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Hallituksen esitys Eduskunnalle vakuutusyhdistyslaiksi ja eräiksi 
siihen lii ttyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi vuodelta 
1933 oleva laki keskinäisistä vahinkovakuurusyh
distyksistä. Esitys pohjautuu yhtiöoikeudelliselta 
osaltaan vuonna 1979 ja 1978 uudistettuihin 
vakuutusyhtiölakiin ja osakeyhtiölakiin. Esityksen 
jäsentely noudattaa pääosin näiden lakien jäsen
telyjä. Esityksessä on vakuutusyhtiölaista poike
ten uudistettu myös vakuutusyhdistysten valvon
taa ja yhdistysten toimintaperusteita koskevat 
säännökset. 

Vakuutusyhtiölain tavoin esityksen eräänä ta
voitteena on ollut vakuutuksenottajien ja vakuu
tettujen etujen suojaaminen. Tähän tavoitteeseen 
pyritään muun muassa yhdistysjärjestyksen vah
vistamismenettelyn säilyttämisellä. Sekä perus
tettavan että toiminnassa olevan vakuutusyhdis
tyksen pääomavaatimuksia lisätään. Vakuutuk
senottajaosakkaan lisämaksuvelvollisuutta rajoite
taan. Vakuutusyhdistykset asetetaan yhteisvas
tuuseen yksittäiselle yhdistykselle syntyneistä sel
laisista tappioista, joita tämä ei pysty yksin kanta
maan. Vakuutusyhdistysten valvontaa tehosta
maan perustetaan uusi sosiaali- ja terveysministe
riön alaisena toimiva valvontaelin. Vakuutus
yhdistyksen oikeutta harjoittaa muuta toimintaa 
kuin vakuutusliikettä rajoitetaan nykyistä lakia 
tehokkaammin. 

Vakuutusyhdistyksen johdon rakennetta ja toi
mivaltasuhteita on tarkennettu ja selvennetty 
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vakuutusyhtiölain mukaisesti. Hallintoneuvosto 
voidaan esityksen mukaan perustaa ainoastaan 
suurimpiin vakuutusyhdistyksiin. Muutoin on 
hallintoneuvoston asemaa valvontaelimenä koros
tettu vakuutusyhtiölain tavoin ja selvennetty hal
lituksen asemaa yhdistyksen keskeisenä toimieli
menä. Toimitusjohtaja ehdotetaan yhdistyksen 
pakolliseksi toimielimeksi. 

Vakuutusyhdistyksestä annettavan informaa
tion määrää ehdotetaan lisättäväksi sekä suhtees
sa osakkaisiin että ulkopuolisiin henkilöihin. Vä
hemmistösuojaa laajennetaan yhdistysjärjestyksen 
muuttamistilanteessa, tilinpäätöksen vahvistamis
menettelyssä ja yhdistyskokouksessa tapahtuvassa 
äänioikeuden käytössä. Vakuutuksenottajalla on 
oikeus eräissä tapauksissa purkaa vakuutussopi
muksensa. 

Selvitystilaa ja purkamista koskevat säännökset 
ovat nykyistä lakia yksityiskohtaisemmat. Samoin 
yhdistysten sulautuminen ja vakuutuskannan 
luovuttaminen ehdotetaan säänneltäväksi tar
kemmin. 

Uusi laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1988. Lakiehdotuksessa on 
useiden säännösten osalta varattu siirtymäaika, 
jonka kuluessa vakuutusyhdistysten tulee saattaa 
toimintansa uuden lain mukaiseksi. Siirtymäaika 
on pääsääntöisesti kaksi vuotta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Vakuutusyhdistysten taloudellinen merki
tys 

Vuoden 1985 lopussa Suomessa toimi 182 
vahinkovakuutusyhdistystä, joista 176 oli palova
kuutusyhdistystä ja kuusi kalastusvakuutusyhdis
tystä. Vahinkovakuutusyhdistysten vakuutus
maksutulo vuodelta 1985 oli 226 780 000 mark
kaa. Tästä vakuutusmaksutulosta yhdistykset 
maksoivat jälleenvakuuttajille 64 385 000 mark
kaa (28,3 % ). Vakuutusyhdistysten vakuutus
maksutulo oli samana vuonna 2, 5 % kotimaisten 
vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulosta 
(8 898 320 000 mk). Yhdistysten vakuutus
kannasta oli vajaa 80 % maaseudulla. 

Alkuaan pelkästään palovakuutustoimintaa 
harjoittaneet vakuutusyhdistykset myöntävät 
edelleenkin palovakuutuksia, vaikka niiden har
joittama toiminta on nykyisin laajentunut mui
hinkin vakuutuslajeihin. Pelkkien palovakuutus
ten lukumäärä on vähentynyt ja tilalle on tullut 
erilaisia yhdistelmävakuutuksia. 

Tietoja vakuutuslajeittain 

Vakuutuslaji Vakuutuksia kpl 
1980 1985 

1. Palovakuutus ....... . 213 000 125 559 
2. Yhdistelmävakuutus. 188 000 257 239 
3. Metsävakuutukset .. . 11 000 22 169 
4. Muut vakuutukset .. . 55 000 114 612 

Kuten edellä olevasta jälleenvakuutusmaksuja 
koskevasta markkamäärästä ilmenee, ovat vakuu
tusyhdistykset jälleenvakuuttaneet huomattavan 
osan vastuustaan. Yhdistysten jälleenvakuutus on 
keskittynyt yhdistysten omistamaan jälleenvakuu
tusyhtiöön, Lähivakuutukseen Keskinäiseen Yh
tiöön, jonka osuus yhdistysten jälleenvakuutuk
sesta on vajaa 90 %. 

Vakuutusyhdistysten merkitys vakuutuslaitok
sina on aikanaan ollut hyvinkin huomattava, 
koska muut vakuutuslaitokset ovat kehittyneet 

vasta myöhemmin, ensin ulkomaiset vakuutus
yhtiöt ja sen jälkeen kotimaiset vakuutusyhtiöt. 
Yhdistysten merkitys vakuuttajana on kuitenkin 
pienentynyt myös maaseudulla ja yhdistysten 
lukumäärä on vähentynyt. Yhdistysten lukumää
rän väheneminen on tapahtunut pääasiassa siten, 
että yhdistykset ovat sulautuneet toisiin yhdistyk
siin. Toiminnassa on kuitenkin vielä yhdistyksiä, 
jotka ovat kooltaan niin pieniä, ettei niillä pai
kallisestikaan ole vakuuttajina merkitystä eikä 
niillä voida katsoa olevan edellytyksiä vakuutus
toiminnan hoitamiseen nykyajan vaatimuksia 
vastaavasti. 

Palovakuutusyhdistysten lukumäärä 

VUOSI kpl 

1960 266 
1965 262 
1970 258 
1975 243 
1980 220 
1983 211 
1984 203 
1985 182 

Palovakuutusyhdistysten sulautuminen on jat
kunut siten, että tällä hetkellä on toiminnassa 
olevia yhdistyksiä 169 kappaletta. Eläinvakuutus
yhdistysten lukumäärä on jatkuvasti vähentynyt 
niin, että niitä vuoden 1985 lopussa ei ollut 
yhtään toiminnassa. Kalastusvakuutusyhdistysten 
lukumäärä on viime vuosina vakiintunut ja niitä 
on toiminnassa kuusi. 

1.2. Uudistuksen tavoitteet 

Voimassa oleva laki keskinäisistä vahinkova
kuutusyhdistyksistä on vuodelta 1933 (185/33) ja 
se on monissa kohdin vanhentunut ja puutteelli
nen. Lain vanhentuneisuus ja puuttellisuus on 
erityisesti korostunut, kun vakuutusyhdistystoi
mintaan läheisesti liittyvät yhteisöoikeudelliset 
lait, vakuutusyhtiölaki (1062/79) ja osakeyhtiöla
ki (734/78), uudistettiin vuonna 1979 ja 1978. 
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Ehdotuksessa on vakuutusyhdistyksiä koskeva 
laki pyritty ajanmukaistamaan muun yhteisöoi
keuden kanssa ottaen samalla huomioon vakuu
tusyhdistystoiminnan erityispiirteet. Ehdotuksella 
pyritään kehittämään vakuutusyhdistysten toi
mintaedellytyksiä siten, että yhdistyksistä tulisi 
vakuutuslaitoksia, jotka pystyvät hoitamaan ny
kyaikaista vakuutustoimintaa sen edellyttämällä 
tehokkuudella ja asiantuntemuksella. Lakiehdo
tuksen tavoitteena on siten ollut luoda yhdistys, 
jonka harjoittama toiminta olisi todellista vakuu
tusliikettä. Yhdistyksen tulisi suuruudeltaan olla 
sellainen, että sillä on taloudellista merkitystä 
toiminta-alueellaan ja että sen toiminta olisi niin 
laajaa, että siinä tapahtuisi vakuutustoiminnalle 
luonteenomaista vahinkomenojen tasausta. Yh
distyksen tulisi myös voida jättää suurempi osa 
liikkeestään omalle vastuulleen, jolloin nykyinen 
jälleenvakuuutuksen osuus pienenisi. Tavoitteena 
on myös ollut, että yhdistyksen palveluksessa olisi 
päätoimista, koulutettua henkilökuntaa, jotta va
kuutuksenottajalla olisi mahdollisuus saada ku
luttajana riittävän asiantuntevaa vakuutuspalve
lua. 

Nykyisin toiminnassa olevilla pienillä vakuu
tusyhdistyksillä ei ole taloudellisia edellytyksiä 
edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseen. 
Uusi laki tulisi aiheuttamaan sen, että noin 40 
yhdistystä joutuu toimintansa jatkuvuuden tur
vaamiseksi sulautumaan toisiin yhdistyksiin suu
rempien ja toimintakykyisempien yksiköiden ai
kaansaamiseksi. Näin syntyneillä suuremmilla va
kuutusyhdistyksillä on tasavertaisemmat edelly
tykset tarjota kilpailukykyistä vakuutuspalvelua 
asiakkailleen verrattuna vakuutusyhtiöiden tuot
tamiin palveluksiin. 

Lakiehdotuksessa on yhdistysten toimintaedel
lytyksiä pyritty parantamaan turvaavuutta ja va
kavaraisuutta lisäämällä. Tämä tapahtuisi lähinnä 
korottamalla yhdistysten pääomavaatimuksia. 
Korotettuja pääomavaatimuksia harkittaessa on 
otettu huomioon vakuutusyhtiöiden toiminnasta 
tehty laaja yhtiöiden vakavaraisuutta koskeva tut
kimus. Koska yhdistysten pääomavaatimuksia ei 
kuitenkaan ole voitu asettaa yhtä korkeiksi kuin 
vakuutusyhtiöillä, pyritään yhdistysten turvaa
vuutta toisaalta parantamaan säätämällä yhdis
tyksille yhteisvastuu yksittäiselle yhdistykselle 
syntyneistä tappioista, joita ei osakkaiden lisä
maksuvelvollisuuden toteuttamisella saada kate
tuksi. Näin voidaan poistaa nykyinen osakkaiden 
rajaton lisämaksuvelvollisuus, jota ei kuluttaja
suojan kannalta voida pitää kohtuullisena. Osak
kaiden lisämaksuvelvollisuus on lakiehdotuksessa 

rajoitettu yhden vuoden vakuutusmaksujen mää
rään. 

Vakuutusturvan parantumista merkitsee myös 
lakiehdotuksessa luotu uusi valvontajärjestelmä. 
Sosiaali- ja terveysministeriössä ei yhdistysten 
suuren lukumäärän ja ministeriön henkilökun
nan vähäisyyden huomioon ottaen ole mahdolli
suuksia yhdistysten riittävän tehokkaaseen val
vontaan. Tämän vuoksi lakiehdotuksessa ehdote
taan perustettavaksi uusi yhdistysten keskusjärjes
tön yhteydessä toimiva tarkastuselin, jonka tar
koituksena on suorittaa yhdistyskohtaisia tarkas
tuksia ministeriön valvonnan alaisena ja sen anta
mien ohjeiden mukaisesti. Vastaava järjestelmä 
on käytössä säästö- ja osuuspankkien tarkastuk
sessa. 

