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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 1105

om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för
arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för

arbetstagare

Given i Helsingfors den 13 december 2000

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 1 mom.
4 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/1961), sådant detta lagrum lyder i lag
639/1966:

1 §

Tillämpningsområde

Beräkningsgrunderna tillämpas på sådant i
enlighet med lagen om pension för arbetsta-
gare (395/1961) registrerat pensionsskydd
motsvarande minimiförmånerna i fråga om
vilket pensionsåldern likväl kan vara lägre än
65 år eller i fråga om vilket villkoren för
familjepension avviker från de i lagen an-
givna minimikraven i enlighet med bilaga 2
till denna förordning. Dessa beräkningsgrun-
der tillämpas även på personer som avses i
1 b § lagen om pension för arbetstagare och
på personer för vilka frivilligt har ordnats
pensionsskydd enligt 1 c § lagen om pension
för arbetstagare.
Dessa beräkningsgrunder tillämpas även på

personer för vilkas del ett sådant pensionsar-
rangemang som avses i lagen om pension för
arbetstagare fortfarande är i kraft enligt 10 b §

lagen om pension för arbetstagare i kortvariga
arbetsförhållanden (134/1962) eller 8 a § la-
gen om pension för vissa konstnärer och
redaktörer i arbetsförhållande (662/1985).
Dessa grunder gäller inte sådana arbetsför-
hållanden som omfattas av lagen om pension
för arbetstagare och för vilkas del pensions-
skydd som ordnats enligt lagen om pension
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållan-
den eller lagen om pension för vissa konst-
närer och redaktörer i arbetsförhållande gäller
enligt 15 b § lagen om pension för arbetsta-
gare.

2 §

Storheter som beräknas för ansvars-
fördelningen

De storheter som behövs för ansvarsför-
delningen enligt 12 § lagen om pension för
arbetstagare för pensionskassor beräknas en-
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ligt grunderna i bilaga 1 till denna förordning.
De koefficienter som behövs för beräk-

ningen av storheterna i enlighet med 1 mom.
ingår i bilaga 2 till denna förordning.

3 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22

december 2000 och den tillämpas första
gången på pensionskassornas försäkringstek-
niska beräkningar som görs för år 2000.
Genom denna förordning upphävs de grun-

der för utjämning enligt 12 § lagen om
pension för arbetstagare som social- och
hälsovårdsministeriet meddelat pensionskas-
sorna den 4 juli 1997 (Dnr 36/021/97) jämte
ändringar.

Helsingfors den 13 december 2000

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho

Matematiker Pirjo Moilanen
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               Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUNDER FÖR ANSVARSFÖRDELNING ENLIGT 12 § APL FÖR PENSIONSKASSORNA 



2924 Nr 1105

  

INNEHÅLL 

 

1 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA STORHETER 

2 KLASSIFICERING AV ARBETSGIVARNA 

3 STORHETER MED ANKNYTNING TILL ÅLDER, LÖN OCH ANSTÄLLNINGSTID 

3.1 BERÄKNING AV ÅLDER 
3.2 STORHETER MED ANKNYTNING TILL ANSTÄLLNINGSTIDEN 
3.3 LÖN TILL GRUND FÖR ÅRSPREMIEN 

4 FONDERAD ÅLDERSPENSION 

5 ANSVARSSKULDEN FÖR FRAMTIDA ÅLDERSPENSIONER 

6 ANSVARSSKULDEN FÖR LÖPANDE PENSIONER 

6.1 ANSVARSSKULDEN FÖR LÖPANDE ÅLDERSPENSIONER 
6.2 ANSVARSSKULDEN FÖR LÖPANDE INVALIDPENSIONER 
6.3 ANSVARSSKULDEN FÖR LÖPANDE ARBETSLÖSHETSPENSIONER 

7 ÅRSPREMIEN 

8 ÅRSPREMIENS UTJÄMNINGSDEL 

9 AV UTJÄMNINGSDELARNA UPPKOMMEN RESERV 

10 SÄNKNING AV PENSIONSÅLDERN 

11 TILL PENSIONSORDNING HÖRANDE PENSIONSSTORHETER OCH  BYTE AV 
PENSIONSANSTALT 

12 KORRIGERING AV UPPGIFTER OM ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN 

13 ANDEL AV ANSVARSSKULDEN SOM MOTSVARAR ARBETSTAGARES PREMIEANDEL 

 

 

 

 



2925Nr 1105

  

 

1 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA STORHETER 

 

 De försäkringstekniska storheterna i dessa grunder motsvarar de av social- och hälsovårdsminis te-

riet för pensionsförsäkringsbolagen 16.10.1990 fastställda allmänna beräkningsgrunderna och de 

3.2.1998 fastställda ändringarna i dessa. Härvid används följande värden på speciella konstanter:  

 

 Beräkningsränta  1.1. 2000 - 30.6.2000  (b1)  =  0,0525 

             1.7.2000 - 30.9.2000 (b1)  =  0,055 

            1.10.2000 -   (b1)  =  0,0575 

 

 

                     Dödlighet 

                    - ålderspension, 

                      invalidpension som 

                      beviljats som individuell 

                      förtidspension och 

                      arbetslöshetspension, män 

 











≥−−
<−≤−
<−≤−

<−−

=

1970xvnär8,
1970xv1960när7,
1960xv1950när6,

1950xvnär5,

(b2)  

 

                     

                     -ålderspension, 

                      invalidpension som 

                      beviljats som individuell 

                      förtidspension och 

                      arbetslöshetspension, kvinnor 

 










≥−−

<−≤−
<−≤−

<−−

=

1970,xvnär16,

1970xv1960när15,
1960xv1950när14,

1950xvnär13,

(b2)  

 

    där v-x är arbetstagarens födelseår. 
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Invaliditet               (b3) =    1 

    (b4) =    1 

    (b5) =    1 

    (b6) =    1 

    (b7) =    1 

    (b8)  =   1 

 

 Förskjutningar i penningvärdet  1.1. 2000 - 30.6.2000  (b15)  =  0,0225 

                        1.7.2000 - 30.9.2000   (b15)  =  0,025 

                       1.10.2000 -    (b15)  =  0,0275 

 

 

 Fondränta   i0  =  (b1) - (b15) 

 

2 KLASSIFICERING AV ARBETSGIVARNA 

 

 Med småarbetsgivare avses nedan arbetsgivare, vilka skall anses stadigvarande ha färre än  

 50 anställda, som omfattas av lagen om pension för arbetsgivare (395/1961) (APL), även  

 om de är försäkrade hos andra pensionsanstalter. Med storarbetsgivare avses arbetsgivare,  

 för vilka motsvarande siffra är minst 50. Vid beräkningen av antalet anställda beaktas då  

 inte personer som avses i 1 b § APL eller personer som försäkrats frivilligt enligt 1 c §  

 APL. Om försäkringstagaren inte har andra anställda än personer som avses i 1 b § APL,  

 tillämpas småarbetsgivartekniken på försäkringstagaren oberoende av antalet personer. 

