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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutustarkastuksen 
kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan vakuutustarkastuksen 
kustantamisesta annettuun lakiin lisättäväksi 
poikkeussäännös, jonka mukaan sosiaali- ja ter
veysministeriö voi vakuutuskannan luovuttami
sen tai muun poikkeuksellisen syyn johdosta 
vahvistaa vakuutustarkastuksen kustantamiseksi 

kannettavan suhteellisen maksun perustana ole
van maksutulon, kun voimassa olevan lain mu
kaan suhteellinen maksu muutoin perustuu va
kuutuslaitoksen tilinpäätökseen. 

Lainmuutos on tarkoitus saattaa voimaan heti 
sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Vakuutustarkastuksen kustantamisesta anne
tun lain (479/44) 1 §:n mukaan peritään suoma
laisilta vakuutusyhtiöiltä sekä vakuutusliikkeen 
harjoittamiseen Suomessa luvan saaneilta ulko
maisilta vakuutuslaitoksilta, keskinäisiltä vahin
kovakuutusyhdistyksiltä, avustuskassoilta sekä 
eläkesäätiöiltä niiden valvonnasta johtuvien kus
tannusten korvaamiseksi sosiaali- ja terveysminis
teriön määräämä maksu. Tämä laitosten suoritta
ma vakuutustarkastusmaksu muodostuu kiinteäs
tä perusmaksusta sekä siihen lisättävästä suhteel
lisesta maksusta. Suhteellinen maksu on kunkin 
laitosryhmän laitoksilla yhtä suuri osa laitoksen 
maksuunpanovuotta edeltävältä tilikaudelta Suo
messa kirjaamista maksutuloista. Vakuutustarkas
tusmaksu peritään vuosittain etukäteen. 

Nykyiset säännökset eivät anna ministeriölle 
vakuutustarkastusmaksua määrättäessä mahdolli
suutta ottaa huomioon niitä tilanteita, joissa 
pääsäännön mukainen laitoksen maksutulo poik
keaa huomattavasti sen vuoden maksutulosta, 
jolta maksu suoritetaan käytännössä. Huomatta
vimmat muutokset maksutulossa johtuvat lähin
nä vakuutuskannan tai sen osan luovutuksesta 
toiselle laitokselle tai laitoksen sulautumisesta 
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toiseen laitokseen. Voimassa olevan lain mukaan 
vakuutustarkastusmaksu perustuu maksuunpano
vuotta edeltävältä tilikaudelta kirjatmihin mak
sutuloihin. Sen vuoden alussa, jolta maksu suori
tetaan, ei muuttuvia tai jo aiemmin muuttuneita 
olosuhteita voida nykyisten säännösten puitteissa 
ottaa huomioon. 

Epäkohdan korjaamiseksi ehdotetaan, että lain 
1 §:ään lisättäisiin säännös, jolla ministeriö voisi 
poikkeuksellisissa tapauksissa vahvistaa maksutu
lon siten, että muuttuneet tai muuttuvat olosuh
teet on oikeudenmukaisesti otettu huomioon. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Muutoksella et ole valtiontaloudellisia vaiku
tuksia. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan heti sen 
jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vakuutustarkastuksen kustantamisesta 14 päivana 
heinäkuuta 1944 annetun lain 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1977 
annetussa laissa (950/77), näin kuuluvaksi: 

1 § 

Suhteellinen maksu on kunkin ryhmän laitok
silla yhtä suuri osa laitoksen maksuunpanovuotta 
edeltävältä tilikaudelta Suomessa kirjaamista 
maksutuloista. Jos vakuutuskannan siirron tai 
siihen verrattavan poikkeuksellisen syyn johdosta 
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ei tätä maksutuloa voida käyttää suhteellisen 
maksun perusteena, voi sosiaali- ja terveysminis
teriö vahvistaa käytettävän maksutulon. 

Tämä laki tulee vo1maan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Vappu Taipale 
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Liite 

Laki 
vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vakuutustarkastuksen kustantamisesta 14 patvana 
heinäkuuta 1944 annetun lain 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1977 
annetussa laissa (950/77), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Suhteellinen maksu on kunkin ryhmän laitok
silla yhtä suuri osa laitoksen maksuunpanovuotta 
edeltävältä tilikaudelta Suomessa kirjaamista 
maksu tuloista. 

Ehdotus 

1 § 

Suhteellinen maksu on kunkin ryhmän laitok
silla yhtä suuri osa laitoksen maksuunpanovuotta 
edeltävältä tilikaudelta Suomessa kirjaamista 
maksutuloista. jos vakuutuskannan siirron tai 
siihen verrattavan poikkeuksellisen syyn johdosta 
ei tätä maksutuloa voida käyttää suhteellisen 
maksun perusteena, voi sosiaali- ja terveysminis
teriö vahvistaa käytettävän maksutulon. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198. 

päivänä 