1.3. Keinot 

1.3.1. Ehdotus vakuutusyhdistyslaiksi 

Sisältö ja rakenne 

Ehdotus vakuutusyhdistyslaiksi pohjautuu yh
teisöoikeudelliselta osaltaan vakuutusyhtiölakiin 
ja osakeyhtiölakiin. Vakuutusyhdistyslaissa sään
tely on mahdollista toteuttaa lähinnä kahdella 
tavalla; joko muodostamaHa täysin itsenäinen 
säännöstö tai ottamalla vakuutusyhtiölain tavoin 
ehdotukseen säännökset vain siltä osin kuin va
kuutusyhdistystoiminnan erityispiirteet sitä edel
lyttävät ja viittaamalla muilta osin vakuutusyh
tiölakiin. Koska vakuutusyhtiöön sovelletaan osa
keyhtiölakia, jollei vakuutusyhtiölaissa ole toisin 
säädetty, tästä seuraisi, että myös eräät osakeyhtiö
lain säännökset tulisivat sovellettaviksi vakuu
tusyhdistyksiin. Tämän seurauksena voimassa 
olevan lainsäädännön selvittäminen tulisi eräissä 
tapauksissa sangen vaikeaksi. Tämän vuoksi eh
dotetaan laadittavaksi täysin itsenäinen säädös, 
vaikka näin joudutaankin toistamaan vakuutus
yhtiölain ja osakeyhtiölain säännöksiä. 

Ehdotus vakuutusyhdistyslaiksi on voimassa 
olevaa keskinäisistä vahinkovakuutusyhdistyksistä 
annettua lakia laajempi. Lakiehdotus sisältää 191 
pykälää, kun nykyisessä laissa on 84 pykälää. 
Lakiehdotuksen sääntely on monissa kohdin ny
kyistä lakia yksityiskohtaisempaa. Ehdotukseen 
sisältyy monia täysin uusia säännösryhmiä, joilla 
on pyritty vakuutusyhdistystoiminnan kehittämi
seen. 

Lakiehdotus on kirjoitettu samaa järjestelmää 
käyttäen kuin vakuutusyhtiölaki ja sen taustalaki-
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na oleva osakeyhtiölaki. Ehdotus jakautuu 17 
lukuun. Lukujen pykälät on numeroitu erikseen. 
Kun lakiehdotuksessa on varsin pitkälle otettu 
huomioon vakuutusyhtiölain ja osakeyhtiölain 
periaatteet, on ehdotuksen perusteluissa vältetty 
mainittujen lakien perustelujen toistamista ja 
kiinnitetty huomiota lähinnä vakuutusyhdistyksiä 
koskeviin erityissäännöksiin ja -periaatteisiin. La
kiehdotuksen ja mainittujen lakien tulkinnan 
tulisi olla mahdollisimman yhdenmukainen. 
Koska lakiehdotuksen perustelut ovat edellä mai
nitusta syystä monissa kohdin varsin suppeat, on 
säännösten tulkinnassa käytettävä apuna vakuu
tusyhtiölain ja osakeyhtiölain perustelujen sisältä
miä tulkintaperiaatteita. 

Lain soveltamisala 

Ehdotus vakuutusyhdistyslaiksi koskee kuten 
voimassa oleva lakikin kaikkia suomalaisia vakuu
tusyhdistyksiä. 

Vakuutusyhdistyksen perustaminen 

Vakuutusyhdistyksen perustamista koskevat la
kiehdotuksen 2 luvun säännökset vastaavat pää
asiassa voimassa olevaan lakiin sisältyviä periaat
teita. Ehdotuksen mukaan vakuutusyhdistyksen 
perustaminen edellyttää edelleen sitä, että sosi
aali- ja terveysministeriö vahvistaa yhdistyksen 
yhdistysjärjestyksen. Ehdotuksessa on ministeriön 
yhdistysjärjestyksen vahvistamiseen liittyvää har
kintavaltaa lisätty niissä tapauksissa, jolloin yh
distys aikoo ryhtyä harjoittamaan henkilövakuu
tusta. Voimassa olevan lain mukaan yhdistykset 
eivät saa harjoittaa henkilövakuutusta. Yhdistyk
sen perustaminen riippuu tällaisessa tapauksessa 
siitä, katsooko ministeriö yhdistyksellä olevan 
riittävät toimintaedellytykset kyseessä olevan va
kuutuslajin harjoittamiseen. 

Lakiehdotuksessa on lisätty perustettavan va
kuutusyhdistyksen pääomavaatimuksia. Nämä 
pääomavaatimukset on ulotettu koskemaan siir
tymäkauden jälkeen myös toiminnassa olevia yh
distyksiä. 

Takuupääoma 

Koska lakiehdotuksessa on korotettu yhdistys
ten pääomavaatimuksia, joutuvat yhdistykset näi
den vaatimusten täyttämiseksi todennäköisesti 

turvautumaan myös ulkopuoliseen rahoitukseen. · 
Eräs keino hankkia varoja ulkopuolelta on muo
dostaa takuupääoma ja tarjota merkittäväksi ta
kuuosuuksia. Lakiehdotukseen on tämän vuoksi 
kirjoitettu yksityiskohtaiset takuupääoman muo
dostamista (3 luku), korottamista (4 luku) ja 
alentamista sekä takaisinmaksamista (5 luku) kos
kevat säännökset. 

Vakuutusyhdistyksen johto 

Lakiehdotuksen 6 lukuun kirjoitetut yhdistyk
sen johtoa koskevat säännökset merkitsevät pää
osin yhdistyksissä noudatetun nykyisen käytän
nön jatkumista. Lakiehdotuksessa on kuitenkin 
uusia pakottavia säännöksiä johdon kokoonpa
nosta ja työnjaosta. 

Yhdistyskokous on säilytetty ylimpänä toimi
elimenä. Hallituksella on ehdotuksen mukaan 
päävastuu yhdistyksen hallinnosta. Toimitus
johtaja on säädetty pakolliseksi toimielimeksi, 
jolle kuuluu yhdistyksen juoksevan hallinnon 
hoitaminen. Hallintoneuvosto voidaan lakiehdo
tuksen mukaan perustaa ainoastaan suurimpiin 
vakuutusyhdistyksiin. Hallintoneuvostolle kuulu
vat tehtävät on säännelty ehdotuksessa yksityis
kohtaisesti, eikä hallintoneuvostolle voida antaa 
muita kuin laissa mainittuja tehtäviä. Hallinto
neuvoston päätehtävänä olisi hallituksen ja toi
mitusjohtajan hoitaman yhdistyksen hallinnon 
valvonta. 

Yhdistyskokous 

Kun lakiehdotuksen mukaan tosiasiallista val
taa on siirretty hallitukselle ja toimitusjohtajalle, 
on yhdistyskokousta koskevissa säännöksissä (7 
luku) pyritty turvaamaan yhdistyksen osakkaiden 
oikeudet. Yhdistyskokouksessa käytettävää ääni
määrää on lakiehdotuksessa rajoitettu nykyistä 
lakia enemmän siten, ettei kukaan voi äänestää 
enemmällä kuin kahdeskymmenesosalla kokouk
sessa edustetusta äänimäärästä. Lisäksi on ta
kuuosuuden omistajien aanimaara raJoitettu 
enintään puoleen siitä määrästä, joka on käytet
tävissä muilla kokoukseen osallistuvilla osakkail
la. Osakkailla on oikeus saada ennakolta tietoja 
yhdistyskokouksessa käsiteltävistä asioista. Osak
kaalla on myös ehdoton oikeus asiamiehen tai 
avustajan käyttöön yhdistyskokouksessa. Nykyi
sessä laissa oleva mahdollisuus siirtää osakkaiden 
päätösvalta edustajistolle on lakiehdotuksessa 
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poistettu, koska yhdistyksissä ei edustajistojärje
telmää ole käytetty. Lakiehdotuksessa on tarkis
tettu yhdistyskokouksen päätöksen pätemättö
mäksi julistamista ja muuttamista koskevia sään
nöksiä. 

Vakuutusyhdistyksen muuttaminen 
keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi 

Lakiehdotukseen on kirjoitettu oma 8 lukunsa 
yhteisömuodon muuttamisesta, joka nykyisessä 
laissa on säännelty varsin puutteellisesti. Yhteisö
muodon muuttamisesta on määräajassa tehtävä 
ilmoitus kaupparekisteriin uhalla, että toimenpi
de muuten raukeaa. Vakuutuksenottajalle on 
annettu oikeus purkaa vakuutussopimuksensa, 
jos yhteisömuodon muuttaminen lisää hänen 
vastuutaan yhdistyksen sitoumuksista. 

Tilintarkastus 

Samalla tavoin kuin muussa yhteisöoikeudessa 
on lakiehdotuksen 9 luvussa pyritty tehostamaan 
ja kehittämään yhdistyksissä tapahtuvaa tilintar
kastusta edellyttämällä tilintarkastajalta tiettyä 
ammattipätevyyttä ja riippumattomuutta yhdis
tyksen johdosta. Ehdotuksessa velvoitetaan yhdis
tykset käyttämään vähintään yhtä ammattitilin
tarkastajaa. Ehdotus sisältää lisäksi täsmälliset 
säännökset tilintarkastajan esteellisyydestä. Varsi
naisen tilintarkastuksen suorittamisesta ei ehdo
tukseen sisälly yksityiskohtaisia säännöksiä, vaan 
se on sidottu hyvään tilintarkastustapaan. Osak
kaiden vähemmistölle on annettu oikeus vaatia 
erityisen tarkastuksen toimittamista. 

Tilinpäätös 

Vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksen osalta la
kiehdotus on erityislaki, jota kirjanpitolaki ( 65 51 
7 3) täydentää. Kirjanpitolakia sovelletaan vakuu
tusyhdistyksiin, mikäli ehdotetussa laissa tai sen 
nojalla annettavissa määräyksissä ei poiketa kir
janpitolaista. Ehdotuksen mukaan vakuutus
yhdistyksen tilinpäätös laaditaan siten vakuutus
yhdistyslain 10 luvun ja kirjanpitolain sekä nii
den ohjeiden mukaisesti, jotka sosiaali- ja ter
veysministeriö antaa. Lakiehdotuksen tilinpäätös
säännöksissä on pyritty parantamaan yhdistyksistä 
annettavaa tilinpäätöstietoa. Tilinpäätöslukuun 
on sijoitettu myös yhdistyksen vastuuvelkaa kos-

kevat säännökset. Sosiaali- ja terveysministeriöllä 
olisi edelleen oikeus antaa ohjeita ja lausuntoja 
tilinpäätössäännösten soveltamisesta. 

Vakuutusyhdistyksen varojen käyttö 

Ylijäämänjakoa ja yhdistyksen varojen muuta 
käyttöä koskevassa 11 luvussa on annettu nykyistä 
lakia yksityiskohtaisemmat säännökset muun mu
assa siitä, missä tapauksissa yhdistyksen varoja 
saadaan jakaa, ylijäämänjaon määrästä sekä 
muusta yhdistyksen varojen käytöstä. Vakuutus
yhdistyksen ylijäämänjako ei tapahdu samalla 
tavalla kuin osakeyhtiömuotoisten yritysten voi
tonjako. Menestyksellisen toiminnan tulokset 
käytetään esimerkiksi vakuutusmaksujen alenta
miseen tai yhdistyksen palvelutason kohottami
seen taikka yhdistyksen vakavaraisuuden paranta
miseen. Takuuosuuksille maksettava korko on 
rinnastettu ylijäämänjakoon, jos kyseessä oleva 
takuuosuus tuottaa osakkuuden yhdistyksessä. 

Vakuutusyhdistyksen varojen käyttö muun 
kuin vakuutusliikkeen harjoittamiseen on rajoi
tettu sekä toimialasäännöksellä että erityisellä 
kiellolla varojen käyttöä koskevassa luvussa. 

Velkojien aseman turvaamiseksi on lakiehdo
tuksessa säännökset siitä, missä tapauksissa ja 
minkälaisin vakuuksin yhdistys saa antaa rahalai
naa johtohenkilöilleen tai heidän lähisukulaisil
leen. Vakuutusyhdistystä on kielletty antamasta 
vakuutta vieraan henkilön sitoumuksen vakuu
deksi. 