 

 En småarbetsgivare skall anses ha blivit storarbetsgivare först när antalet anställda som  

 omfattas av APL vid utgången av två kalenderår i rad uppgår till minst 50 personer. På  

 motsvarande sätt anses en storarbetsgivare ha blivit småarbetsgivare först när antalet  

 anställda på samma sätt har konstaterats vara mindre än 50. Ändringen verkställs vid  

 utgången av kalenderåret efter det senare av dessa två kalenderår. I fråga om arbetsgivare,  

 vilkas arbetstagarantal har genomgått en väsentlig bestående förändring, tillämpas med  

 avvikelse från vad som anges ovan den försäkringsteknik som det nya personalantalet  

 förutsätter redan från och med kalenderåret efter förändringen. Om det på begäran av  

 arbetsgivaren konstateras att antalet anställda bestående avviker från det genomsnittliga  
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antalet anställda, används det genomsnittliga antalet anställda som personalantal under året  

då förändringen skett. 

 

 Om en arbetsgivare överför pensionsförsäkringen för sina anställda från en annan   

 pensionsanstalt till en pensionskassa, tillämpas ovan nämnda gränser som om försäkringen  

 hela tiden hade skötts av samma pensionsanstalt. 

 

3 STORHETER MED ANKNYTNING TILL ÅLDER, LÖN OCH 

ANSTÄLLNINGSTID 

   

3.1 BERÄKNING AV ÅLDER 
   

 I de försäkringstekniska storheterna används skillnaden mellan år v och födelseåret som  

 ålder x. Pensionsåldern anges med w. 

 

3.2 STORHETER MED ANKNYTNING TILL ANSTÄLLNINGSTIDEN 
 

Storheten '
vt  som används vid beräkning av lönen på basis av förvärvsinkomsten år v  

definieras på följande sätt: 

 

'
vt  =  anställningstid som ingår i år v räknad i dagar enligt 6 § 1 mom. förordningen om  

 pension för arbetstagare (APF) (183/1962). Denna tid utökas med väntetiden i APL-

anställningen år v-1 om arbetstagaren börjat omfattas av APL år v. 

  

 Härvid beaktas likväl inte 

- den tid anställningen fortgått före utgången av det år under vilket arbetstagaren fyllt 

      13 år 

- den tid då arbetstagaren fullgjort sin värnplikt i aktiv tjänst eller 

  i annan därmed jämförbar tjänst. 
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Storheterna tv och Tv för år v som används vid beräkning av årspremien och den fonderade  

pensionens ökning definieras på följande sätt:  

 

 tv = som '
vt , men i tiden ingår dock inte 

-  väntetid under fortgående anställning innan arbetsgivaren byts 

- tid, under vilken arbetstagaren har varit anställd och samtidigt berättigad till 

sådan lagstadgad eller i en offentlig pensionsstadga bestämd pension som baserar 

sig på anställnings- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet och vars 

storlek har bestämts med beaktande av tiden fram till pensionsåldern eller 

motsvarande inkomst, med undantag av tid då individuell förtidspension varit 

vilande 

- tid efter fyllda 65 år 

 

 Om det i pensionsordningen ingår sänkt pensionsålder och anställningen har fortgått efter 

pensionsåldern, beräknas storheten tv separat för tiden före pensionsåldern och tiden efter uppnådd 

pensionsålder. 

 

 Tv = såsom tv  men tidigast från och med 23-årsdagen. 

 

3.3 LÖN TILL GRUND FÖR ÅRSPREMIEN 
 

 Lönen vS  , som grundar sig på förvärvsinkomsten för år v, räknas enligt formeln 

 

(1) 
 

,'
v

v
vv t

t
AS =  

 
 

 där Av betecknar den i 7 e § APL avsedda förvärvsinkomsten för år v. Till förvärvsinkomsten 

adderas förvärvsinkomsten för år v-1, om motsvarande tid har adderats till storhet '
vt . 
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4   FONDERAD ÅLDERSPENSION 

 

 Den fonderade pensionen beräknas på följande sätt i samband med ålderspension. I  

samband med övriga förmånsslag uppstår ingen fonderad pension under den aktiva  

perioden. 

  

Den fonderade pensionen  i slutet av år v räknas enligt formeln 

 

(2) 
 

 
),1)(( 1 v

R
v

R
v

R
v iEEE +∆+= −  

 
 där den fonderade pensionens ökning R

vE∆   år v beräknas enligt formel (3).  Med  

koefficienten vi  ökas den fonderade pensionens belopp, och värdet på koefficienten vi  har  

getts i bilaga 2. 

 

 Den fonderade pensionens ökning R
vE∆  år v räknas enligt formeln 

 

(3) 
 






≥

<⋅⋅
=∆

55.xnär,0

55xnär,005,0 v
v

v
R
v

S
t
T

E  

 
 

 

 Om pensionsåldern ändras medan anställningsförhållandet fortgår, ändras den fonderade  

pensionen beträffande tiden före ändringen av pensionsåldern enligt formeln 

 

(4) 
 

)()( wE
N

N
wE R

vw

w
v

R =  

 
 

 där w betecknar pensionsåldern före ändringen och wv den ändrade nya pensionsåldern.  

 

Därtill beaktas vid beräkningen av den fonderade pensionens ökning enligt formel (3) den  

ökning av den fonderade pensionen som motsvarar engångspremien enligt punkt 10: 
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(5) 
 

55.xnär,005,0 65 <=∆ v
v

v

vw

RK
v S

t
T

N

N
E

δ
 

 
 

 Formelns storhet vTd  har definierats i punkt 10. 

 

 Om arbetstagaren går i förtida ålderspension eller uppskjuter uttaget av ålderspension över 

pensionsåldern, ändras den fonderade pensionen enligt formeln 

 

(6) 
 

),()( wE
N

N
zE R

z

wR =  

 
där w betecknar pensionsåldern och z uppnådd ålder med en månads noggrannhet i slutet av  

den månad som föregått övergången i pension. Vid beräkning av ansvarsskulden för  

framtida ålderspension enligt formel (7) i fall då pensioneringen uppskjuts över tidpunkten  

31.12.v, används som ålder z den med en månads noggrannhet angivna åldern vid  

tidpunkten 31.12.v. 

 

Den fonderade delen av en löpande ålderspension VR
vE  år v är ålderspensionens årliga  

belopp utan utjämningsdel. I beloppet ingår en höjning av pensionens fonderade delar som  

görs i löpande ålderspensioner 31.12.v. Härvid VR
vE = ),i(E v

VR'
v +1  där VR'

vE  är  

ålderspensionens årliga belopp utan utjämningsdel före höjningen.  

