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Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar 

Föreskrifter 

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under rubriken 

"Föreskrift". Föreskrifterna är bindande rättsregler, som måste följas. 

Finansinspektionen meddelar föreskrifter endast med stöd av och inom ramen för rättsliga 

bestämmelser som ger Finansinspektionen behörighet att ge ut föreskrifter. 

Anvisningar 

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras under rubriken "Anvisning" 

Finansinspektionens tolkningar av innehållet i lagar eller andra bindande bestämmelser. 

Under denna rubrik presenteras också rekommendationer och andra verksamhetsanvisningar 

som inte är bindande. Vidare upptas här Finansinspektionens rekommendationer om hur 

internationella riktlinjer och rekommendationer ska följas. 

Av formuleringen av anvisningen framgår när det är fråga om en tolkning och när det är fråga om 

en rekommendation eller annan verksamhetsanvisning. Formuleringen av anvisningarna och den 

juridiska karaktären av föreskrifterna och anvisningarna förklaras närmare på 

Finansinspektionens webbplats. 

Finansinspektionen.fi > Regelverk > Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar 
  

https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/maaraysten-ja-ohjeiden-oikeudellinen-luonne/
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1 Tillämpningsområde och definitioner 

1.1 Tillämpningsområde 

(1) Dessa anvisningar tillämpas på följande auktoriserade tillsynsobjekt enligt 4 § i lagen om 

Finansinspektionen (878/2008): 

• liv-, skade- och återförsäkringsbolag 

• försäkringsholdingsammanslutningar 

• filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-

området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland). 

(2) Bestämmelserna i dessa anvisningar som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och 

försäkringsholdingsammanslutningar som är det högsta moderföretaget i en 

försäkringsföretagsgrupp enligt 26 kap. i försäkringsbolagslagen (521/2008). 



   

Föreskrifter och anvisningar 1/2015 
 

Utfärdade: 16.3.2015  

Gäller från: 1.4.2015 tills vidare  

  

6 (23) 
 

 

 
 
 

2 Avgränsning av försäkringsavtal 

(1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har med stöd av artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1094/2010 och med beaktande av artikel 76 

punkt 1 och artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) samt 

artiklarna 17 och 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 utfärdat "Riktlinjer för 

avgränsning av försäkringsavtal" (EIOPA-BoS-14/165 SV) och ”Ändrade riktlinjer för 

avtalsgränser”, som är en översättning av de riktlinjer som ingår i Europeiska försäkrings- och 

tjänstepensionsmyndighetens handling ”Final Report on the Public Consultation on the revision of 

the Guidelines on Contract Boundaries” (EIOPA-BoS-22/218) för företag under tillsyn. På grund 

av detta utfärdar Finansinspektionen följande anvisningar: (Utfärdats 31.8.2022, gäller från 

1.1.2023) 

A N V I S N I N G  ( p u n k t  2 )  

(2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas 

tillämpningsområde följer i stycke (1) avsedda riktlinjerna 0–5, 6A – 6C, 7 och 8 i Europeiska 

försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens riktlinjer. EIOPAs riktlinjer finns på adressen 

Finansinspektionen.fi. (Utfärdats 31.8.2022, gäller från 1.1.2023) 
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3 Värdering av försäkringstekniska avsättningar 

(1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1094/2010 och med beaktande av artikel 76 

punkt 1 och artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) samt 

artiklarna 17 och 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 utfärdat "Värdering av 

försäkringstekniska avsättningar" (EIOPA-BoS-14/166 SV) och ”Ändrade riktlinjer för värdering av 

försäkringstekniska avsättningar”, som är en översättning av de riktlinjer som ingår i Europeiska 

försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens handling ”Final Report on the Public Consultation 

on the revision of the Guidelines on the valuation of Technical Provisions” (EIOPA-BoS-22/217) 

för företag under tillsyn. På grund av detta utfärdar Finansinspektionen följande anvisningar: 

(Utfärdats 31.8.2022, gäller från 1.1.2023) 

A N V I S N I N G  ( p u n k t  2 )  

(2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas 

tillämpningsområde följer de i stycke (1) avsedda riktlinjerna 0–24, 24A–24E, 25–28, 28A, 29–37, 

37A– 37C, 38–40, 40A, 40B, 41–53, 53A, 54–57, 57A, 58–77, 77A, 78–88 samt de tekniska 

bilagorna I–VI i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens riktlinjer . EIOPAs 

riktlinjer finns på adressen Finansinspektionen.fi. (Utfärdats 31.8.2022, gäller från 1.1.2023) 
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4 Klassificering av kapitalbasen 

(1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1094/2010 och med beaktande av artikel 76 

punkt 1 och artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) samt 

artiklarna 17 och 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 utfärdat "Riktlinjer för 

klassificering av kapitalbasen" (EIOPA-BoS-14/168 SV) för företag under tillsyn. På grund av 

detta utfärdar Finansinspektionen följande anvisningar: 