Vakuutusyhdistysten valvonta 

Vakuutusyhdistysten valvontaa on lakiehdo
tuksessa (12 luku) pyritty tehostamaan perus
tamalla uusi valvontaelin, vakuutusyhdistystar
kastus, joka sosiaali- ja terveysministeriön ohjei
den ja valvonnan alaisena suorittaa yhdistysten 
tarkastusta. Tästä tarkastuksesta aiheutuvat kus
tannukset perittäisiin kaikilta yhdistyksiltä erityi
sellä ministeriön määräämin perustein Iasketulla 
maksulla. Ministeriön valvontatehtävät on lakieh
dotuksessa säilytetty nykyisen laajuisina. Tehtä
vien sisältöä on kuitenkin täsmennetty. Ministeri
ölle on annettu oikeus kieltää eräiden yhdistysko
kousten päätösten toimeenpano. Ministeriön teh
täväksi on myös nimenomaan säädetty yhdistys
toimi_nnassa vallitsevien kilpailuolosuhteiden seu
raaminen. 
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Selvitysttla ja purkaminen 

Lakiehdotukseen on kirjoitettu yhdistyksen sel
vitystilasta ja purkamisesta nykyistä lakia yksityis
kohtaisemmat säännökset (13 luku). Selvitysme
nettely on tehty mahdollisimman yhdenmukai
seksi vakuutusyhtiöiden selvitysmenettelyn kans
sa. Selvitystilaan asettamisen perusteet on uudis
tettu. Selvitystilaan asettaminen voi tapahtua 
joko lain pakottavan säännöksen perusteella tai 
yhdistyskokouksen vapaaehtoisella päätöksellä. 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on lisäksi harkin
tavalta yhdistyksen asettamisesta selvitystilaan, 
jos yhdistyksen vakuutuksenottajien lukumäärä 
on kahtena peräkkäisenä vuotena lain vähim
mäisvaatimusta pienempi. Pakolliseksi purkamis
perusteeksi ehdotetaan säädettäväksi yhdistyksen 
pääomien aleneminen laissa edellytettyjä määriä 
pienemmiksi. Ministeriölle on annettu oikeus 
ottaa haltuunsa yhdistyksen omaisuutta tai kiel
tää yhdistystä luovuttamasta tai panttaamasta 
omaisuuttaan sellaisissa tapauksissa, joissa minis
teriö katsoo yhdistyksen joutuneen tai olevan 
joutumassa purkamistilaan. 

Sulautuminen ja vakuutuskannan 
luovuttaminen 

Voimassa olevaan lakiin lisättiin vuonna 197 3 
sulautumista ja vakuutuskannan luovuttamista 
sekä vakuutusyhdistyksen muuttumista keskinäi
seksi vakuutusyhtiöksi koskeva 13 a ja 13 b §. 
Mainittuihin pykäliin sisältyvä sääntely on käy
tännössä osoittautunut liian suppeaksi. Tämän 
vuoksi lakiehdotuksen 14 lukuun ehdotetaan 
otettavaksi näistä yhdistyksen toimintaan olen
naisesti vaikuttavista toimenpiteistä riittävän yk
sityskohtaiset säännökset. 

Uutena sulautumismenettelynä on lakiehdo
tuksessa niin sanottu kombinaatiofuusio, jossa 
kaksi tai useampi vakuutusyhdistys sulautuu pe
rustamalla uuden vakuutusyhdistyksen. Lakieh
dotuksessa on myös täsmällisesti säännelty se 
ajankohta, jolloin sulautuminen katsotaan tapah
tuneeksi. Sulautuminen ja vakuutuskannan luo
vuttaminen edellyttävät edelleenkin sosiaali- ja 
terveysministeriön suostumusta. Ministeriön 
suostumuksen hakemiselle ja sen ilmoittamiselle 
kaupparekisteriin ehdotetaan säädettäväksi mää
räaika, jotta sulautuminen saataisiin loppuun 
käsitellyksi kohtuullisessa ajassa. Vakuutuksenot
tajalle annettaisiin oikeus tietyin edellytyksin 

purkaa vakuutussopimuksensa yhdistyksen sulau
tuessa tai luovuttaessa vakuutuskantansa. 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Lakiehdotuksen 15 lukuun sisältyvät säännök
set yhdistyksen perustajien ja toimielinten jäse
nien, tilintarkastajien sekä osakkaiden korvaus
velvollisuudesta heidän aiheuttamastaan vahin
gosta. Korvausperusteet ovat samat kuin vakuu
tusyhtiölaissa. Ehdotuksessa on myös korvauksen 
sovittelua koskeva säännös. Yhdistyskokouksessa 
myönnettävän vastuuvapauden vaikutuksia on 
supistettu yhdenmukaisesti muun yhteisöoikeu
den kanssa. Korvausoikeuden vanhenemiselle eh
dotetaan säädettäväksi erityiset, 10 vuoden yleistä 
vanhentumisaikaa lyhyemmät vanhentumisajat. 

Erinäisiä säännöksiä 

Lakiehdotuksen 16 luvussa on eräitä prosessioi
keudellisia säännöksiä. Rekisteriviranomainen voi 
ehdotuksen mukaan sakon uhalla velvoittaa yh
distyksen täyttämään laissa säädetyn velvollisuu
den eräiden asiakirjojen toimittamiseksi rekisteri
viranomaiselle. Ehdotus sisältää myös eräitä ran
gaistussäännöksiä. Lain soveltamisesta ja täytän
töönpanosta annettaisiin tarkemmat säännökset 
asetuksella. 

Lain voimaantulo 

Lakiehdotukseen sisältyy huomattavia muutok
sia voimassa olevaan lakiin verrattuna muun 
muassa tilinpäätöksen osalta. Yhdistysten tilikau
tena on kalenterivuosi. Tämän vuoksi lain tulisi 
tulla voimaan kalenterivuoden alusta. Laki ehdo
tetaan saarettavaksi voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1988. Toiminnassa olevien vakuutusyhdis
tysten osalta on ehdotuksen 17 luvussa varattu 
monissa kohdin melko pitkä siirtymäaika. Esi
merkiksi uudessa laissa ehdotetut pääomavaati
mukset yhdistysten tulisi kokonaisuudessaan täyt
tää viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 

1.3.2. Muut lakiehdotukset 

Keskinäisistä vahinkovakuutusyhdistyksistä an
netun lain uudistaminen edellyttää myös muu
toksia eräisiin muihin lakeihin, nimittäin kalas-
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tusvakuutusyhdistyksistä annettuun lakiin (3 31 1 
58), kaupparekisterilakiin (129/79) ja vakuutus
tarkastuksen kustantamisesta annettuun lakiin 
(479/44). Muutokset ovat luonteeltaan pääasiassa 
teknisiä. 

2. Nykyinen tilanne Ja astan val
mistelu 

2 .1. Lainsäädäntö 

Ensimmäinen paikallisia palovakuutusyhdis
tyksiä koskeva laki on vuodelta 1908 (huhtikuun 
17 päivänä 1908 annettu laki paloapuyhdistyksis
tä). Tässä laissa säädettiin muun muassa niistä 
edellytyksistä, joilla paloapuyhdistyksiä sai perus
taa. Samana vuonna annetulla senaatin päätök
sellä edellä mainitun lain soveltamisesta yhdis
tykset asetettiin vakuutustarkastuksen valvonnan 
alaisuuteen. 

Voimassa oleva laki keskinäisistä vahinkova
kuutusyhdistyksistä annettiin vuonna 1933 yhtä
aikaisesti kotimaisista vakuutusyhtiöistä annetun 
lain kanssa. Vahinkovakuutusyhdistyksiä koskeva 
laki kirjoitettiin mahdollisimman yhdenmukai
seksi vakuutusyhtiölain kanssa. 

Voimassa olevaa vakuutusyhdistyslakia on 
muutettu vuosina 1969, 1973 ja 1979. Näillä 
muutoksilla yhdistysten vakuutuslajivalikoimaa 
laajennettiin, toiminta-alueen määräytymistä 
muutettiin, yhdistyksille annettiin oikeus edel
leenvakuuttamiseen, lakiin lisättiin sulautumista, 
yhteisömuodon muuttamista ja vakuutuskannan
luovutusta sekä korvausrahastoa ja vakuutus
maksurahastoa koskevat säännökset. Uusille yh
distyksille asetettiin pääomavaatimukset vuonna 
1973. 

Nykyinen laki keskinäisistä vahinkovakuutus
yhdistyksistä koskee myös kalastusvakuutusyhdis
tyksiä, joista on lisäksi voimassa oma erityislakin
sa, kalastusvakuutusyhdistyksistä annettu laki 
(331 1 58). Tässä laissa on säännöksiä kalastusväli
neiden vakuuttamisesta ja näiden yhdistysten 
saamasta valtionavusta. 

2.2. Valmisteluelimet 

Valtioneuvosto asetti vuonna 1965 vakuutus
yhdistyskomitean tarkistamaan vahinkovakuutus
yhdistyksiä koskevat säännökset ja valmistamaan 
ehdotuksen tämän alan lainsäädännön uusimises-

ta. Komiteanmietintö valmistui vuonna 1967 
(komiteanmietintö 1967:B 8). 

Vakuutusyhdistyskomitean m1etmtö sisältää 
ehdotuksen vakuutusyhdistyslaiksi ja ehdotuksen 
vakuutusyhdistysasetukseksi. Komitea ehdotti 
mietinnössään erityisesti niiden eroavuuksien 
poistamista, jotka silloin vallitsivat vakuutus
yhtiön ja vakuutusyhdistyksen vakavaraisuusvaa
timusten ja teknisten rahastojen sekä jälleenva
kuutuksen välillä. Muiltakin osin komitea pyrki 
yhdenmukaisuuteen vakuutusyhtiölain kanssa. 
Mietinnön perusteluissakin on puututtu ainoas
taan vakuutusyhtiölaista eroaviin seikkoihin ja 
muulta osin on viitattu vakuutusyhtiölakia val
mistelleen vakuutuslakikomitean mietintöön (ko
miteanmietintö 1952:6). Komiteanmietintö ei 
kuitenkaan johtanut vakuutusyhdistyslain koko
naisuudistukseen. Sen sijaan nykyiseen lakiin on 
tehty mietinnön antamisen jälkeen edellä koh
dassa 2. 1. mainittuja, komitean ehdotuksiin pe
rustuvia osittaismuutoksia. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti syksyllä 
1980 toimikunnan, jonka tehtävänä oli 

1) tutkia keskinäisistä vahinkovakuutusyhdis
tyksistä annetun lain muutostarve, erityisesti ot
taen huomioon vakuutusyhdistystoiminnassa ja 
siihen läheisesti liittyvässä muussa lainsäädännös
sä keskinäisistä vahinkovakuutusyhdistyksistä an
netun lain säätämisen jälkeen tapahtuneet muu
tokset, 

2) pyrkiä erityisesti selvittämään keinoja paran
taa vakuutusyhdistysten vakavaraisuutta ja toi
mintaedellytyksiä sekä yksittäisen yhdistyksen 
vastuukykyä ja 

3) laatia ehdotus muutoksiksi vakuutusyhdis
tyksiä koskevaan lainsäädäntöön. 

Toimikunnan työtä varten on filosofian lisensi
aatti Jukka Rantala tehnyt tutkimuksen vakuu
tusyhdistyksille asetettavista pääomavaatimuksis
ta. Filosofian ylioppilas Sirkku Parviainen on 
lisäksi tehnyt tutkimuksen vakuutusyhdistysten 
toiminnan kehityksestä 1960- ja 1970-luvuilla. 
Nämä tutkimukset ovat toimikunnan mietinnön 
liitteinä. 

Toimikunta tutustui myös vakuutusyhdistyksiä 
koskevaan pohjoismaiseen lainsäädäntöön. Muis
sa pohjoismaissa ei ole vakuutusyhdistyksiä vas
taavien laitosten osalta omaa erityislakia, vaan 
niihin sovelletaan yleisiä vakuutusliikkeen har
joittamista koskevia lakeja. Toimikunta on kui
tenkin katsonut tarkoituksenmukaiseksi säilyttää 
Suomessa voimassa olevan, muista pohjoismaista 
eroavan järjestelmän, jossa paikallisista vakuutus
yhdistyksistä on voimassa erillinen laki. Toimi-
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kunnan vahinkovakuutusyhdistyslakiin ehdotta
milla muutoksilla on näin ollen voitu korostaa 
vakuutusyhdistysten entytsasemaa vakuutus
laitoksina. Toimikunnan mtetmtö valmistui 
kesällä 1982 (komiteanmietintö 1982:30). Mie
tintö sisältää hallituksen esityksen muotoon laa
ditun ehdotuksen uudeksi vakuutusyhdistyslaik
Sl. 