 

 

5  ANSVARSSKULDEN FÖR FRAMTIDA ÅLDERSPENSIONER 

 

 Ansvarsskulden för framtida ålderspensioner per 31.12.v räknas enligt formeln 

 

(7) 
 

.a (z)E  + 
D
N E  = V 1/2+x

R
v

 

wx1/2+x

wR
v

 

w<x

V
v ∑∑

≥
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Vid beräkning av ansvaret beaktas även fribrev samt framtida ålderspension för personer  

 som erhåller invalid- eller arbetslöshetspension. 

 

6  ANSVARSSKULDEN FÖR LÖPANDE PENSIONER 

  

6.1 ANSVARSSKULDEN FÖR LÖPANDE ÅLDERSPENSIONER 
 
 Ansvarsskulden för löpande ålderspensioner per 31.12.v räknas enligt formeln 

 

(8) 
 

,a E  = V x
VR
v

VA
v 2/1+∑  

 
 

 där VR
VE  har definierats i kapitel 4. 

 

 Ansvarsskulden beräknas för alla ålderspensioner som beviljats före 1.1.v+1 och som löper  

 1.1.v+1. 

 

6.2 ANSVARSSKULDEN FÖR LÖPANDE INVALIDPENSIONER 
 

 Ansvarsskulden för löpande invalidpensioner per 31.12.v räknas enligt formeln 

 

(9) 
 

. V  + V  = V 
I
v

2I
v

1IA
v  

 
 

 

 Ansvarsskuldens delar V
I
v

1  och V 
I
v

2  räknas enligt formlerna  (10) och (11). 

 

 Ansvarsskuldens del V 
I
v

1  beräknas för arbetslöshetspensioner som beviljats före 1.1.v+1  

 och som löper 1.1.v+1 eller senare eller individuella förtidspensioner som lämnats vilande.  

 

(10) 
 

,
2/1

2/1
:)2/1()(

1 ∑∑
+

+
−++

−
+=

x

wxIR
V

iili
wuxu

IR
V

I
V D

NN
EaEV  
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 där det senare summauttrycket gäller de pensioner som beviljats som individuella  

 förtidspensioner, och det förra summauttrycket övriga pensioner. IR
VE  betecknar  

 invalidpensionens årliga belopp utan utjämningsdel och u betecknar skillnaden mellan det  

 år då arbetsoförmågan inträdde och födelseåret. 

 

 Ansvarsskuldens del V 
I
v

2   för övriga invalidpensioner räknas för arbetstagarnas del enligt  

formeln  

 

(11) 
 

,   121
2 ∑∑ −= viwx

I
viwx

II
v Ski  k + Ski  k V  

 
 

 där värdena för koefficienterna iwx
II k,ik,k och21  har getts i bilaga 2. I det senare  

summauttrycket används värden som getts för år v-1 för koefficienterna iwx ki och . 

 

6.3 ANSVARSSKULDEN FÖR LÖPANDE 
ARBETSLÖSHETSPENSIONER 

     

 Ansvarsskulden för löpande arbetslöshetspensioner per 31.12.v räknas enligt formeln 

 

(12) 
 

. V  + V  = V 
U
v

2U
v

1UA
v  

 
 

 Ansvarsskuldens delar V 
U
v

1  och V 
U
v

2  beräknas enligt formlerna (13) och (14). 

 

 Ansvarsskuldens del V 
U
v

1  beräknas för alla arbetslöshetspensioner som beviljats före 1.1.v+1 och 

som löper 1.1.v+1 eller senare. 

 

(13) 
 

 ,
D

N - N E = V 
1/2+x

w1/2+xUR
v

U
v

1 ∑  
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där UR
VE  betecknar arbetslöshetspensionens årliga belopp utan utjämningsdel. 

 

Ansvarsskuldens del 
U
vV

2
 för övriga arbetslöshetspensioner räknas för arbetstagarnas del 

 enligt formeln 

 

(14) 
 

,3332211

2
∑∑ ∑ ∑ −−−− +++= vvuwx

U
vuwx

U
vuwx

U
vuwx

U
v StkukSkukSkukSkuV  

 
 

där värdena för koefficienterna Uk1 , Uk2 , Uk3 , xu  och uwk  har getts i bilaga 2. I det andra 

summauttrycket används för koefficienterna xu  och uwk  de värden som getts för år v-1, i  

det tredje de värden som getts för år v-2 och i det fjärde de värden som getts för år v-3.  

 

7 ÅRSPREMIEN 

  

 Pensionskassans årspremie vP  för år v räknas genom formeln 

 

(15) 
 

.∑= vvv SkyP  
 

 

 Koefficienten vy  utgör en hundradedel av den i 9 § lagen om pension för företagare  

(468/1969) avsedda premieprocenten. Koefficienten k  är en av villkoren för erhållande av 

familjepension och pensionsåldern enligt bilaga 2 beroende koefficient. 

 

 Om pensionsåldern lägre än 65 år och arbetstagaren fortsätter sitt anställningsförhållande  

efter uppnådd pensionsålder, beräknas årspremien för tiden efter pensionsåldern enligt  

pensionsåldern 65 år och den beräknas högst fram till åldern 65 år. Som lön till grund för  

årspremien används lönen vS , beräknad enligt formel (1). 
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8   ÅRSPREMIENS UTJÄMNINGSDEL 

  

 Utjämningsdelen T
vP  av pensionskassans årspremie för år v är för varje småarbetsgivares  

del 

 

(16) 
 ])54(max[min

)()(  

1962

∑∑

∑∑∑ +∆

v
P
v

v
v

H
v

vvv
M
vuwxiwx

R
v

x

w
v

P
v

T
v

Sky;
I
I

 ;Skp   - 

 S kyek + p ku + ki - E
D
N - S k y = P

 

 
 

 och för varje storarbetsgivares del 

 

(17) 
 

∑

∑

−
∆− ),(

])()1()1()1()1([  

65

x

wR
v

vvv
M
v

H
vuwxiwx

P
v

s
x

T
v

D
NN

E

S  ye + p + p -k --k u - -k i - -ky + u  = P
 

 
 

 där värdena för koefficienterna P
vy , k , xi , iwk , xu , uwk , s

x
H
v

M
v up,p och  har getts i bilaga  

 2. Storheten ve   är en koefficient som social- och hälsovårdsministeriet fastställt för 

Pensionsskyddscentralen och som bestämmer den andel som erläggs för att ersätta 

Pensionsskyddscentralens kostnader, och iI  är värdet för löneindex enligt 9 § APL år i.  

 

 Om pensionsåldern än lägre än 65 år och arbetstagaren fortsätter sitt anställningsförhållande  

 efter att ha uppnått pensionsåldern är förfarandet angående tiden efter uppnådd  

 pensionsålder detsamma som vid beräkningen av årspremien. 

