75
Larsmo..........  18,50 1,75 1,80 Nokia ............  17,50 1,40 1,95
Laukaa..........  18,50 1,70 1,95 Norrmark .........  17,00 1,65 1,95
Lavia...........  18,50 1,75 1,95 Nousis ...........  16,75 1,40 1,75
Lehtimäki.......  18,50 1,75 1,80 Nummi-Pusula .....  17,75 1,75 1,50
Leivonmäki......  18,50 1,75 1,80 Nurmes ...........  18,75 1,65 1,75
Lemi............  17,00 1,60 1,75 Nurmijärvi .......  17,75 1,50 1,50
Lemland.........  16,50 1,70 1,75 Nurmo ............  18,00 1,75 1,80
Lempäälä........  17,50 1,45 1,95 Nykarleby ........  17,00 1,80 1,80
Lemu............  18,00 1,75 1,75 Nyslott ..........  18,00 1,50 1,75
Leppävirta......  17,00 1,50 1,75 Nystad ...........  17,00 1,50 1,75
Lestijärvi......  19,00 1,75 1,80 Nådendal .........  16,50 1,25 1,75
Lieksa..........  18,75 1,50 1,75 Närpes ...........  19,00 1,50 1,80
Liljendal.......  18,50 1,70 1,50 Oravais ..........  19,00 1,75 1,80
Lillkyro........  19,00 1,50 1,80 Orimattila .......  18,00 1,45 1,60
Limingo.........  19,00 1,50 1,70 Oripää ...........  17,00 1,75 1,75
Liperi..........  18,75 1,50 1,60 Orivesi ..........  18,00 1,65 1,95
Lochteå.........  18,50 1,60 1,80 Oulainen .........  19,00 1,50 1,70
Loimaa..........  18,00 1,50 1,75 Oulunsalo ........  18,00 1,45 1,70
Loimaa kommun...  17,50 1,50 1,75 Outokumpu ........  18,00 1,50 1,60
Lojo............  17,50 1,20 1,50 Padasjoki ........  18,00 1,60 1,60
Loppi...........  18,00 1,50 1,50 Paltamo ..........  18,50 1,50 1,50
Lovisa..........  18,50 1,25 1,50 Pargas ...........  18,75 1,25 1,75
Luhanka.........  18,50 1,75 1,80 Parikkala ........  17,50 1,75 1,75
Lumijoki........  18,50 1,50 1,70 Parkano ..........  18,50 1,60 1,95
Lumparland......  18,50 1,70 1,75 Pattijoki ........  18,50 1,60 1,70
Lundo...........  17,75 1,20 1,75 Pedersöre ........  18,00 1,75 1,80
Luopioinen......  17,75 1,50 1,95 Pelkosenniemi ....  19,00 1,60 1,65
Luumäki.........  16,00 1,35 1,75 Pello ............  18,50 1,50 1,65
Luvia...........  17,00 1,50 1,95 Pemar ............  17,50 1,30 1,75
Längelmäki......  18,00 1,75 1,95 Perho ............  19,00 1,75 1,80
Maaninka........  18,00 1,50 1,85 Pernå ............  18,50 1,75 1,50
Malax...........  19,75 1,90 1,80 Pertteli .........  17,50 1,50 1,75
Mariehamn.......  16,00 1,15 1,75 Pertunmaa ........  18,00 1,75 1,80
Marttila........  17,50 1,75 1,75 Peräseinäjoki ....  19,00 1,75 1,80
Masku...........  16,25 1,50 1,75 Petäjävesi .......  18,50 1,75 1,95
Maxmo...........  19,00 2,00 1,80 Pieksämäki .......  18,25 1,25 1,80
Mellilä.........  18,00 1,75 1,75 Pieksämäki lk ....  18,00 1,50 1,80
Merijärvi.......  18,50 1,75 1,70 Pielavesi ........  18,75 1,75 1,85
Merimasku.......  16,50 1,70 1,75 Pihtipudas .......  18,50 1,65 1,95
Miehikkälä......  17,50 1,50 1,75 Piippola .........  19,00 1,75 1,75
Mietoinen.......  17,00 1,65 1,75 Pikis ............  17,50 1,50 1,75
Mouhijärvi......  18,75 1,75 1,95 Pojo .............  19,00 1,75 1,50
Muhos...........  18,00 1,50 1,70 Polvijärvi .......  18,50 1,50 1,60
Multia..........  18,50 1,75 1,95 Posio ............  18,00 1,50 1,65
Muonio..........  19,00 1,50 1,65 Pudasjärvi .......  19,00 1,50 1,70