Hallituksen esitys uudeksi vakuutusyhdistys
laiksi rakentuu toimikunnan ehdotuksen pohjal
le. Toimikunnan ehdotukseen tehdyt muutokset 
jc,htuvat pääosin ehdotuksesta annetuista lausun
noista. Tämän lisäksi ehdotukseen on tehty eräitä 
pääosin teknisluontoisia muutoksia ja täsmen
nyksiä. Mietinnön valmistumisen jälkeen tapah
tuneesta rahanarvon muuttumisesta johtuen on 
yhdistysten peruspääomavaatimuksia korotettu. 

2.3. Lausunnonantajat 

Vakuutusyhdistystoimikunnan mtetmnosta 
pyydettiin lausunto oikeusministeriöltä, maa- ja 
metsätalousministeriöltä, kauppa- ja teollisuus
ministeriöitä, vakuutusalan kuluttajaneuvottelu
kunnalta, Keskinäisten Vakuutusyhdistysten Liit
to r.y:ltä (nykyinen Vakuutusyhdistysten Keskus
liitto r. y. ), Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskus
liitto r. y:ltä ja Svenska Försäkringsföreningarnas 
Förbund r.f:ltä. Näiden lausuntojen perusteella 
on toimikunnan laatimaan lakiehdotukseen tehty 
eräitä muutoksia. 

2 438500918W 

3. Esityksen organisatoriset Ja 
taloudelliset vaikutukset 

Vakuutusyhdistyslaki ei toteutuessaan tule ai
heuttamaan valtiolle ja kunnille uusia kustan
nuksia. Sen sijaan vakuutusyhdistyksille siitä ai
heutuu lisäkustannuksia, koska yhdistykset jou
tuvat osallistumaan keskusjärjestönsä yhteyteen 
perustettavan tarkastusorganisaation kustannuk
siin. Potentiaalisia kustannuksia yhdistyksille ai
heutuu siitä yhteisvastuusta, joka niillä lakiehdo
tuksen mukaan on jollekin yhdistykselle synty
neiden tappioiden peittämisestä. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Toiminimiä, kaupparekisteriä ja prokuraa kos
kevissa laeissa (128-130/79) on säännöksiä, joita 
tässä lakiehdotuksessa olevien säännösten lisäksi 
sovelletaan vakuutusyhdistyksiin. 

Uudella vakuutusyhdistyslailla ja kalastusva
kuutusyhdistyksistä annetun lain muutoksella ei 
ole vaikutusta muuhun vakuutusalan yhteisölain
säädäntöön. 

Vakuutusyhdistyslain uudistus parantaa vakuu
tuskuluttajan asemaa erityisesti yhteisöoikeudelli
sesti. Erillisenä, esillä olevasta esityksestä riippu
mattomana, vireillä oleva vakuutussopimuslain 
uudistaminen parantaa vakuutuskuluttajan sopi
musoikeudellista asemaa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Vakuutusyhdistyslaki 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

Luku sisältää vakuutusyhdistyslain soveltamis
alaa, osakkuutta, toiminta-aluetta sekä vakuutus
yhdistyksen harjoittamaa vakuutusliikettä ja 
muuta toimintaa koskevat säännökset. 

Ehdotuksen sisältämät säännökset ovat nykyi
sen lain 1 luvussa olevia yleisiä säännöksiä huo
mattavasti yksityiskohtaisemmat esimerkiksi osak
kuutta koskevien säännösten suhteen. Niiden 
vakuutuslajien määrää, joita yhdistys voi harjoit
taa, esitetään laajennettavaksi. 

1 §. Pykälässä säädetään lain soveltamisala sekä 
määritellään vakuutusyhdistys. 

Pykälän 1 momentti sisältää lain soveltamisalaa 
koskevan säännöksen. Säännös vastaa voimassa 
olevan lain soveltamisalaa, mutta se on sanamuo
doltaan kirjoitettu mahdollisimman yhdenmu
kaiseksi vakuutusyhtiölain soveltamisalaa koske
van säännöksen kanssa. Vakuutusyhdistyslaki 
koskee siten kaikkia suomalaisia eli Suomessa 
perustettuja ja rekisteröityjä vakuutusyhdistyksiä. 

Pykälän 2 momentissa on määritelty vakuutus
yhdistys. Määritelmä vastaa voimassa olevan lain 
1 §:n 1 momentissa olevaa vakuutusyhdistyksen 
määritelmää. Vakuutusyhdistyksellä tarkoitetaan 
siten sellaista suomalaista vakuutuslaitosta, jossa 
osakkaat ovat keskinäisessä vastuussa yhdistyksen 
sitoumuksista ja joka toimii rajoitetulla alueella. 
Vaatimus rajoitetusta toiminta-alueesta ei kuiten
kaan koske yhdistystä, joka harjoittaa ainoastaan 
kalastuvälineiden vakuutusta. 

Voimassa olevan lain 1 §:n 1 momentin mu
kaan vakuutusyhdistyksen toiminta-alue voi kä
sittää enintään 25 kuntaa yhtenäisellä alueella. 
Lain 13 a §:n 6 momentin mukaisesti vakuutus
yhdistyksen toiminta-alue voi sulutumistapauk
sissa käsittää enintään 40 kuntaa. 

Lakiehdotuksessa on säilytetty kuntalukumää
rää koskeva rajoitus, kuitenkin siten muutettuna, 
että yhdistyksen toiminta-alue saa käsittää enin
tään 40 kuntaa. Tämä lukumäärärajoitus koskisi 
myös sulautumistapauksia. Kuntien lukumäärän 
rajoittaminen on katsottu perustelluksi osittain 
vakuutusyhdistysten valvonnan kannalta ja osit
tain yhdityksille ominaisen paikallisluonteen säi
lyttämiseksi. Kuntien enimmäismäärä on ehdo
tuksessa kuitenkin pyritty saamaan käytännön 
tarpeita vastaavaksi lähinnä sulautumistapauksia 
silmällä pitäen. Lakiehdotukseen sisältyvällä kun
talukumäärän lisäämisellä on myös pyritty edistä
mään suurempien kokonaisuuksien aikaansaamis
ta yhdistysten toiminnan tehostamiseksi. 

Vakuutusyhdistyksen toiminta-alueen kuntien 
tulee, kuten nykyisenkin lain aikana, muodostaa 
yhtenäinen alue. Toiminta-alueen yhtenäisyys
vaatimusta tulisi tulkita siten, etteivät epäolen
naiset poikkeamiset estä yhtenäisyyden toteutu
mista. Esimerkiksi saaristokuntien osalta olisi tätä 
vaatimusta tulkittava joustavasti. 

Kalastusvakuutusyhdistyksistä annetussa laissa 
säädetään kalastusvälineiden vakuutusta harjoit
tavan vakuutusyhdistyksen oikeudesta saada 
avustusta valtion varoista sekä avustuksen saami
sen edellytyksistä. Tällaisista yhdistyksistä käyte
tään mainitussa laissa nimitystä kalastusvakuutus
yhdistys. Pykälän 3 momenttiin on otettu nimen
omainen säännös, jonka mukaan kalastusvälinei
den vakuutusta harjoittavista vakuutusyhdistyk
sistä on lisäksi voimassa, mitä niistä on erikseen 
säädetty. 

2 §. Säännös sisältää vakuutusyhdistyksen 
osakkuutta koskevat määräykset. Nykyisessä laissa 
ei ole osakkuutta koskevia nimenomaisia sään
nöksiä, vaan lain 6 §:n 6 kohdan mukaan yhdis
tyksen yhdistysjärjestyksessä on mainittava, ketkä 
ovat yhdistyksen osakkaita. 

Osakkuuden saaminen merkitsee sitä, että 
henkilö voi yhdistyksessä tämän jälkeen käyttää 
niin sanottuja hallinnoimisoikeuksia, kuten osal
listua yhdistyskokoukseen, käyttää siellä puhe- ja 
äänivaltaa sekä moittia yhdistyskokouksen pää
töksiä. 
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Pykälän 1 momenttiin on kirjoitettu se voimas
sa olevan lain aikana syntynyt periaate, jonka 
mukaan yhdistyksen osakkaita ovat vakuutuksen
ottajat. Takuuosuuden omistaminen tuottaa eh
dotuksen mukaan osakasoikeuden vain, jos yh
distysjärjestyksessä siitä niin määrätään. Tällä 
periaatteella on haluttu korostaa vakuutuksenot
tajan asemaa osakkaana keskinäiselle vakuutus
yhdistykselle luonteenomaisena piirteenä. Ta
kuupääomalla on näin ollen voimakkaammin 
kuin osakeyhtiön osakepääomalla ainoastaan pää
omasijoituksen luonne. Takuupääomalla pyritään 
ensisijaisesti saamaan yhdistykseen varoja. Varo
jen saanti ei kaikissa tapauksissa kuitenkaan ole 
mahdollista ilman pääomansijoittajalle myönnet
täviä osakasoikeuksia. 

Pykälän 2 momentti koskee yhdistysjärjestyk
seen otettavia osakkuusrajoituksia. Yhdistysjärjes
tyksessä voidaan siten määrätä, ettei jälleenva
kuutuksen ottaminen tuota osakkuutta yhdistyk
sessä. Muita vakuutuksenottajan osakkuutta kos
kevia rajoituksia yhdistysjärjestykseen ei voida 
ottaa. Siten ei esimerkiksi vakuutuksenottajan 
osakkuutta voida rajoittaa tulemaan voimaan 
tietyn määräajan kuluttua vakuutuksen voimaan
tulosta, kuten vakuutusyhtiöissä voidaan tehdä. 
Kun vakuutuksenottajaosakkaiden lukumäärä va
kuutusyhdistyksissä on vähäinen ja kun he ovat 
vastuussa yhdistyksen sitoumuksista, on tärkeää, 
että vakuutuksenottajat tulevat heti vakuutuksen 
otettuaan osakkaiksi ja että he myös heti saavat 
osakkuuden tuottamat edut hyväkseen. 

3 §. Nykyisen vakuutusyhdistyslain 7 §:n mu
kaan yhdistyksen osakkaat ovat henkilökohtaises
sa rajattomassa tai yhdistysjärjestyksessä määrätyl
lä tavalla rajoitetussa vastuussa yhdistyksen sitou
muksista. Käytännössä osakkaiden vastuu on ra
jaton, koska nykyisissä yhdistysjärjestyksissä ei 
vastuun ylärajaa ole määrätty. Yksittäisen osak
kaan rajatoma vastuuta ei kuluttajasuojan kan
nalta voida pitää kohtuullisena. Tämän vuoksi 
osakkaan vastuu on esillä olevassa pykälässä rajat
tu yhdeltä vuodelta menevien vakuutusmaksujen 
määrään. Vastuumäärä on kiinteä eikä siitä voida 
poiketa. Siitä, missä tilanteissa osakkaan lisämak
suvelvollisuus voidaan toteuttaa, säädetään 10 
luvun 10 §:ssä. 

4 §. Pykälässä on säännös niistä vakuutuslajeis
ta, joita yhdistys saa myöntää. 

Nykyisen lain 1 §:n 2 momentin mukaan va
kuutusyhdistys saa yhdistysjärjestyksessä maini
tussa laajuudessa harjoittaa vakuutusliikettä, ei 
kuitenkaan henkilövakuutusta eikä lakisääteistä 
vakuutusta eikä muuta jälleenvakuutusta kuin 

toisen vakuutusyhdistyksen liikkeen edelleenva
kuutusta. Vakuutusyhdistysten yhdistysjärjestyk
siin sisältyy nykyisellään pääsääntöisesti määräys, 
jonka mukaan yhdistys ei myönnä laissa poissul
jettujen vakuutuslajien lisäksi keskeytysvakuutuk
sia muuta kuin palosta aiheutuneen keskeytyksen 
varalta, luotto- eikä takuuvakuutuksia eikä va
kuutuksia kymmenen vuotta pitemmäksi ajaksi. 

Pykälän 1 momentissa on säilytetty voimassa 
olevan lain sisältämä vaatimus, että yhdistyksen 
harjoittaman vakuutusliikkeen ala on määriteltä
vä yhdistysjärjestyksessä. 