 

9 AV UTJÄMNINGSDELARNA UPPKOMMEN RESERV 

  

 Den av utjämningsdelarna uppkomna reserven T
vV  per 31.12.v räknas enligt formeln     
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(18) 
 

[ ]
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 där 

 

 T
vP     =  årspremiens utjämningsdel definierad i formlerna (16) och (17)  

   

vP      =       årspremien definierad i formel (15), 

 

 

)],()()i(1-            

[
)1(

)1())1(1(
))1((
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5,0
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5,0
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−

−
  

 

(19) 
 

UA
v

IA
v

VA
v

V
v

VIU
v VVVVV +++=  

 
 

)( v
V

v iV  = beloppet av ansvarsskulden för framtida ålderspensioner per 31.12.v som 

 motsvarar del )E(Ei R
v

R
vv ∆+−1  av fonderad pension enligt punkt 4 

 

 )( v
VA

v iV  = beloppet av ansvarsskulden för löpande ålderspensioner per 31.12.v som  

  motsvarar del VR' 
vvEi  av fonderad pension enligt punkt 4. 

  

Den av utjämningsdelarna uppkomna reserven vid tidpunkten 31.12.1999 räknas ändå enligt 

formeln: 

 

        ]Pq - P)q-[(1  + V)q-(1= V bTaTaT .0525,10525,105,1 1999199919991999
5,0

19981999
5,05,0

1999  
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Värdena för de i de av social- och hälsovårdsministeriet fastställda  

ansvarsfördelningsgrunderna förekommande koefficienterna a
vq  och b

vq  fastställs årligen av  

social- och hälsovårdsministeriet. 

 

 Från storheterna T
vPS och vP  dras  av övergångspremien till statens pensionsfond som  

betalats för år v. Med övergångspremie avses premie enligt lagen om övergångspremie då  

statliga myndigheter, anstalter eller affärsföretag ändras till aktiebolag. 

 

 Om 0<T
vV , är beloppet T

v
T'

v VV −=  pensionskassans tillgodohavande hos Pensions-

skyddscentralen i enlighet med del I av de av social- och hälsovårdsminis teriet fastställda 

ansvarsfördelningsgrunderna, och är den av utjämningsdelarna uppkomna reserven vid  

 tidpunkten 31.12.v noll. 

 

10 SÄNKNING AV PENSIONSÅLDERN 

 

 Vid sänkning av pensionsåldern medan anställningsförhållandet fortgår beräknas för  

ändringsåret en engångspremie per anställningsförhållande 

 

(20) 
 

,)( v
v

v
v

K
v S

t
T

xwKP
δ

−=  

 
 

 där 

 

 


















<−
−

−

<−≤
−−

−

≥−−−

=−

8xwnär,
8

082,0214,0

26xw8när,
18

8
052,0132,0

26xwnär  ),(001,0106,0

)(

v

v

v

xw

xw

xw

xwK

v

v

v

v   
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(21) 
 

[ ] ,'' +
∑∑∑ −∆−∆= iwwwwv TTkTkT

v
δδ  

 
 

där värdena för koefficient wk  har getts i bilaga 2.  

 

Summorna i formel (21) har räknats från början av anställningen, dock tidigast från  

1.7.1962, till tidpunkten för ändringen av ifrågavarande pensionsålder (ändringsdagen  

undantagen), '
wT∆  är den till ålderspension berättigande anställningstiden i dagar under den  

tid pensionsåldern w har varit i kraft och wv  betecknar den ändrade nya pensionsåldern.  

iTδΣ  betecknar summan (i<v) av de på grund av tidigare ändringar av pensionsåldern enligt  

formel (21) beräknade talen iTδ . 

 

 På motsvarande sätt beräknas för ändringsåret en utjämningsdel som motsvarar  

 engångspremien per anställningsförhållande 

 

(22) 
 

,S
t
T )p + ye( - P - S

t
T x) - wK( = P v

v

vH
vvv

VK
vv

v

v
v

TK
v

δδ
 

 
 

 där värdet för koefficienten H
vp  ges i bilaga 2 och 

 

   
                        0

  S
t
T 

D
N 0,005

P
v

v

v

x

65
VK
v









≥
=

55 när  x  

55 <när x  
δ

 

 

(23) 
 

[ ] .'' +
∑∑∑ ∆∆= iwwwwv T - T k - T k T

v
δδ  

 
 

 Summorna i formel (23) har beräknats som i formel (21), dock även beträffande  

 tjänstgöringstid före 1.7.1962. iTδΣ  beräknas på motsvarande sätt som iTδΣ . 

 

 Vid så kallade förtidspensionsordningar (punkt IX d i kartan över registrerbara  

 tilläggsförmåner enligt 11 § APL) används som lön vS  vid beräkning av engångspremien  
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och motsvarande utjämningsdel storheten 30/StS '
vvv ⋅= , där '

vS är den pensionsgrundande  

lönen för förtidspensionen enligt indexnivån för det år pensionsåldern uppnås. Om 

arbetsförhållandet därvid har avbrutits automatiskt enligt 2 § APL och förtidspensionen  

beviljas på grundval av pensionsgrundande lön för separata anställningsperioder, beräknas 

engångspremien separat för anställningsperioden före det automatiska avbrytandet och för 

anställningsperioden därefter med tillämpning av storheterna för pensionsgrundande lön  

och tid för den ifrågavarande perioden. 

 

 Summan av engångspremierna per anställningsförhållande, uträknade med formel (20)  

 adderas under ändringsåret till årspremien enligt formel (15). 

 

 På motsvarande sätt adderas summan av utjämningsdelarna per anställningsförhållande,  

 uträknade med formel (22), under ändringsåret till årspremiens utjämningsdel enligt  

 formlerna (16) och (17). 

 

Undantagsbestämmelse 

 

 Om anställningstiden före 1.1.1994 inte beaktas vid jämställandet av pensionsordningar  

 enligt lagen om jämställande av frivilliga tilläggspensionsarrangemang  (1038/1997) skall  

 den inte heller beaktas i formlerna (21) och (22). 

 

11 TILL PENSIONSORDNING HÖRANDE PENSIONSSTORHETER OCH   
    BYTE AV PENSIONSANSTALT 

 

Till varje pensionsordning anses höra de på basis av 6 a § APL beviljade invalid- och 

arbetslöshetspensioner, för vilkas del det anställningsförhållande som enligt 12 § 1 mom. 2  

punkten APL bestämmer vilken pensionsanstalt som ansvarar för pensionen har hört till  

denna pensionsordning. Om anställningsförhållandet under olika tider har hört till olika 

pensionsordningar, anses pensionen höra till den av pensionsordningarna till vilken 

anställningsförhållandet hörde då pensionsfallet inträffade eller sist före pensionsfallet. Om  

likväl anställningsförhållandet har fortgått utan avbrott fastän arbetstagaren övergått till en  

annan arbetsgivares tjänst, bestäms den pensionsordning till vilken pensionen anses höra på  
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samma sätt som om anställningsförhållandet hade upphört när arbetsgivaren byttes. Vid  

fusion eller delning av företaget anses det likväl inte vara fråga om byte av arbetsgivare. I  

fråga om rehabiliteringspenning förfars på motsvarande sätt som i fråga om invalidpension. 