Muurame.........  18,50 1,50 1,95 Pukkila ..........  18,50 1,70 1,50
Muurla..........  17,00 1,75 1,75 Pulkkila .........  18,00 1,75 1,75
Mynämäki........  17,50 1,50 1,75 Punkaharju .......  17,50 1,50 1,75
Mäntsälä........  18,25 1,25 1,60 Punkalaidun ......  19,00 1,50 1,75
Mänttä..........  18,50 1,50 1,95 Puolanka .........  18,50 1,50 1,50
Mäntyharju......  17,00 1,50 1,80 Puumala ..........  17,50 1,75 1,75
Mörskom.........  18,00 1,60 1,50 Pyhäjoki .........  18,00 1,75 1,70
Nagu............  19,00 1,75 1,75 Pyhäjärvi ........  18,75 1,75 1,75
Nakkila.........  18,00 1,30 1,95 Pyhäntä ..........  18,00 1,75 1,75
Nastola.........  18,00 1,15 1,60 Pyhäranta ........  17,00 1,50 1,75
Nilsiä..........  18,50 1,65 1,75 Pyhäselkä ........  18,50 1,50 1,50
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Pylkönmäki..... 18,00 2,00 1,95 Strömfors ........  18,00 1,50 1,50
Pyttis......... 18,25 1,60 1,50 Sulkava ..........  18,00 1,50 1,75
Påmark......... 19,00 1,75 1,95 Sumiainen ........  18,50 1,75 1,95
Pälkäne........ 16,75 1,50 1,95 Sund .............  18,75 2,00 1,75
Pöytyä......... 16,50 1,50 1,75 Suodenniemi ......  18,50 1,95 1,95
Rantasalmi..... 18,25 1,50 1,75 Suolahti .........  18,50 1,50 1,95
Rantsila....... 19,00 1,65 1,70 Suomenniemi ......  17,50 1,75 1,80
Ranua.......... 18,50 1,50 1,65 Suomusjärvi ......  17,50 1,75 1,75
Raumo.......... 17,00 1,25 1,75 Suomussalmi ......  18,50 1,50 1,50
Rautalampi..... 19,00 1,75 1,75 Suonenjoki .......  18,75 1,50 1,75
Rautavaara..... 19,00 1,75 1,75 Sysmä ............  17,00 1,75 1,80
Rautjärvi...... 17,50 1,75 1,75 Säkylä ...........  16,50 1,50 1,75
Reisjärvi...... 19,00 1,60 1,75 Taipalsaari ......  17,50 1,50 1,75
Renko.......... 18,50 1,60 1,50 Taivalkoski ......  19,00 1,50 1,70
Reso........... 17,00 1,25 1,75 Tammela ..........  18,25 1,60 1,50
Riihimäki...... 18,00 1,15 1,60 Tammerfors .......  17,25 1,25 1,95
Rimito......... 17,00 1,75 1,75 Tarvasjoki .......  18,00 1,75 1,75
Ristiina....... 18,00 1,75 1,80 Tavastehus .......  17,50 1,15 1,50
Ristijärvi..... 19,00 1,50 1,50 Tavastkyro .......  17,25 1,50 1,95
Rovaniemi...... 18,50 1,25 1,65 Temmes ...........  18,50 1,50 1,70
Rovaniemi lk... 18,00 1,25 1,65 Tervo ............  18,50 1,75 1,75
Ruokolahti..... 16,00 1,50 1,75 Tervola ..........  17,50 1,50 1,70
Ruovesi........ 17,75 1,40 1,95 Tohmajärvi .......  19,00 1,50 1,50
Rusko.......... 17,00 1,50 1,75 Toholampi ........  18,50 1,75 1,80
Ruukki......... 18,50 1,75 1,70 Toijala ..........  18,50 1,35 1,50
Rääkkylä....... 18,00 1,60 1,50 Toivakka .........  18,50 1,75 1,95
Saari.......... 18,00 1,60 1,75 Torneå ...........  18,75 1,50 1,70
Saarijärvi..... 18,50 1,50 1,95 Träskända ........  17,75 1,25 1,50
Sagu........... 18,00 1,50 1,75 Tusby ............  17,25 1,25 1,50
Sahalahti...... 18,50 1,50 1,95 Tuulos ...........  18,50 1,75 1,50
Salla.......... 18,50 1,50 1,65 Tuupovaara .......  18,50 1,50 1,50
Salo........... 17,00 1,30 1,75 Tuusniemi ........  18,50 1,60 1,75
Saltvik........ 16,75 1,65 1,75 Tyrnävä ..........  18,50 1,75 1,70
Sammatti....... 17,00 1,95 1,50 Tövsala ..........  18,50 1,75 1,75