Pykälän 2 momentissa on säilytetty voimassa 
olevan lain rajoitukset lukuunottamatta 3 mo
mentissa säädettyä, henkilövakuutusta koskevaa 
poikkeusta. Ehdotuksessa on myös kielletty 
luotto- ja takuuvakuutusten myöntäminen sekä 
vakuutusten myöntäminen kymmentä vuotta pi
temmäksi ajaksi. 

Vakuutusyhdistyksille ei ole katsottu tarkoituk
senmukaiseksi antaa oikeutta myöntää lakisäätei
siä vakuutuksia, koska kyseessä olevien vakuutus
lajien harjoittamista on pyritty rajoittamaan myös 
vakuutusyhtiöiden osalta. Näiden vakuutusten 
hoito edellyttää vakuutuslaitoksen palveluksessa 
olevan useita erityiskoulutuksen saaneita henki
löitä eikä yhdistyksillä niiden henkilökunnan 
vähäisyyden huomioon ottaen ole katsottava ole
van mahdollisuuksia tällaisen henkilökunnan 
palkkaamiseen. 

Pykälän 3 momentissa on säännelty poikkeus 2 
momentin kieltoon harjoittaa henkilövakuutusta. 
Ehdotuksen mukaan vakuutusyhdistys voi har
joittaa muuta henkilövakuutusta kuin henki- ja 
eläkevakuutusta. Lähinnä tulee tällöin kysymyk
seen vapaamuotoinen tapaturmavakuutus, joka 
voi liittyä esimerkiksi maatilavakuutukseen tai 
matkavakuutukseen. Henkilövakuutuksen har
joittaminen edellyttää kuitenkin, että sosiaali- ja 
terveysministeriö katsoo yhdistyksellä olevan tä
män vakuutuslajin harjoittamiseen riittävät toi
mintaedellytykset ja vahvistaa tätä koskevan yh
distysjärjestyksen määräyksen. Rajoitetun henki
lövakuutuksen harjoittamisoikeuden myöntämi
nen yhdistyksille on katsottu tarpeelliseksi lähin
nä yhdistelmävakuutuksia silmällä pitäen. La
kiehdotuksessa ei kuitenkaan ole katsottu aiheel
liseksi myöntää yhdistyksille suoraan lain nojalla 
oikeutta henkilövakuutuksen harjoittamiseen, 
vaan sosiaali- ja terveysministeriön tulee kussakin 
tapauksessa erikseen harkita, onko yhdistyksellä 
tällaisen vakuutuksen hoitamiseen riittävät edel
lytykset. Erityisten vakavaraisuusvaatimusten li
säksi yhdistyksellä tulee olla käytettävissään riittä-
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västi erityiskoulutettua henkilökuntaa, kuten esi
merkiksi lääkäri, jotta yhdistyksellä voitaisiin kat
soa olevan riittävät toimintaedellytykset henkilö
vakuutuksen harjoittamiseen. 

Pykälän 4 momentissa laajennetaan yhdistyk
sen mahdollisuuksia harjoittaa jälleenvakuutus
liikettä. Voimassa oleva laki kieltää yhdistystä 
myöntämästä muuta jälleenvakuutusta kuin toi
sen yhdistyksen liikkeen edelleenvakuutusta. Eh
dotus sallii lisäksi vakuutusyhtiön liikkeen jäl
leenvakuuttamisen sikäli, kuin kysymys on yhdis
tyksen ensivakuutuksena myöntämistä vakuutus
lajeista. Sen sijaan suoraan yhdistysten kesken 
tapahtuva jälleenvakuutustoiminta ei ehdotuksen 
mukaan ole mahdollinen. 

5 §. Pykälässä säädetään siitä, mitä toimintaa 
vakuutusyhdistys saa harjoittaa. Pykälässä on li
säksi rajoitettu yhdistyksen oikeutta omistaa yh
teisöjen osakkeita tai osuuksia. 

Sen estämiseksi, että vakuutusyhdistys pää
omiensa turvin ryhtyisi harjoittamaan jotakin 
vakuutusliikkeelle vierasta toimintaa ja näin vaa
rantaisi varsinaisen vakuutusliikkeen hoitamisen 
ja siihen kuuluvien varojen sijoitusvarmuuden, 
on nykyisen lain 2 §:ssä kielletty vakuutusyhdis
tystä harjoittamasta yhdistysjärjestyksessään mai
nitun vakuutusliikkeen ohella muuta kuin sanot
tuun toimintaan välittömästi liittyvää liikettä. 
Toiminnan rajoittamista tällä tavalla voidaan pe
rustella nimenomaan vakuutettujen ja vakuutuk
senottajien etujen kannalta. 

Esillä olevan pykälän 1 momentissa kielletään 
vakuutusyhdistystä harjoittamasta muuta liikettä 
kuin yhdistysjärjestyksessä mainittua vakuutus
liikettä. Tällä sanonnan muutoksella ei kuiten
kaan ole tarkoitettu muuttaa nykyisen lain aikana 
syntynyttä tulkintaa vakuutusliikkeen ja siihen 
välittömästi liittyvän liikkeen sisällöstä. 

Lakiehdotuksessa vakuutusliikkeen käsite tar
koittaa vakuutusliikettä sen laajassa merkitykses
sä, jolloin siihen on luettava suppeassa merkityk
sessä tarkoitettuun vakuutusliikkeeseen kuulu
vien vakuutusten myöntämisen, korvaustoimin
nan, suojelutoimenpiteiden sekä sijoitustoimin
nan ohella myös eräät vakuutusliikkettä täyden
tävät toiminnat. Tällaisena voidaan pitää esimer
kiksi kirjapainotoimintaa, jonka avulla vakuutus
yhdistys hoitaa vain omaa käyttöään varten tarvit
semiensa esitteiden, vakuutusehtojen ja muun 
kirjapainomateriaalin tuottamisen. Mitä voidaan 
lukea vakuutusliikettä täydentävään toimintaan 
kuuluvaksi, voidaan tarkastella myös sen mu
kaan, voidaanko tietyn toiminnan aiheuttamia 

kuluja laskea vakuutusliikkeeseen liittyviksi liike
kuluiksi. 

Pykälän 2 momentissa on raJoltettu yhdistyk
sen oikeutta osakkeiden ja osuuksien omistami
seen. Kun vakuutusyhdistysten toiminta perus
tuu osakkaiden keskinäiseen vastuuseen, on tär
keää, että yhdistyksen toiminta rajoittuu juuri 
vakuutusliikkeen hoitamiseen. Tämän vuoksi 
esillä olevassa momentissa rajoitetaan yhdistyksen 
oikeutta sijoittaa pääomiaan vierailla toimialoilla 
oleviin yrityksiin sellaisia määriä, että yhdistyksen 
voitaisiin katsoa sijoituksensa turvin ryhtyvän 
hoitamaan tätä vierasta liikettä. Lakiehdotuksessa 
yhdistyksen sijoitustoimintaa on rajoitettu voi
makkaammin kuin vakuutusyhtiöissä. Säännöstä 
kirjoitettaessa on kiinnitetty huomiota erityisesti 
pankkilaeissa oleviin rajoituksiin. 

Yhdistys saa ehdotuksen mukaan omistaa 
muussa yhteisössä määrän, joka edustaa enintään 
20 prosenttia yhteisön osake- tai osuuspääomasta. 
Samalla omistusoikeus on rajoitettu 20 prosent
tiin yhteisön kaikkien osakkeiden tai osuuksien 
äänimäärästä. Yhdistys ei kuitenkaan saa sijoittaa 
tällaisten muiden yhteisöjen osakkeisiin tai 
osuuksiin enempää kuin 10 prosenttia omasta 
pääomastaan. Mainitut rajoitukset eivät koske 
asunto- ja kiinteistöyhteisöjä, joissa yhdistys voi 
siten omistaa suurempia osuuksia. 

Sen varalta, että jossain yksittäisessä tapaukses
sa voidaan yhdistyksen kannalta pitää tarkoituk
senmukaisena, että se saisi omistaa laissa säädet
tyä suuremman määrän tässä tarkoitetun yhteisön 
osuuksia tai osakkeita, ehdotuksessa annetaan 
yhdistysten toimintaa valvovalle sosiaali- ja ter
veysministeriölle oikeus myöntää yhdistykselle 
poikkeuslupa omistaa laissa säädettyjä määriä 
enemmän eri yhteisöjen osakkeita tai osuuksia. 
Ministeriön harkinnassa on, minkälaisten yhteisö
jen osakkeiden tai osuuksien omistamiseen lupa 
annetaan. Tätä koskeva lupa voidaan antaa myös 
määräajaksi, jos se on tarkoituksenmukaista jon
kin toimenpiteen kannalta. 

Sen estämiseksi, ettei vakuutusyhdistys yhdessä 
sellaisten yhteisöjen kanssa, joissa yhdistyksellä 
on osake-enemmistö tai vastaava määräämisvalta, 
voisi kiertää 2 momentissa säädettyjä omistus
rajoituksia, kielletään 3 momentissa yhdistystä 
omistamasta tällaisten yhteisöjen kanssa enempää 
kuin 2 momentissa mainitun määrän muiden 
yhteisöjen osakkeita tai osuuksia. 
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2 luku 

Vakuutusyhdistyksen perustaminen 

Vakuutusyhdistyksen perustamista koskevat 
säännökset on pyritty laatimaan mahdollisimman 
yhdenmukaisiksi uuden vakuutusyhtiölain ja osa
keyhtiölain perustaruissäännösten kanssa. Voi
massa olevaan lakiin verrattuna nämä säännökset 
sisältävät uudistuksia muun muassa perustajien 
lukumäärän ja itse perustaruismenettelyn yksi
tyiskohtaisen sääntelyn suhteen. Merkittävin uu
distus liittyy kuitenkin perustettavan yhdistyksen 
pääomavaatimuksiin, joita lakiehdotuksessa on 
korotettu huomattavasti nykyisen lain vaatimuk
sista. Esillä olevassa luvussa on myös osakkaan 
lisämaksuvelvollisuus rajoitettu kiinteämääräisek
si, kun se nykyisen lain mukaan on ollut rajaton 
tai yhdistysjärjestyksessä määrätyllä tavalla rajoi
tettu. 

1 §. Pykälä sisältää vakuutusyhdistyksen perus
tajaa koskevat säännökset. 

Nykyisen lain 3 §:n mukaan vakuutusyhdistyk
sen perustaminen edellyttää vähintään kolmea 
perustajaa. Uudessa vakuutusyhtiölaissa on va
kuutusyhtiön perustaminen yhdenkin henkilön 
toimesta tehty mahdolliseksi. Myös vakuutus
yhdistysten osalta on yhden perustajan vaatimus 
katsottu riittäväksi, koska perustajien tehtävät 
ovat lähinnä hallinnollisia eikä heidän lukumää
rällään ole merkitystä yhdistyksen toiminnan 
kannalta. Tämä periaate on lausuttu esillä olevan 
pykälän 1 momentissa. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädetään perus
tajaa koskevista kelpoisuusvaatimuksista. Nämä 
vaatimukset vastaavat asiallisesti voimassa olevaa 
lakia. Perustajan tulee siten olla Suomessa asuva 
Suomen kansalainen taikka suomalainen yhteisö 
tai säätiö. Kauppa- ja kommandiittiyhtiön osalta 
on asetettu vastaavat vaatimukset kuin vakuutus
yhtiölaissa eli tällaisen yhtiön velvoitteista henki
lökohtaisessa vastuussa olevien yhtiömiesten tulee 
olla Suomessa asuvia Suomen kansalaisia. Ehdo
tukseen on myös kirjoitettu nykyinen yhteisöoi
keuden yleinen periaate, jonka mukaan vajaaval
tainen tai konkurssissa oleva ei voi olla perustaja
na. 

2 §. Voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 
mukaan vakuutusyhdistys on perustettava sopi
muskirjalla, joka sisältää yhdistyksen yhdistysjär
jestyksen. Perustaruiskirjan sisällöstä ei laissa ole 
annettu tarkempia säännöksiä. 

Esillä olevassa pykälässä on annettu yksityis
kohtaiset säännökset siitä, mitä perustaruiskirjan 
tulee sisältää. Säännös vastaa vakuutusyhtiölain 2 

luvun 3 §:ää. Pykälään on lisäksi otettu rajoittava 
säännös perustamiseen liittyvien kulujen korvaa
misesta. 