 

När arbetstagaren mitt i en kalendermånad övergår att omfattas av en annan  

pensionsanstalts verksamhetsområde av annan orsak än arbetsgivarens konkurs, och 

anställningsförhållandet fortgår under denna kalendermånad utan avbrott, bär den  

pensionsanstalt vars verksamhetsområde arbetstagaren omfattats av i början av  

kalendermånaden ansvaret för ålderspensionsrätten till utgången av ifrågavarande  

kalendermånad. Vid uträkningen av storheterna  Tv och tv beaktas tiden för ifrågavarande 

kalendermånad av den pensionsanstalt vars verksamhetsområde arbetstagaren omfattades  

av i början av ifrågavarande kalendermånad. 

 

12 KORRIGERING AV UPPGIFTER OM ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN 

 

 Om uppgifter om arbetstagarnas anställningsförhållanden korrigeras, nya  

 anställningsförhållanden beaktas eller tidigare beaktade annulleras efter att den  

 försäkringstekniska undersökningen blivit utförd, beräknas den av korrigeringen föranledda  

 ändringen av årspremien och årspremiens utjämningsdel för varje år med tillämpning av 

utjämningsgrunderna för ifrågavarande år. Förräntning sker enligt beräkningsräntan från  

 mit ten av ifrågavarande år till mitten av korrigeringsåret. 

 

 Vid beräkning av korrigeringar beaktas inte sådana förvärvsinkomster av  

 anställningsförhållanden enligt APL för vilkas del pensionsskydd som ordnats enligt lagen  

 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) (KAPL) eller lagen  

 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) (KoPL)  är i kraft i  

 enlighet med 15 b § APL. Vid beräkning av korrigering beaktas sådana  

 förvärvsinkomster för vilkas del pensionsanordning enligt APL blivit i kraft i enlighet med  

 10 b § KAPL eller 8 a § KoPL. 

 

 De sålunda beräknade korrigeringsposterna beaktas i punkterna 7 och 8 så, att årspremiens 

korrigeringspost adderas till årspremien för korrigeringsåret enligt formel (15) och  
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korrigeringsposten för årspremiens utjämningsdel adderas till årspremiens utjämningsdel  

för korrigeringsåret enligt formlerna (16) och (17). 

 

13 ANDEL AV ANSVARSSKULDEN SOM MOTSVARAR ARBETSTAGARES 

PREMIEANDEL 

 

Den andel av ansvarsskulden per 31.12.v som motsvarar arbetstagares premieandel  

beräknas enligt formeln 

 

(24) 
 

,)1()1)(1( 5,0
010 vvvvv SqiLuiL Σ++−+= −  

 
 

 där koefficienterna vu  och vq har getts i bilaga 2. 

 

Den del av ansvarsskulden som motsvarar arbetstagares premieandel får inte återlånas.  
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Bilaga 2 

 

KOEFFICIENTER I ANSLUTNING TILL DE FÖRSÄKRINGSTEKNISKA GRUNDERNA ÅR  

2000 

 

1. Koefficienter som hänför sig till nedsatt pensionsålder 

 

Koefficienten k definieras genom formeln 

 

)1005,21(
5,21

1 '
pw kkk ++= , 

 

där '
wk  beror på pensionsåldern och pk  på villkoren för erhållande av familjepension. 

 

Talvärdena för koefficienterna wuwiw kkk ,,  och '
wk  är följande: 

          
 pensions- 

ålder 
 w 

 
kiw  
 

 
k uw  
 

 
k w  
 

  
′k w  

 
       
 53 0,23 0,00 1,693  7,12 
 54 0,26 0,00 1,636  6,26 
 55 0,29 0,00 1,581  5,42 
 56 0,32 0,00 1,527  4,61 
 57 0,35 0,00 1,474  3,84 
 58 0,39 0,00 1,421  3,09 
 59 0,44 0,00 1,369  2,41 
 60 0,51 0,00 1,316  1,75 
 61 0,58 0,16 1,238  1,57 
 62 0,67 0,34 1,168  1,07 
 63 0,77 0,54 1,106  0,63 
 64 0,88 0,77 1,050  0,27 
 
 

65 1,00 1,00 1,000  0,00 

         
 
Vid beräkning av koefficienten k w  med en månads noggrannhet används rätlinjig interpolation. Värdena på 
koefficienterna avrundas till tre decimalers noggrannhet. 
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2. Villkor för erhållande av familjepension 

 

Beteckning Villkor för erhållande av familjepension 100 kp 

   

Pe0 Minimivillkor enligt APL 

 

0 

Pe1 Utvidgning av villkoren för erhållande av pension för efterlevande makes 

del i enlighet med kartan över registrerbara tilläggsförmåner enligt  

11 § APL 

  - manlig förmånslåtare 

  - kvinnlig förmånslåtare 

 

 

 

 

0,05 

0,02 

Pe2 Ändring av ålder vid vilken barnpension upphör till 21 år 

  - manlig förmånslåtare 

  - kvinnlig förmånslåtare 

 

 

0,06 

0,03 

Pe3 Ändring av ålder vid vilken barnpension upphör till 24 år 

  - manlig förmånslåtare 

  - kvinnlig förmånslåtare 

 

 

0,11 

0,05 

Pe4 Både utvidgning av villkoren för erhållande av pension för efterlevande 

make och ändring av ålder vid vilken barnpension upphör till 21 år 

- manlig förmånslåtare 

- kvinnlig förmånslåtare 

 

 

 

0,11 

0,05 

Pe5 Både utvidgning av villkoren för erhållande av pension för efterlevande 

make och ändring av ålder vid vilken barnpension upphör till 24 år 

- manlig förmånslåtare 

- kvinnlig förmånslåtare 

 

 

 

0,16 

0,07 
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3. Koefficienterna ix 

 
  

x  
 

xi 100  
  

x  
 

xi 100  
 

      
 -18 0,05  41 1,10 
  19 0,06  42 1,22 
  20 0,09  43 1,40 
  21 0,12  44 1,60 
  22 0,15  45 1,80 
  23 0,18  46 2,00 
  24 0,22  47 2,20 
  25 0,26  48 2,40 
  26 0,30  49 2,65 
  27 0,34  50 2,90 
  28 0,38  51 3,15 
  29 0,40  52 3,50 
  30 0,44  53 4,00 
  31 0,48  54 4,60 
  32 0,52  55 5,30 
  33 0,57  56 6,00 
  34 0,62  57 7,00 
  35 0,67  58 10,70 
  36 0,72  59 11,00 
  37 0,78  60 11,00 
  38 0,84  61 10,60 
  39 0,90  62 8,40 
  40 0,98  63 5,70 
    64 2,40 
    65 0,70 
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4. Koefficienterna ux 