Sastmola....... 18,50 1,75 1,95 Töysä ............  18,00 1,75 1,80
Savitaipale.... 17,50 1,50 1,75 Uleåborg .........  18,00 1,25 1,70
Savonranta..... 18,00 1,75 1,75 Ullava ...........  18,50 1,75 1,80
Savukoski...... 19,00 1,60 1,65 Ulvsby ...........  17,50 1,35 1,95
Seinäjoki...... 18,50 1,50 1,80 Urjala ...........  18,50 1,65 1,50
Sibbo.......... 17,75 1,25 1,50 Utajärvi .........  18,00 1,75 1,70
Sievi.......... 17,75 1,50 1,75 Utsjoki ..........  19,00 1,65 1,65
Siikainen...... 18,00 1,75 1,95 Uukuniemi ........  17,00 1,60 1,75
Siikajoki...... 18,50 1,75 1,70 Uurainen .........  18,50 1,75 1,95
Siilinjärvi.... 18,00 1,25 1,75 Vaala ............  19,00 1,65 1,50
Simo........... 18,00 1,50 1,70 Vahto ............  17,50 1,75 1,75
Sjundeå........ 18,00 1,50 1,50 Valkeakoski ......  17,50 1,20 1,95
Sodankylä...... 19,00 1,50 1,65 Valkeala .........  17,00 1,25 1,75
Soini.......... 19,00 1,75 1,80 Valtimo ..........  18,25 1,75 1,75
Somero......... 17,50 1,50 1,50 Vammala ..........  18,00 1,50 1,95
Sonkajärvi..... 18,50 1,75 1,75 Vampula ..........  18,00 1,75 1,75
Sotkamo........ 18,25 1,50 1,50 Vanda ............  17,75 1,00 1,50
Sottunga....... 17,50 2,00 1,75 Varkaus ..........  18,25 1,35 1,75
St Karins...... 17,50 1,00 1,75 Varpaisjärvi .....  18,00 1,75 1,75
St Michel...... 18,00 1,25 1,80 Vasa .............  18,00 1,25 1,80
St Michel lk... 18,00 1,50 1,80 Veckelax .........  18,00 1,40 1,75
Storkyro....... 18,50 1,60 1,80 Vehmaa ...........  18,75 1,50 1,75
Storå.......... 19,00 1,50 1,80 Vehmersalmi ......  18,00 1,75 1,75
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Velkua......... 16,50 1,70 1,75 Vårdö ............  18,00 2,00 1,75
Vesanto........ 19,00 1,75 1,75 Värtsilä .........  18,50 1,50 1,50
Vesilahti...... 17,50 1,75 1,95 Västanfjärd ......  19,00 2,00 1,75
Vetil.......... 19,00 1,65 1,80 Vörå .............  19,00 1,50 1,80
Vichtis........ 18,00 1,25 1,50 Yli-Ii ...........  18,50 1,50 1,70
Vieremä........ 18,25 1,65 1,75 Ylihärmä .........  19,00 1,75 1,80
Vihanti........ 18,50 1,75 1,70 Ylikiiminki ......  18,50 1,60 1,70
Viiala......... 18,50 1,50 1,95 Ylistaro .........  18,00 1,75 1,80
Viitasaari..... 18,00 1,25 1,95 Ylivieska ........  18,75 1,50 1,75
Viljakkala..... 18,00 1,75 1,95 Ylämaa ...........  17,50 1,75 1,75
Villmanstrand.. 18,00 1,25 1,75 Yläne ............  18,00 1,90 1,75
Villnäs........ 18,50 1,75 1,75 Ylöjärvi .........  17,50 1,50 1,95
Vilppula....... 17,75 1,50 1,95 Ypäjä ............  18,00 1,50 1,50
Vindala........ 19,00 1,75 1,80 Åbo ..............  17,00 1,00 1,75
Virdois........ 18,50 1,50 1,95 Äetsä ............  18,00 1,75 1,95
Virolahti...... 18,25 1,50 1,75 Äänekoski ........  18,00 1,35 1,95
Virtasalmi..... 18,00 1,85 1,80 Östermark ........  18,75 1,50 1,80
Vuolijoki...... 18,75 1,50 1,50 Övertorneå .......  18,50 1,50 1,65

Uttaxering per skattöre för den tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland är 1,00 penni.

     Helsingfors den 11 december 1998

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Päivi Lilja
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