Pykälän 1 momentissa on säädetty perustaruis
kirjan päiväämisestä ja allekirjoittamisesta. Jos 
perustajia on useampia kuin yksi, on heidän 
jokaisen allekirjoitettava perustamiskirja. 

Pykälän 2 momentin mukaan perustaruiskirjan 
tulee sisältää ehdotus yhdistysjärjestykseksi, min
kä lisäksi momentissa on lueteltu ne seikat, jotka 
perustaruiskirjassa on mainittava. Perustaruiskir
jassa tulee siten olla tiedot perustajista sekä 
peruspääomasta. Mikäli yhdistyksellä on perus
pääomana takuupääoma, on tästä perustaruiskir
jassa ilmoitettava tietyt yksityiskohtaiset tiedot. 
Lisäksi perustaruiskirjassa on mainittava milloin 
ja miten perustaruiskokous kutsutaan koolle, mi
käli perustaruiskokouksen toimittaminen vaatii 
kutsun. 

Perustamiseen liittyvien kustannusten korvaa
misesta säädetään pykälän 3 momentissa. Perus
tamiskirjaan tulee ottaa maininta tällaisten kulu
jen korvaamisesta tehdystä sopimuksesta. Mo
mentissa on sopimusvapautta rajoitettu siten, 
että korvata voidaan vain julkiset maksut ja 
tavanomaiset palkkiot perustaruiskirjojen laatimi
sesta ja siihen rinnastettavasta työstä. 

3 §. Esillä olevassa pykälässä on säädetty va
kuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen vähim
mäissisältö. Säännös vastaa pääosin voimassa ole
van lain 6 § :ää. Yhdistysjärjestys voi näiden vä
himmäismääräysten lisäksi sisältää määräyksiä sel
laisista järjestelyistä tai asioista, jotka voidaan 
saattaa voimaan ainoastaan ottamalla yhdistysjär
jestykseen asiaa koskeva erityinen määräys. Toi
saalta taas tietystä lain säännöksestä voidaan 
poiketa, mikäli asiasta otetaan määräys yhdistys
järjestykseen. Poikkeaminen ei kuitenkaan ole 
sallittua, jos on kysymys lain pakottavista sään
nöksistä. 

Pykälän 1 momentin 1-3 kohdat vastaavat 
nykyisen lain 6 §:n 1-3 kohtia. 

Voimassa olevaan lakiin verrattuna on yhdis
tysjärjestyksessä 4 kohdan mukaan annettava tar
kemmat tiedot peruspääomasta. Mikäli pohjara
hastoa voidaan yhdistysjärjestystä muuttamatta 
korottaa, on tällöin yhdistysjärjestyksessä mainit
tava pohjarahaston määrä ja enimmäismäärä. 
Takuupääoma sen sijaan on aina kiinteämääräi
nen. 

Yhdistysjärjestykseen on myös otettava mai
ninta siitä, maksetaanko takuupääomalle korkoa 
vai ei. Lisäksi yhdistysjärjestyksessä on mainittava 
takuupääoman takaisinmaksamisesta. Lakiehdo-
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tuksen 5 luvun 3 §:ssä on tarkemmat määräykset 
siitä, mitä takuupääoman takaisinmaksamisesta 
on yhdistysjärjestyksessä määrättävä. 

Siitä huolimatta, että osakkaan lisämaksuvel
vollisuus on kiinteämääräinen, tulee yhdistysjär
jestyksessä mainita tästä velvollisuudesta (7 koh
ta). 

Momentin 8 kohtaan on otettu nykyistä lakia 
yksityiskohtaisemmat säännökset siitä, mitä seik
koja yhdistysjärjestyksessä on mainittava hallituk
sen ja tilintarkastajien osalta. 

Uutta voimassa olevaan lakiin verrattuna on 12 
kohdan säännös siitä, että yhdistysjärjestykseen 
on otettava määräys yhdistyksen omaisuuden ja
kamisesta yhdistyksen purkautuessa. Säännös ei 
varsinaisesti tuo mitään uutta yhdistysjärjestyk
siin, koska suurimmalla osalla yhdistyksistä on jo 
tätä seikkaa koskeva määräys yhdistysjärjestykses
sään. 

Voimassa olevan lain 56 § sisältää säännöksen 
omaisuuden jakamisesta yhdistyksen jouduttua 
suoritustilaan. Sen mukaan varat on jaettava 
takuupääoman takaisinmaksamisen jälkeen niil
le, jotka suoritustilan alkaessa olivat yhdistyksen 
osakkaita heidän vakuutusmääriensä osoittamassa 
suhteessa, jollei yhdistysjärjestyksessä ole toisin 
määrätty. Pääsääntöisesti nykyisten yhdistysjärjes
tysten mukaan jäljelle jäävät varat kaikkien vel
kojen ja sitoumuksien suorittamisen jälkeen on 
käytettävä palautuksena yhdistyksen osakkaille. 
Jakoperusteena on heidän kolmen viimeisen vuo
den aikana yhteensä suorittamiensa vakuutus
maksujen määrä. Yhdistyskokous voi myös päät
tää jaettavan määrän käyttämisestä muulla tavalla 
sen alueen vakuutustoiminnan hyväksi, jossa yh
distys on toiminut. 

Pykälän 2 momentissa on säännös yhdistyksen 
toiminimestä. Jos yhdistys aikoo käyttää toimini
meä sekä suomen- että ruotsinkielisenä, on nämä 
molemmat mamlttava yhdistysjärjestyksessä. 
Muunkielisen toiminimen käytön sallimista ei 
pidetä tarpeellisena. 

Esillä olevan pykälän 3 momenttiin on kuten 
vakuutusyhtiölaissa otettu nimenomainen sään
nös siitä, että takuuosuuksien tulee olla saman
määräisiä, mikäli takuupääoma jakautuu takuu
osuuksiin. 

Pykälän 4 momenttz'z'n on otettu vakuutusyh
tiölain tavoin kielto sisällyttää yhdistysjärjestyk
seen muita vakuutussuhdetta koskevia määräyk
siä kuin sellaisia, jotka koskevat osallistumista 
yhdistyksen hallintoon tai velvollisuutta suorittaa 
lisämaksuja. On näet pidettävä asiallisena, että 
kaikki vakuutusehdot saatetaan vakuutuksenotta-

jan tietoon vakuutusta päätettäessä esimerkiksi 
painamalle ne vakuutuskirjaan. Näin vältetään 
myöskin ne tulkintavaikeudet, jotka saattavat 
syntyä, jos vakuutussopimus ja yhdistysjärjestys 
eivät ole yhtäpitäviä, mikä tilanne voi syntyä 
ainakin tilapäisesti esimerkiksi vakuutusehtoja 
muutettaessa. 

Voimassa olevan lain 6 §:n 1 momentin 7 
kohdassa olevan määräyksen mukaan yhdistysjär
jestyksessä on lisäksi mainittava perusteet, joiden 
mukaan määrätään ne korkeimmat vakuutus
määrät, joista yhdistys saa ilman jälleenvakuutus
ta ottaa vastatakseen. Tätä määräystä ei ole 
katsottu tarpeelliseksi enää vaatia yhdistysjärjes
tykseen, vaan näistä asioista voi päättää yhdistyk
sen hallitus. Myös nykyisen lain 6 §:n 1 momen
tin 16 kohdan määräyksen lainojen ottamisesta 
on katsottu kuuluvan hallituksen tehtäviin. 

Voimassa olevan lain 6 §:n 2 momenttiin sisäl
tyy säännös siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö 
vahvistaa suurimmat sallittavat vakuutusmäärät, 
jotka yhdistys saa jälleenvakuuttamatta yhdestä 
vastuuvaarasta pitää omalla vastuullaan. Ministe
riön on tällöin valvottava, että syntyy turvaava 
suhde yksityisen vastuunvaaran ja yhdistyksen 
koko vakuutuskannan välille. Tällaisen velvoit
teen asettamista ministeriölle ei lakiehdotuksessa 
ole katsottu tarpeelliseksi säilyttää, vaan vastuu 
siirtyy tältä osin vakuutusyhdistyksen hallituksel
le. Sen sijaan ministeriö suorittaa valvontaa 
muulla tavoin esimerkiksi antamalla vakuutus
yhdistysten noudatettaviksi muita toimintaa kos
kevia ohjeita. 

4 §. Pykälässä säädetään vakuutusyhdistyksen 
yhdistysjärjestykselle ja sen muutoksille haetta
vasta sosiaali- ja terveysministeriön vahvistukses
ta. 

Osakeyhtiölain antamisen yhteydessä poistet
tiin osakeyhtiöiden osalta yhtiöjärjestyksen vah
vistamismenettely. Uudessa vakuutusyhtiölaissa 
vahvistusmenettely kuitenkin säilytettiin osana 
sosiaali- ja terveysministeriön suorittamaa valvon
taa. Samasta syystä on lakiehdotuksessa säilytetty 
yhdistysjärjestyksen vahvistamismenettely. Pykälä 
on momenttijakoa lukuun ottamatta yhdenmu
kainen nykyisen lain 4 § :n kanssa. 

5 §. Vuonna 1973 lisättiin voimassa olevaan 
vakuutusyhdistyslakiin säännös, jonka mukaan 
perustettavalla vakuutusyhdistyksellä tulee olla 
takuupääoma tai pohjarahasto. Näiden rahasto
jen yhteismäärän tulee olla vähintään 10 000 
markkaa. Säännös on kuitenkin jäänyt käytän
nössä merkityksettömäksi, koska uusia yhdistyk
siä ei vuoden 197 3 jälkeen ole perustettu eikä 
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säännöstä sovelleta jo toiminnassa oleviin yhdis
tyksiin. Yhdistysten nykyiset omat pääomat 
muodostuvat pääosin vara- ja varmuusrahastoista. 
Sen sijaan takuupääomia tai pohjarahastoja ei 
yhdistyksillä ole. Yhdistysten omat pääomat ovat 
jääneet varsin vähäisiksi ja oman pääoman suhde 
yhdistyksen vakuutusmaksutuloon on jatkuvasti 
alentunut. 

Lakiehdotuksessa on tämä asiaintila pyritty 
korjaamaan korottamalla yhdistysten pääomavaa
timuksia huomattavasti ja parantamalla näin yh
distysten vakavaraisuutta. Lakiehdotuksen koro
tetut pääomavaatimukset koskevat sekä uusia, 
perustettavia yhdistyksiä että myös jo toiminnassa 
olevia yhdistyksiä. Jotta yhdistysten olisi helpom
pi saavuttaa koeotetut pääomavaatimukset, on 
lakiehdotuksessa varattu niiden toteuttamiselle 
riittävän pitkä siirtymäaika. Pienimmille vakuu
tusyhdistyksille saattaa uusien pääomavaatimus
ten saavuttaminen tuottaa vaikeuksia ja niiden 
tulisikin harkita toimintansa järjestämistä uudelle 
pohjalle. 

Perustettavan vakuutusyhdistyksen pääomavaa
timuksia asetettaessa on lakiehdotuksen lähtö
kohtana ollut vaatimus, että yhdistyksen vakuu
tuskannan tulee olla niin suuri, että se mahdol
listaa terveen vakuutustoiminnan harjoittamisen 
eli vakuutuskannan tulee olla lukumääräisestikin 
niin suuri, että siinä tapahtuu vakuutusteknisesti 
riittävä vahinkomenon tasoittuminen. Toisaalta 
on lähdetty siitä, että yhdistyksen omalle vastuul
le tulee jäädä vakuutusliikettä niin paljon, ettei 
yhdistys muodostu pelkästään vakuutusten välit
täjäksi. Nämä vaatimukset sekä perustamiskus
tannukset huomioon ottaen on pykälän 1 ja 2 
momentissa päädytty ehdottamaan, että perus
tettavalla vakuutusyhdistyksellä tulee olla vähin
tään 250 000 markan suuruinen peruspääoma 
joko pohjarahastona tai takuupääomana tai mo
lempina. Lakiehdotuksessa on asetettu myös vaa
timus, jonka mukaan peruspääoman tulee olla 
maksettu rahana, jotta yhdistyksellä jo perus
tamisvaiheessa olisi käytettävissään riittävästi ra
havaroja eikä sen tarvitsisi heti toimintansa alku
vaiheessa turvautua lainanottoon. Mikäli yhdistys 
aikoo harjoittaa myös henkilövakuutusta tai jos 
sen toiminta-alueeseen kuuluu useampia kuin 25 
kuntaa, edellytetään perustettavalta yhdistykseltä 
500 000 markan suuruista peruspääomaa. 