 

  x 100 ux x 100 ux 

- 18 0,00 41 0,00 

 19 0,00 42 0,00 

 20 0,00 43 0,00 

 21 0,00 44 0,00 

 22 0,00 45 0,00 

 23 0,00 46 0,00 

 24 0,00 47 0,00 

 25 0,00 48 0,00 

 26 0,00 49 0,00 

 27 0,00 50 0,00 

 28 0,00 51 0,00 

 29 0,00 52 0,00 

 30 0,00 53 0,00 

 31 0,00 54 6,00 

 32 0,00 55 13,60 

 33 0,00 56 13,80 

 34 0,00 57 13,30 

 35 0,00 58 11,00 

 36 0,00 59 8,90 

 37 0,00 60 5,20 

 38 0,00 61 3,50 

 39 0,00 62 2,20 

 40 0,00 63 1,00 

   64 0,00 

   65 0,00 
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5. Koefficienterna s
xu                                                 

   
 100ux

s
 

 

 x  Män Kvinnor 
 -18  14,92 14,92 
  19  14,91 14,91 
  20  14,88 14,88 
  21  14,85 14,85 
  22  14,92 14,92 
  23  14,98 14,70 
  24  14,99 14,41 
  25  15,00 14,40 
  26  15,05 14,44 
  27  15,10 14,47 
  28  15,15 14,50 
  29  15,21 14,54 
  30  15,26 14,57 
  31  15,39 14,67 
  32  15,43 14,69 
  33  15,46 14,70 
  34  15,49 14,71 
  35  15,51 14,71 
  36  15,54 14,71 
  37  15,55 14,69 
  38  15,57 14,69 
  39  15,56 14,65 
  40  15,54 14,61 
  41  15,60 14,63 
  42  15,54 14,54 
  43  15,42 14,39 
  44  15,30 14,24 
  45  15,27 14,18 
  46  15,58 14,47 
  47  15,96 14,82 
  48  16,34 15,16 
  49  16,66 15,45 
  50  16,97 15,74 
  51  17,45 16,17 
  52  17,66 16,34 
  53  17,71 16,36 
  54  11,28 9,91 
  55  7,27 7,27 
  56  6,37 6,37 
  57  5,87 5,87 
  58  4,47 4,47 
  59  6,27 6,27 
  60  9,97 9,97 
  61  12,07 12,07 
  62  15,57 15,57 
  63  19,47 19,47 
  64  23,77 23,77 
  65  25,47 25,47 
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6. Koefficient för fonderad ålderspension 

  

 vi  = 0,0296 då v ≥ 2000.  

 

7. Koefficienter som hänför sig till beräkningen av ansvaret för löpande invalid- och arbetslöshetspensioner 

och årspremiens utjämningsdel 

 

  k I
1  = 0,75 (formel (11)   

 

  k I
2  = 0,15 (formel (11)) 

 

  kU
1  = 1,00 (formel (14)) 

 

  kU
2  = 0,70 (formel (14)) 

 

  kU
3  = 0,50 (formel (14))    

   

  




=
(17))(formeldelgivaresstorarbetsför0,0007
(16))(formeldelivaressmåarbetsgför0,0050

2000
Mp  

  
 
  Hp2000  = 0,00680 (formlerna (16), (17) och (22) 
 
  Py2000  = 0,215 (formlerna (16) och (17) 

 

2000u  = 0,0405 (formel (24)) 

 

2000q  = 0,0146 (formel (24)) 

 

  

      

 



Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 1106

om beräkning av jämkad solvens för försäkringsgrupper

Given i Helsingfors den 15 december 2000

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
föreskrivs med stöd av 14 b kap. 5 och 6 § lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag

(1062/1979) samt 12 a kap. 5 och 6 § lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar
(1250/1987), dessa lagrum sådana de lyder, 14 b kap. 5 och 6 § lagen om försäkringsbolag
i lag 949/2000 och 12 a kap. 5 och 6 § lagen om försäkringsföreningar i lag 952/2000:

1 §
I denna förordning avses med
1) proportionell andel en sådan andel av ett

anknutet företags aktie- eller garantikapital
som ägs direkt eller indirekt; den proportio-
nella andel som grundar sig på indirekt
ägande utgör produkten av successiva pro-
portionella andelar som innehas direkt,
2) verksamhetskapitalet och minimibe-

loppet av verksamhetskapitalet
a) det verksamhetskapital som avses i

förordningen om poster som skall hänföras till
försäkringsbolags verksamhetskapital (462/
1995) och det minimibelopp av verksamhets-
kapitalet som avses i 11 kap. lagen om
försäkringsbolag (1062/1979), när det är fråga
om ett inhemskt liv- eller skadeförsäkrings-
bolag,
b) det verksamhetskapital som avses i

förordningen om poster som skall hänföras till
försäkringsbolags verksamhetskapital och det
minimibelopp av verksamhetskapitalet som
avses i 7 kap. lagen om arbetspensionsför-
säkringsbolag (354/1997), när det är fråga om
ett arbetspensionsförsäkringsbolag,
c) det verksamhetskapital som avses i

förordningen om poster som skall hänföras till
försäkringsförenings verksamhetskapital

(314/1999) och det minimibelopp av verk-
samhetskapitalet som avses i 10 a kap. lagen
om försäkringsföreningar (1250/1987), när
det är fråga om en försäkringsförening,
d) verksamhetskapitalet och minimibe-

loppet av verksamhetskapitalet enligt bestäm-
melserna i försäkringsföretagets hemstat, när
det är fråga om ett utländskt försäkringsfö-
retag vars hemstat hör till Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet,
e) det verksamhetskapital som avses i

förordningen om poster som skall hänföras till
försäkringsbolags verksamhetskapital och det
minimibelopp av verksamhetskapitalet som
avses i 11 kap. lagen om försäkringsbolag, när
det är fråga om ett försäkringsföretag i tredje
land; om företagets hemstat förutsätter att
försäkringsföretaget har koncession och stäl-
ler sådana krav på dess verksamhet som
motsvarar de finska kraven i fråga om
verksamhetskapitalet kan verksamhetskapita-
let och minimibeloppet av verksamhetskapi-
talet för företaget dock beräknas enligt
bestämmelserna i företagets hemstat,
f) det verksamhetskapital som avses i

förordningen om poster som skall hänföras till
försäkringsbolags verksamhetskapital och det
minimibelopp av verksamhetskapitalet som
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avses i 11 kap. lagen om försäkringsbolag, när
det är fråga om ett utländskt återförsäkrings-
företag vars hemstat hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet,
g) det verksamhetskapitalet som avses i