A N V I S N I N G  ( p u n k t  2 )  

(2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas 

tillämpningsområde följer i stycke (1) i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens 

riktlinjer avsedda riktlinjer 1–27. EIOPAs riktlinjer finns på adressen Finansinspektionen.fi. 
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5 Tilläggskapital 

(1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1094/2010 och med beaktande av artikel 76 

punkt 1 och artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) samt 

artiklarna 17 och 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 utfärdat "Riktlinjer för 

tilläggskapital" (EIOPA-BoS-14/167 SV) för företag under tillsyn. På grund av detta utfärdar 

Finansinspektionen följande anvisningar: 

A N V I S N I N G  ( p u n k t  2 )  

(2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas 

tillämpningsområde följer i stycke (1) i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens 

riktlinjer avsedda riktlinjer 1–6. EIOPAs riktlinjer finns på adressen Finansinspektionen.fi. 
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6 Separata fonder 

(1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1094/2010 och med beaktande av artikel 76 

punkt 1 och artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) samt 

artiklarna 17 och 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 utfärdat "Riktlinjer om 

separata fonder" (EIOPA-BoS-14/169 SV) för företag under tillsyn. På grund av detta utfärdar 

Finansinspektionen följande anvisningar: 

A N V I S N I N G  ( p u n k t  2 )  

(2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas 

tillämpningsområde följer i stycke (1) i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens 

riktlinjer avsedda riktlinjer 1–17. EIOPAs riktlinjer finns på adressen Finansinspektionen.fi. 
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7 Genomlysningsmetoden 

(1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1094/2010 och med beaktande av artikel 76 

punkt 1 och artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) samt 

artiklarna 17 och 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 utfärdat "Riktlinjer för 

genomlysningsmetoden" (EIOPA-BoS-14/171 SV) för företag under tillsyn. På grund av detta 

utfärdar Finansinspektionen följande anvisningar: 

A N V I S N I N G  ( p u n k t  2 )  

(2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas 

tillämpningsområde följer i stycke (1) i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens 

riktlinjer avsedda riktlinjer 1–8. EIOPAs riktlinjer finns på adressen Finansinspektionen.fi. 
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8 Basrisk 

(1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1094/2010 och med beaktande av artikel 76 

punkt 1 och artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) samt 

artiklarna 17 och 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 utfärdat "Riktlinjer om 

basrisk" (EIOPA-BoS-14/172 SV) för företag under tillsyn. På grund av detta utfärdar 

Finansinspektionen följande anvisningar: 

A N V I S N I N G  ( p u n k t  2 )  

(2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas 

tillämpningsområde följer i stycke (1) i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens 

riktlinjer avsedda riktlinjer 1–3. EIOPAs riktlinjer finns på adressen Finansinspektionen.fi. 



   

Föreskrifter och anvisningar 1/2015 
 

Utfärdade: 16.3.2015  

Gäller från: 1.4.2015 tills vidare  

  

13 (23) 
 

 

 
 
 

9 Tillämpning av arrangemangen för avgiven återförsäkring på 
teckningsriskmodulen för skadeförsäkring 

(1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1094/2010 och med beaktande av artikel 76 

punkt 1 och artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) samt 

artiklarna 17 och 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 utfärdat "Riktlinjer för 

tillämpning av arrangemangen för avgiven återförsäkring på teckningsriskmodulen för skade-

försäkring" (EIOPA-BoS-14/173 SV) för företag under tillsyn. På grund av detta utfärdar 

Finansinspektionen följande anvisningar: 

A N V I S N I N G  ( p u n k t  2 )  

(2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas 

tillämpningsområde följer i stycke (1) i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens 

riktlinjer avsedda riktlinjer 1–40. EIOPAs riktlinjer finns på adressen Finansinspektionen.fi. 
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10  Tillämpning av modulen teckningsrisk vid livförsäkring 

(1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1094/2010 och med beaktande av artikel 76 

punkt 1 och artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) samt 

artiklarna 17 och 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 utfärdat "Riktlinjer för 

tillämpning av modulen teckningsrisk vid livförsäkring" (EIOPA-BoS-14/175 SV) för företag under 

tillsyn. På grund av detta utfärdar Finansinspektionen följande anvisningar: 

A N V I S N I N G  ( p u n k t  2 )  

(2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas 

tillämpningsområde följer i stycke (1) i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens 

riktlinjer avsedda riktlinjer 1–5. EIOPAs riktlinjer finns på adressen Finansinspektionen.fi. 
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11  Undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring 

(1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1094/2010 och med beaktande av artikel 76 

punkt 1 och artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) samt 

artiklarna 17 och 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 utfärdat "Riktlinjer för 

undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring" (EIOPA-BoS-14/176 SV) för företag under tillsyn. 