Lakiehdotuksessa edellytetään lisäksi, että 
myös toiminnassa olevat yhdistykset täyttävät 
siirtymäkauden jälkeen edellä esitetyt vakuutus
toiminnan vaatimukset. Tarkoituksena on, että 
sosiaali- ja terveysministeriön antamien määräys-

ten mukaisesti jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä 
tehtävällä solvenssitestillä eli riskiteoriaan perus
tuvalla laskelmalla pyritään selvittämään, onko 
yhdistyksellä riittävästi varallisuutta seuraavan 
vuoden toimintaa varten. Yhdistys voi kuitenkin 
läpäistä solvenssitestin lisäämällä riittävästi jäl
leenvakuutusta. Ääritapauksessa yhdistys voi jäl
leenvakuuttaa koko liikkeensä. Tällaista järjeste
lyä ei voida pitää suotavana. Yhdistys ei voi 
perustaa toimintaansa lähes täydelliseen jälleen
vakuutukseen tai luottamukseen jälleenvakuutta
jan taikka muiden yhdistysten väliintuloon hätä
tapauksessa. Tästä syystä on myös toiminnassa 
olevilta yhdistyksiltä edellytettävä oman pää
oman olevan vähintään perustettavan yhdistyksen 
oman pääoman suuruinen. 

Toisaalta on luonnollista, että oman pääoman 
vähimmäismäärä kasvaa yhdistyksen koon kas
vaessa. Pykälän 3 momentin mukaan edellyte
täänkin, että toiminnassa olevan yhdistyksen tu
lee kasvattaa omaa pääomaansa vakuutusmaksu
tulon kasvun suhteessa. Yhdistyksen oman pää
oman tulee siten lakiehdotuksen mukaan olla 
250 000 markkaa lisättynä kolmella prosentilla 
kokonaisvakuutusmaksutulosta. Oman pääoman 
lisäämisvaatimusta asetettaessa on pyritty siihen, 
ettei pääoman lisääminen yhdistyksen vuositu
loksesta muodostuisi yhdistykselle liian raskaaksi. 
Lisäämisvaatimusta ei myöskään ole katsottu voi
tavan asettaa ankarammaksi kuin vakuutusyhti
öillä. Lakiehdotuksessa asetetun vaatimuksen 
mukaan yhdistyksen on lisättävä omia pääomia 
0,6 % vakuutusmaksutulosta, jos yhdistyksen 
kokonaisvakuutusmaksutulo kasvaa 20 % vuo
dessa. Jos kartutus tapahtuu ylijäämästä, ylijää
män tulee tällöin olla noin 2 prosenttia kokonais
vakuutusmaksutulosta. Satunnaisheilahtelujen 
vaikutuksen vähentämiseksi arviointi tapahtuisi 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden vakuutus
maksujen keskimäärän perusteella. Luvut perus
tuvat Jukka Rantalan vuonna 1982 suorittamaan 
tutkimukseen. 

Nykyisen lain 6 §:n 2 momentissa on ministe
riön tehtäväksi säädetty valvoa, että yhdistyksessä 
syntyy turvaava suhde yksityisen vastuunvaaran ja 
yhdistyksen koko vakuutuskannan välille. Vakuu
tusyhtiölaissa tämä tehtävä on säädetty kuuluvak
si yhtiölle. Lakiehdotuksen esillä olevan pykälän 
4 momentissa on myös yhdistysten osalta siirrytty 
tähän vakuutusyhtiöissä noudatettuun käytän
töön. Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on siten 
huolehtia turvaavan suhteen syntymisestä jälleen
vakuutuksella tai jollakin muulla tavalla. Minis
teriö tulee antamaan yhdistyksille ohjeet siitä, 
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milloin tällaisen turvaavan suhteen on katsottava 
syntyneen. 

Kun edellä mainittujen markkamäärien merki
tys tulee muuttumaan hintatason muuttuessa, 
ehdotetaan pykälän 5 momentissa valtioneuvos
tolle annettavaksi oikeus korottaa peruspääomien 
markkamääriä sen mukaisesti kuin yleisen hinta
tason muuttuminen edellyttää. 

6 §. Pykälässä säädetään takuuosuusmerkinnän 
muodosta ja muotomääräyksen laiminlyönnin 
vaikutuksista sekä eräistä ehdollisen takuuosuus
merkinnän vaikutuksista. 

Pykälän 1 momentin mukaan perustettavan 
yhdistyksen takuuosuuksien merkintä on tehtävä 
erityiseen merkintäasiakirjaan. Merkintäasiakir
jaan tulee jäljentää perustamiskirja sekä sosiaali
ja terveysministeriön päätös perustettavan yhdis
tyksen yhdistysjärjestyksen vahvistamisesta. Mikä
li takuuosuuden merkintä on tapahtunut virheel
lisesssä muodossa, ei yhdistys voi tällaiseen mer
kintään vedota, jos merkitsijä ilmoittaa tästä 
virheestä patentti- ja rekisterihallitukselle ennen 
kuin yhdistys on rekisteröity. 

Pykälän 2 momentissa on säännös takuuosuus
merkinnän pätemättömyydestä. Sen mukaan 
merkintä on pätemätön, jos se on tapahtunut 
vastoin perustamiskirjan määräyksiä. Pätemättö
myys on kuitenkin siten ehdollista, että siitä on 
tehtävä ilmoitus rekisteriviranomaiselle ennen 
kuin yhdistys on rekisteröity. Jos tällaista ilmoi
tusta ei tehdä, korjaantuu merkinnän pätemättö
myys ja merkintä on merkitsijää sitova. 

Sivullisen etu huomioon ottaen on pykälän 3 
momentissa säädetty, että takuuosuuden merkit
sijä ei voi yhdistyksen rekisteröimisen jälkeen 
vedota siihen, että yhdistyksen perustamiseen 
liittyvän perustamiskirjaan otetun ehdon täyttä
minen on laiminlyöty. Säännöksen tarkoituksena 
on estää takuupääoman väheneminen yhdistyk
sen rekisteröinnin jälkeen. 

7 §. Pykälässä säännellään se, ketkä päättävät 
takuuosuusmerkinnän hyväksymisestä ja merkit
sijälle annettavien takuuosuuksien lukumäärästä. 
Sen mukaan perustajat päättävät näistä seikoista 
harkintansa mukaan. Tälle harkinnalle on pykä
län 1 momentissa asetettu rajoitus, että perus
tajalla on oikeus saada vähintään se määrä takuu
osuuksia, jonka hän perustamiskirjassa on ilmoit
tanut merkitsevänsä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään perustajien 
velvollisuudesta ilmoittaa merkitsijälle viivytyk
settä, jos takuuosuuksia ei hänelle anneta mer
kinnän mukaisesti. 

8 §. Vakuutusyhdistyksen perustamisesta pää
tetään perustamiskokouksessa. Voimassa olevan 
lain 9 § sisältää perustavaa kokousta koskevat 
säännökset. Lakiehdotukseen otettu perustamis
kokousta koskeva säännös on nykyistä säännöstä 
yksityiskohtaisempi. 

Perustamiskokouksen pitämiselle on nykyisen 
lain tavoin säädetty 1 momentissa vuoden määrä
aika. Määräaika lasketaan siitä, kun sosiaali- ja 
terveysministeriö on vahvistanut yhdistyksen yh
distysjärjestyksen. 

Pääsääntöisesti perustajien tulee kutsua hyväk
symänsä merkitsijät perustamiskokoukseen sillä 
tavalla kuin perustamiskirjassa on kokouskutsusta 
määrätty. Kokous voidaan kuitenkin 3 momentin 
mukaan eräissä tapauksissa pitää ilman kutsua. 
Näin voidaan tehdä ensinnäkin siinä tapauksessa, 
että yhdistyksen peruspääomana on ainoastaan 
pohjarahasto tai jos yhdistyksen takuupääoman 
omistajat eivät yhdistysjärjestyksen mukaan ole 
yhdistyksen osakkaita. Tällöin yhdistyksen perus
tajat päättävät yhdistyksen perustamisesta. Perus
tamiskokous voidaan pitää ilman kutsua myös 
siinä tapauksessa, että kaikki takuuosuudet on 
merkitty ja hyväksytyt merkitsijät ovat yksimieli
siä tästä menettelytavasta. 

Jos perustamiskokoukseen tulee toimittaa kut
su, on pykälän 4 momemtissa mainitut asiakirjat 
pidettävä nähtävillä ennen perustamiskokousta. 
Nämä asiakirjat on alkuperäisen perustamiskirjan 
lisäksi 5 momentin mukaan esitettävä perus
tamiskokouksessa. Kokouksessa on perustajien 
ilmoitettava tietyt takuuosuuksien merkintään 
liittyvät tiedot. Nämä tiedot on myös merkittävä 
kokouspöytäkirjaan. 

9 §. Nykyiseen lakiin ei sisälly nimenomaisia 
säännöksiä niistä edellytyksistä, joilla perustamis
kokouksessa voidaan tehdä päätös yhdistyksen 
perustamisesta. Tämän puutteen korjaamiseksi 
on esillä olevaan pykälään kirjoitettu yksityiskoh
taiset säännökset perustamiskokouksesta. Säännös 
vastaa asiallisesti vakuutusyhtiölain 2 luvun 10 
§:ää. 

Pykälän 1 momentissa säädetään perustamis
päätöksen edellyttämästä määräenemmmistöstä 
perustamiskokouksessa. Määräenemmistön lisäksi 
on kokouksessa osoitettava momentin 1-3 koh
dissa lueteltujen seikkojen olemassaolo. Elleivät 
nämä edellytykset täyty, raukeaa yhdistyksen pe
rustaminen. 

Jos perustaminen raukeaa, ovat perustajat 2 
momentin mukaan nykyisen lain 10 §:n tavoin 
vastuussa yhdistykselle aiotun peruspääoman ja 
siitä saadun tuoton palauttamisesta. 
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Sen jälkeen kun perustaruiskokouksessa on 
tehty päätös perustamisesta, on kokouksen valit
tava 2 momentin mukaan yhdistykselle hallitus ja 
tilintarkastajat sekä yhdistysjärjestyksen niin mää
rätessä hallintoneuvosto. Mikäli hallituksen valin
ta kuuluu hallintoneuvostolle, ei hallitusta valita 
perustamiskokouksessa, vaan hallintoneuvoston 
ensimmäisessä kokouksessa. 

Sen lisäksi, mitä esillä olevassa pykälässä on 
perustaruiskokouksesta säädetty, on siihen 3 mo
mentin mukaan sovellettava lakiehdotuksen yh
distyskokousta koskevia säännöksiä ja yhdistysjär
jestyksen määräyksiä. 

10 §. Esillä olevan pykälän 1 momentissa 
säädetään vakuutusyhdistyksen perustamisesta 
tehtävälle kaupparekisteri-ilmoitukselle kolmen 
kuukauden määräaika, joka alkaa kulua perus
taruispäätöksen tekemisestä. Nykyisessä laissa ei 
rekisteri-ilmoitukselle ole säädetty määräaikaa. 
Tämän perusilmoituksen tarkemmasta sisällöstä 
säädetään kaupparekisterilaissa (129/79) ja kaup
parekisteriasetuksssa ( 2 08 1 7 9). 

Pykälän 2 momentissa säädetään rekisteri
ilmoitukseen liitettävästä hallituksen vakuutuk
sesta sekä tilintarkastajien antamasta todistukses
ta. Säännös vastaa vakuutusyhtiölain 2 luvun 11 
§:ää. 

11 §. Vakuutusyhdistyksen perustaminen rau
keaa, jos yhdistystä ei ilmoiteta säädetyssä määrä
ajassa rekisteröitäväksi tai jos rekisteröiminen jos
takin syystä evätään. Jos vakuutusyhdistyksen 
perustaminen raukeaa, ovat hallituksen jäsenet 
vastuussa peruspääoman ja siitä saadun tuoton 
palauttamisesta. Tuotosta on kuitenkin vähen
nettävä takuuosuusmaksujen periruisestä aiheu
tuneet kustannukset. 