förordningen om poster som skall hänföras till
försäkringsbolags verksamhetskapital och det
minimibelopp av verksamhetskapitalet som
avses i 11 kap. lagen om försäkringsbolag, när
det är fråga om ett utländskt återförsäkrings-
företag vars hemstat inte hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet; om företagets
hemstat ställer sådana krav på återförsäk-
ringsföretagets verksamhet som motsvarar
de finska kraven i fråga om verksamhetska-
pitalet kan verksamhetskapitalet och minimi-
beloppet av verksamhetskapitalet dock be-
räknas enligt bestämmelserna i företagets
hemstat; om dylika bestämmelser tillämpas på
försäkringsföretag men inte på återförsäk-
ringsföretag kan verksamhetskapitalet och
minimibeloppet av verksamhetskapitalet för
ett återförsäkringsföretag beräknas som om
det var fråga om ett försäkringsföretag i
nämnda hemstat,
h) det verksamhetskapital som avses i

förordningen om poster som skall hänföras till
försäkringsbolags verksamhetskapital och ett
minimibelopp av verksamhetskapitalet som är
noll, när det är fråga om en försäkrings-
holdingsammanslutning.

2 §
En i 14 b kap. 5 § lagen om försäkrings-

bolag avsedd beräkning av den jämkade
solvensen för ett försäkringsbolag, en i 12 a
kap. 5 § lagen om försäkringsföreningar
avsedd beräkning av den jämkade solvensen
för en försäkringsförening samt en i 14 b kap.
6 § lagen om försäkringsbolag och i 12 a kap.
6 § lagen om försäkringsföreningar avsedd
beräkning av den jämkade solvensen för ett
moderföretag innehåller det jämkade verk-
samhetskapitalet, minimibeloppet av det jäm-
kade verksamhetskapitalet och den jämkade
solvens som erhålls som skillnaden mellan
dessa.

3 §
Det jämkade verksamhetskapitalet för ett

försäkringsbolag, en försäkringsförening, en
försäkringsholdingsammanslutning, ett ut-

ländskt återförsäkringsföretag eller ett försäk-
ringsföretag i tredje land (ägaren) omfattar:
1) ägarens verksamhetskapital, från vilket

avdragits följande poster som hänför sig
därtill:
a) värdet av aktierna och andelarna i ett

försäkringsföretag, ett utländskt återförsäk-
ringsföretag, en försäkringsholdingsamman-
slutning eller ett försäkringsföretag i tredje
land som är anknutna företag (anknutet
försäkringsföretag); värdet av indirekt ägda
aktier eller andelar i ett anknutet företag
utgörs av de ifrågavarande aktiernas eller
andelarnas värde i verksamhetskapitalet för
företaget med direkt ägarintresse multiplicerat
med ägarens proportionella andel i företaget
med direkt ägarintresse,
b) den andel av kapitallån beviljat av ett

anknutet företag som motsvarar ägarens pro-
portionella andel i det anknutna företaget,
c) utestående aktiekapital eller garantika-

pital,
d) värdet av ägarens aktier och andelar

vilka ingår i värdet av aktierna och andelarna
i ett annat anknutet företag än ett anknutet
försäkringsföretag multiplicerat med ägarens
proportionella andel i det anknutna företaget,
e) ägarens investeringar i ett företag med

ägarintresse; avdraget görs dock högst till ett
belopp motsvarande den investering företaget
med ägarintresse har i poster som får ingå i
ägarens verksamhetskapital,
f) ägarens investeringar i ett annat anknutet

företag till företaget med ägarintresse, om det
förstnämnda har investerat i poster som får
ingå i ägarens verksamhetskapital; avdraget
görs dock högst till ett belopp som motsvarar
det andra anknutna företagets investering i
ägaren,
2) den mot ägarens ägarandel svarande

proportionella andelen av det anknutna för-
säkringsföretagets verksamhetskapital, från
vilket avdragits följande poster som hänför
sig därtill:
a) kapitallån; av kapitallån beviljat av

någon annan långivare än ägaren eller ett
annat anknutet företag till ägaren avdras
endast den avdel som inte behövs för att täcka
minimibeloppet av verksamhetskapitalet för
det anknutna försäkringsföretaget;
b) värdet av aktier och andelar i ägaren
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vilka ägs av det anknutna försäkringsföreta-
get,
c) utestående aktiekapital eller garantika-

pital,
d) investeringar i ett annat företag som är

anknutet till ägaren än ett anknutet försäk-
ringsföretaget, om det förstnämnda har in-
vesterat i poster som får ingå i verksamhets-
kapitalet för det anknutna försäkringsföreta-
get; avdraget görs dock högst till ett belopp
som motsvarar det andra anknutna företagets
investering i det anknutna försäk-
ringsföretaget,
3) ägarens andel av utestående dividend

eller ränta på garantikapital vilka dragits av
från ett i 2 punkten avsett anknutet företags
verksamhetskapital samt det anknutna försäk-
ringsföretagets andel av utestående dividend
eller ränta på garantikapital vilka dragits av
från ägarens verksamhetskapital.
Om det anknutna företaget är ett livförsäk-

ringsbolag, gäller i 1 mom. 2 punkten att av
det verksamhetskapital som överskrider mi-
nimibeloppet av verksamhetskapitalet inte
skall beaktas framtida överskott, aktiverade
anskaffningsutgifter för försäkringar eller
sådant övrigt verksamhetskapital som på
grund av 13 kap. 3 § lagen om försäkrings-
bolag inte kan användas för att täcka mini-
mibeloppet av ägarens jämkade verksamhets-
kapital. Om det anknutna företaget är ett
ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäk-
ringsförening eller ett arbetspensionsförsäk-
ringsbolag kan i 2 punkten av dess verksam-
hetskapital, från vilket avdragits poster enligt
underpunkter a—d, beaktas högst ett belopp
som motsvarar minimibeloppet av dess verk-
samhetskapital ökat med garanti- eller aktie-
kapitalet.
Om Försäkringsinspektionen anser att

vissa poster utöver dem i 2 mom., som ingår
i ett anknutet företags verksamhetskapital inte
faktiskt kan användas för att täcka minimi-
beloppet av ägarens jämkade verksamhetska-
pital, får de aktuella posterna ingå i det
jämkade verksamhetskapitalet endast till den
del de behövs för att täcka minimibeloppet av
det egna verksamhetskapitalet för det an-
knutna företaget.
Om ett anknutet försäkringsföretags verk-

samhetskapital som i enlighet med 1 mom. 2
punkten ingår i ägarens jämkade verksam-

hetskapital har begränsats enligt 2 eller 3
mom., avdras i 1 mom. 1 punkten underpunkt
b och 2 punkten underpunkt b endast det
belopp med vilket det kapitallån som beviljats
ägaren eller värdet av ägarens aktier och
andelar överskrider skillnaden mellan det
anknutna försäkringsföretagets verksamhets-
kapital och det belopp därav som ingår i det
jämkade verksamhetskapitalet.