På grund av detta utfärdar Finansinspektionen följande anvisningar: 

A N V I S N I N G  ( p u n k t  2 )  

(2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas 

tillämpningsområde följer i stycke (1) i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens 

riktlinjer avsedda riktlinjer 1–8. EIOPAs riktlinjer finns på adressen Finansinspektionen.fi. 
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12  Behandling av marknads- och motpartsriskexponeringar i 
standardformeln 

(1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1094/2010 och med beaktande av artikel 76 

punkt 1 och artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) samt 

artiklarna 17 och 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 utfärdat "Riktlinjer för 

behandling av marknads- och motpartsriskexponeringar i standardformeln" (EIOPA-BoS-14/174 

SV) för företag under tillsyn. På grund av detta utfärdar Finansinspektionen följande anvisningar: 

A N V I S N I N G  ( p u n k t  2 )  

(2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas 

tillämpningsområde följer i stycke (1) i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens 

riktlinjer avsedda riktlinjer 1–9. EIOPAs riktlinjer finns på adressen Finansinspektionen.fi. 
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13  Behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen 

(1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1094/2010 och med beaktande av artikel 76 

punkt 1 och artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) samt 

artiklarna 17 och 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 utfärdat "Riktlinjer om 

behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen" (EIOPA-BoS-14/170 SV) för företag 

under tillsyn. På grund av detta utfärdar Finansinspektionen följande anvisningar: 

A N V I S N I N G  ( p u n k t  2 )  

(2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas 

tillämpningsområde följer i stycke (1) i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens 

riktlinjer avsedda riktlinjer 1–9. EIOPAs riktlinjer finns på adressen Finansinspektionen.fi. 
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14  Förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och 
uppskjutna skatter 

(1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1094/2010 och med beaktande av artikel 76 

punkt 1 och artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) samt 

artiklarna 17 och 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 utfärdat "Riktlinjer om 

förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter" (EIOPA-BoS-

14/177 SV) för företag under tillsyn. På grund av detta utfärdar Finansinspektionen följande 

anvisningar: 

A N V I S N I N G  ( p u n k t  2 )  

(2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas 

tillämpningsområde följer i stycke (1) i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens 

riktlinjer avsedda riktlinjer 1–22. EIOPAs riktlinjer finns på adressen Finansinspektionen.fi. 
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15  Företagsspecifika parametrar 

(1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1094/2010 och med beaktande av artikel 76 

punkt 1 och artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) samt 

artiklarna 17 och 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 utfärdat "Riktlinjer om 

företagsspecifika parametrar" (EIOPA-BoS-14/178 SV) för företag under tillsyn. På grund av detta 

utfärdar Finansinspektionen följande anvisningar: 

A N V I S N I N G  ( p u n k t  2 )  

(2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas 

tillämpningsområde följer i stycke (1) i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens 

riktlinjer avsedda riktlinjer 1–14. EIOPAs riktlinjer finns på adressen Finansinspektionen.fi. 
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16  Användning av interna modeller 

(1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1094/2010 och med beaktande av artikel 76 

punkt 1 och artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) samt 

artiklarna 17 och 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 utfärdat "Riktlinjer för 

användning av interna modeller" (EIOPA-BoS-14/180 SV) för företag under tillsyn. På grund av 

detta utfärdar Finansinspektionen följande anvisningar: 

A N V I S N I N G  ( p u n k t  2 )  

(2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas 

tillämpningsområde följer i stycke (1) i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens 

riktlinjer avsedda riktlinjer 1–64. EIOPAs riktlinjer finns på adressen Finansinspektionen.fi. 
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17  Solvensen på gruppnivå 

(1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1094/2010 och med beaktande av artikel 76 

punkt 1 och artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) samt 

artiklarna 17 och 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 utfärdat "Riktlinjer om 

solvensen på gruppnivå" (EIOPA-BoS-14/181 SV) för företag under tillsyn. På grund av detta 

utfärdar Finansinspektionen följande anvisningar: 

A N V I S N I N G  ( p u n k t  2 )  

(2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas 

tillämpningsområde följer i stycke (1) i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens 

riktlinjer avsedda riktlinjer 1–27. EIOPAs riktlinjer finns på adressen Finansinspektionen.fi. 
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18  Ändringshistorik 

Dessa föreskrifter och anvisningar har ändrats på följande sätt efter att de trädde i kraft:  
 
Utfärdats 31.8.2022, gäller från 1.1.2023: 

• I kapitel 2 har stycke 1 och 2 ändrats  

• I kapitel 3 har stycke 1 och 2 ändrats  

• Stycke 18 har lagts till 
 
Ändringarna beror på EIOPAs ändrade riktlinjer om avgränsning av försäkringsavtal och värdering av 
försäkringstekniska avsättningar. 
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19  Övergångs- och ikraftträdandebestämmelser 

19.1 Ikraftträdande 

(1) Dessa anvisningar gäller fr.o.m. den 1 april 2015 tillsvidare, med undantag för kapitel 14 

(Förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter), som gäller från 

den 1 januari 2016. 
 