4 §
Minimibeloppet av det jämkade verksam-

hetskapitalet för ägaren utgörs av summan av
följande poster:
1) minimibeloppet av ägarens verksam-

hetskapital,
2) den mot ägarens ägarandel svarande

proportionella andelen av minimibeloppet av
verksamhetskapitalet för ett anknutet försäk-
ringsföretag.

5 §
En sådan andel av ett anknutet försäkrings-

företag som grundar sig på ägarens indirekt
ägande genom ett ömsesidigt försäkringsbo-
lag eller en försäkringsförening eller ett
arbetspensionsförsäkringsbolag skall inte be-
aktas i 3 § 1 mom. 1 punkten underpunkt a,
2 punkten och 4 § 2 punkten.
Om ett anknutet försäkringsföretag som

avses i 3 § 1 mom. 2 punkten och 4 § 2
punkten är ett dotterföretag vars verksam-
hetskapital är mindre än minimibeloppet av
verksamhetskapitalet, tillämpas i ovan
nämnda punkter ägarandelen 100 procent i
stället för den proportionella andelen. Försäk-
ringsinspektionen kan dock tillåta att verk-
samhetskapitalet och minimibeloppet av verk-
samhetskapitalet för dotterföretaget även i
dessa fall beaktas i enlighet med den pro-
portionella andelen, om den anser att moder-
bolagets ansvar begränsas enbart till den
proportionella andelen i fråga.

6 §
Om de uppgifter om ett anknutet företag

som behövs för beräkning av den jämkade
solvensen för ett försäkringsföretag, en för-
säkringsholdingsammanslutning, ett utländskt
återförsäkringsföretag eller ett försäkringsfö-
retag i tredje land av någon anledning inte är
tillgängliga, skall aktierna eller andelarna i
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det aktuella anknutna företaget dras av från
det jämkade verksamhetskapitalet i enlighet
med deras uppskattade värde i ägarens verk-
samhetskapital.

7 §
På ansökan av ett försäkringsföretag, en

försäkringsholdingsammanslutning, ett ut-
ländskt återförsäkringsföretag eller ett försäk-
ringsföretag i tredje land och med Försäk-
ringsinspektionens samtycke kan den jäm-
kade solvensen fastställas på grundval av
koncernbokslutet.
I det fall som avses i 1 mom. är det jämkade

verksamhetskapitalet det verksamhetskapital
som bestämts på basis av koncernbokslutet
enligt förordningen om poster som skall
hänföras till försäkringsbolags verksamhets-
kapital. I fråga om de poster som ingår i det
jämkade verksamhetskapitalet beaktas be-
stämmelserna i 3 §.
Minimibeloppet av det jämkade verksam-

hetskapitalet för jämkad solvens som fast-
ställs på grundval av koncernbokslutet är:

1) det minimibelopp av det jämkade
verksamhetskapitalet som avses i 4 §, varvid
de proportionella andelarna i 4 § 2 mom. är
de andelar som använts vid upprättandet av
koncernbokslutet, eller
2) det minimibelopp av verksamhetskapi-

talet som beräknats på grundval av uppgif-
terna i koncernbokslutet, vilket i fråga om liv-
och skadeförsäkringar bestäms enligt bestäm-
melserna om minimibeloppet av verksam-
hetskapitalet i lagen om försäkringsbolag och
i fråga om lagstadgad pensionsförsäkring
enligt motsvarande bestämmelser i lagen om
arbetspensionsförsäkringsbolag.
Om den jämkade solvensen fastställs på

grundval av koncernbokslutet skall princi-
perna i denna förordning iakttas.

8 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2001.

Helsingfors den 15 december 2000

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho

Övermatematiker Hely Salomaa
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 1107

om fördelning mellan försäkringsbolagen och Trafikförsäkringscentralen av de kostnader
som uppkommer på grund av förhöjningar som avses i lagen om bindande av vissa

trafikskadeersättningar vid lönenivån

Given i Helsingfors den 15 december 2000

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom.
lagen den 17 december 1971 om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån
(875/1971), sådant detta lagrum lyder i lag 362/1993:

1 §
De kostnader som kalenderårsvis åsamkas

försäkringsbolagen och Trafikförsäkrings-
centralen på grund av de förhöjningar som
avses i lagen om bindande av vissa trafiks-
kadeersättningar vid lönenivån (875/1971)
skall delas mellan de försäkringsbolag som
bedriver försäkringsverksamhet enligt trafik-
försäkringslagen (279/1959) i proportion till
deras premieinkomster av trafikförsäkringen i
Finland.
Ett försäkringsbolag skall till Trafikförsäk-

ringscentralen betala sin i 1 mom. avsedda
andel av kostnaderna minskad med beloppet
av motsvarande förhöjningar som bolaget
betalt samma år.

2 §
Varje försäkringsbolag skall till Trafikför-

säkringscentralen betala förskott på sin i 1 §
2 mom. avsedda betalningsandel. Detta för-
skott bestäms på basis av beloppet av de
förhöjningar som bolaget beräknas att betala
under det år som de hänför sig till samt
beloppen av alla beräknade förhöjningar för
det år som de hänför sig till och de belopp av
bolagens premieinkomster av trafikförsäk-
ringen, som framgår av bokslutet för det
föregående året.

Trafikförsäkringscentralen gör senast den
30 maj det år som förhöjningarna hänför sig
till upp en kalkyl över förhöjningarnas belopp
och bestämmer storleken av de poster som
försäkringsbolagen skall betala i förskott.

3 §
Trafikförsäkringscentralen fastställer ut-

jämningen enligt varje försäkringsbolags slut-
liga andel efter det att premieinkomsterna av
trafikförsäkringen och betalda indexförhöj-
ningar har uppgivits i samband med bokslutet.
Utjämningen fastställs dock senast den 30 maj
det år som följer på det år som förhöjningarna
hänför sig till.

4 §
Försäkringsbolaget skall varje år senast den

30 juni betala förskott till ett belopp som
motsvarar förhöjningarna under det inneva-
rande året och en utjämningspost som mot-
svarar förhöjningarna under det föregående
året.
Trafikförsäkringscentralen skall redovisa

de poster som motsvarar förskottet och
utjämningen till försäkringsbolagen senast
den 5 dagen i den månad som följer efter den
förfallodag som nämns i 1 mom.
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5 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2001.
Genom denna förordning upphävs social-

och hälsovårdsministeriets beslut av den 30
december 1993 dnr 279/411/1993.

Denna förordning tillämpas första gången
för finansiering och utjämnande av förhöj-
ningar av trafikskadeersättningar som betalas
2001.

Helsingfors den 15 december 2000

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho

Övermatematiker Hely Salomaa
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