12 §. Pykälässä on takuuosuuden maksamista 
koskevia säännöksiä. Säännös vastaa osakeyhtiö
lain 2 luvun 11 §:ää. Koska takuupääoma on 
kokonaan maksettava ennen yhdistyksen perus
tamista, tulevat 2-4 momentti käytännössä so
vellettaviksi vain takuupääomaa korotettaessa. 

Pykälän 1 momentissa säädetään alikurssikiel
losta eli takuuosuudesta on maksettava vähintään 
sen nimellisarvon suuruinen maksu. 

Pykälän 2 momentissa säädetään takuuosuus
merkintään liittyvästä kuittauksesta. Merkintään 
perustuvan velan kuittaaminen voi tapahtua ai
noastaan yhdistyksen hallituksen suostumuksella. 
Hallituksen on tällöin harkittava, ettei kuittaami
nen aiheuta yhdistykselle tai sen velkojille vahin
koa. 

Pykälän 3 momentissa säädetään takuuosuus
merkintään perustuvan velan luovutus- ja pant-
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tauskiellosta. Kielto merkitsee myös sitä, ettei 
tällaista saamista voida ulosmitata (ulosottolain 4 
luvun 9 §:n 2 momentti). Yhdistyksen joutuessa 
konkurssiin kuuluu takm.iosuusmerkintään perus
tuva saaminen yhdistyksen konkurssipesään (kon
kurssisäännön 45 §). 

Pykälän 4 momentissa on säännös maksuvas
tuusta takuuosuuden luovutuksen yhteydessä, jos 
luovutus tapahtuu ennen kuin takuuosuus on 
kokonaan maksettu. Luovutuksensaaja on tällöin 
myös vastuussa takuuosuuden maksamisesta sen 
jälkeen, kun hän on ilmoittanut saantonsa ta
kuuosuusluetteloon. 

13 §. Vakuutusyhdistys syntyy varsinaisesti yh
distyksen tultua rekisteröidyksi. Tämän mukai
sesti on esillä olevan pykälän 1 momentissa 
säädetty, ettei yhdistys voi ennen rekisteröintiä 
hankkia oikeuksia, eikä tehdä sitoumuksia eikä 
myöskään hakea, kantaa tai vastata viranomaisten 
luona. Vastaava periaate on lausuttu voimassa 
olevan lain 5 §:ssä. 

Yhdistyksen perustaminen edellyttää kuiten
kin eräitä toimenpiteitä, joihin on ryhdyttävä 
ennen yhdistyksen rekisteröintiä. Tämän vuoksi 
ehdotetaan nimenomaan säädettäväksi, että pe
rustajat voivat ennen perustaruiskokousta ryhtyä 
tällaisiin toimiin. Toimenpiteistä syntyneistä vel
voitteista ovat 2 momentin mukaan vastuussa 
toimeen osallistuneet tai siitä päätöksen tehneet. 
Velvoitteesta, joka johtuu perustaruiskirjasta tai 
joka on syntynyt perustaruiskokouksen pitämisen 
jälkeen, siirtyy vastuu yhdistykselle sen rekisteröi
misen jälkeen. 

Yhdistyksen sopimuskumppanilla, joka on 
tehnyt yhdistyksen kanssa sopimuksen ennen 
kuin yhdistys on rekisteröity, on 3 momentin 
mukaan oikeus tietyin edellytyksin luopua sopi
muksesta. Luopumisoikeus on erilainen riippuen 
siitä, tiesikö sopimuskumppani yhdistyksen rekis
teröimättömyydestä vai ei. Jos tämä tiesi yhdis
tyksen olevan rekisteröimätön, sitoo sopimus tä
tä. Jollei toisin ole sovittu, tämä voi vapautua 
sopimuksesta ainoastaan siinä tapauksessa, että 
yhdistys ei säädetyssä ajassa tee perustamista 
koskevaa rekisteri-ilmoitusta tai rekisteröiminen 
evätään. 

Jos taas sopimuskumppani ei tiennyt yhdistyk
sen olevan rekisteröimätön, hänellä on oikeus 
luopua sopimuksesta niin kauan kuin yhdistystä 
ei ole rekisteröity. 
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3 luku 

Takuupääoma 

Lukuun on kirjoitettu takuupääomaa koskevat 
yksityiskohtaiset säännökset. Näissä takuuosuus 
on kuten vakuutusyhtiön takuuosuuskin pyritty 
mahdollisimman pitkälle rinnastamaan osakeyh
tiön osakkeeseen. Nykyisessä laissa ei ole takuu
pääomaa koskevia erillisiä säännöksiä. 

1 §. Ehdotuksen mukaan kaikki takuuosuudet 
tuottavat pääsääntöisesti yhdistyksessä samanlai
set oikeudet. Tämä pääsääntö voidaan kuitenkin 
syrjäyttää yhdistysjärjestyksen määräyksin. Yhdis
tysjärjestyksessä voidaan siten määrätä, että yh
distyksessä on erilajisia takuuosuuksia tai että 
sellaisten antaminen on mahdollista. Tällöin on 
pykälän 1 momentin mukaan yhdistysjärjestyk
sessä mainittava takuuosuuslajien väliset erot ja 
kunkin Iajisten takuuosuuksien lukumäärä. Yh
distyksessä voidaan esimerkiksi määrätä, etteivät 
tietynlaiset takuuosuudet tuota osakkuusoikeuk
sia. Ero voi koskea myös etuoikeutta merkitä 
uusia takuuosuuksia takuupääomaa korotettaes
sa. 

Pykälän 2 momentti sisältää säännöksen ta
kuuosuuden muuntamisesta eli sen vaihtamisesta 
toisenlajiseksi takuuosuudeksi. Muuntamisme
nettelystä on annettava yhdistysjärjestyksessä riit
tävät ohjeet. Kun yhdistysjärjestyksessä on mai
nittava kunkin Iajisten takuuosuuksien lukumää
rä, aiheuttaa takuuosuuden muuntaminen aina 
myös yhdistysjärjestyksen muutoksen. Tälle muu
tokselle on haettava sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistus. Muuntaminen tulee lopulliseksi vasta, 
kun siitä on ministeriön vahvistettua yhdistysjär
jestyksen muutoksen tehty ilmoitus rekisterivi
ranomaiselle ja tämä on suorittanut rekisteröimi
sen. 

Pykälä vastaa pääosin osakeyhtiölain 3 luvun 1 
§:ää. 

2 §. Pykälässä on säännökset takuuosuuden 
luovuttamisesta ja hankkimisesta. Pääsääntöisesti 
takuuosuuden luovuttaminen ja hankkiminen on 
sallittua rajoituksitta. Laissa tai yhdistysjärjestyk
sessä voidaan tästä pääsäännöstä poiketa. Yhdis
tysjärjestyksessä ei näitä oikeuksia voida kuiten
kaan rajoittaa muutoin kuin sisällyttämällä yhdis
tysjärjestykseen joko lunastus- tai suostumuslau
seke. Nämä vaihdantarajoitukset vastaavat pää
osin osakeyhtiölain 1 luvun 2 § :n rajoituksia. 

3 §. Lakiehdotuksen esillä olevassa pykälässä 
säädetään yhdistysjärjestykseen otettavan lunas
tuslausekkeen vähimmäissisällöstä. Pykälässä on 
lisäksi ohjeet siitä, miten tietyissä lunastamista 

koskevissa tilanteissa on meneteltävä, jollei asias
ta ole yhdistysjärjestyksessä toisin määrätty. Pykä
lä vastaa osakeyhtiölain 3 luvun 3 §:ää. 

Kun yhdistysjärjestykseen otetaan lunastuslau
seke, on siinä 1 momentin mukaan määrättävä 
ensinnäkin lunastukseen oikeutetut. Lunastusoi
keus koskee pääsääntöisesti kaikenlaisia saantoja. 
Yhdistysjärjestyksessä voidaan kuitenkin tietyt 
saannot sulkea lunastusoikeuden ulkopuolelle ( 1 
kohta). Lausekkeeseen on otettava määräykset 
lunastamiseen oikeutettujen keskinäisestä etuoi
keudesta (2 kohta). Myös lunastushinnasta tulee 
yhdistysjärjestyksessä olla asianmukaiset määräyk
set (3 kohta). Yhdistysjärjestyksessä on niin ikään 
määrättävä lunastusvaatimuksen esittämisen ja 
lunastushinnan suorittamisen ajasta sekä milloin 
ja miten hallituksen tulee tiedottaa takuuosuu
den siirtymisestä uudelle omistajalle (4-6 koh
ta). Edellä mainittujen seikkojen lisäksi yhdistys
järjestys voi sisältää vapaaehtoisia määräyksiä lu
nastukseen liittyvistä kysymyksistä. 

Pykälän 2 momentin mukaan takuuosuuden 
saajalla on pääsääntöisesti oikeus vaatia kaikki 
saamansa takuuosuudet lunastettaviksi. Asiasta 
voidaan kuitenkin yhdistysjärjestyksessä määrätä 
toisin. Momenttiin on sisällytetty myös sovittelua 
koskeva säännös siltä varalta, että lunastuslausek
keen määräämä lunastushinta antaisi jollekin 
henkilölle kohtuutonta etua. Edun kohtuutto
muus ratkaistaan kussakin tapauksessa erikseen. 

Jos lunastusoikeudesta ja lunastushinnan mää
rästä syntyy erimielisyyttä, ratkaisee sen 3 mo
mentin mukaan pääsääntöisesti yleinen tuomiois
tuin. Yhdistysjärjestyksen määräyksin voidaan 
erimielisyydet kuitenkin siirtää välimiesten rat
kaistaviksi. 

Jos vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestykseen 
sisältyy lunastusoikeutta koskeva määräys, ei se, 
jolle takuuosuus on siirtynyt, voi käyttää takuu
osuuteen liittyviä oikeuksia ennen kuin on käy
nyt selväksi, käytetäänkö lunastusoikeutta vai ei. 
Poikkeuksena on kuitenkin 4 momentin mukaan 
oikeus korkoon sekä mahdollinen etuoikeus mer
kitä uusia takuuosuuksia. Mikäli takuuosuuden
saaja tänä aikana merkitsee uusia takuuosuuksia, 
siirtyvät tästä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet 
sille, jolle takuuosuudet lunastamisen perusteella 
siirtyvät. 

4 §. Pykälä sisältää säännökset toisesta lain 
sallimasta yhdistysjärjestykseen otettavasta ta
kuuosuuksien vaihdamaa koskevasta rajoitukses
ta, suostumuslausekkeesta. Tällä tarkoitetaan 
lauseketta, jonka mukaan takuuosuutta ei saa 
hankkia luovutustoimin ilman yhdistyksen suos-



1987 vp. - HE n:o 40 19 

tumusta. Yhdistysjärjestykseen otettava suostu
muslauseke voi koskea ainoastaan vapaaehtoisia 
luovutuksia. Siten se ei koske esimerkiksi pakko
huutokauppaa tai konkurssipesään kuuluvan 
omaisuuden myyntiä. Ehdotus vastaa osakeyhtiö
lain 3 luvun 4 §:ää. 

Pykälän 2 momentin mukaan suostumuksen 
antamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Yhdis
tysjärjestyksessä tämä tehtävä voidaan kuitenkin 
antaa yhdistyskokoukselle. Suostumuksen anta
mista koskevista edellytyksistä voidaan yhdistys
järjestykseen ottaa määräyksiä. 

Suostumusta koskeva asia on ratkaistava ja siitä 
ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa siitä, 
kun asiaa koskeva hakemus saapui yhdistykselle. 
Mikäli tämä aika laiminlyödään, katsotaan suos
tumus annetuksi. 

5 §. Pykälässä on takuuosuuskirjaa koskevat 
säännökset. Säännös vastaa osakeyhtiölain 3 lu
vun 5 §:ää. 

Takuuosuuskirjan tulisi pykälän 1 momentin 
mukaan olla asetettu nimetylle henkilölle. Yksi 
takuuosuuskirja voi koskea joko yhtä takuuosuut
ta tai se voi sisältää myös useampia takuuosuuk
sia. Takuuosuuskirjaa ei voida antaa ennen kuin 
yhdistys sitä perustettaessa on merkitty rekisteriin 
tai jos on kysymys takuupääoman korottamisesta, 
kun korotus on rekisteröity. Kummassakin ta
pauksessa takuuosuuden täytyy olla myös koko
naan maksettu. 

Pykälän 2 momentissa säädetään siitä, mitä 
takuuosuuskirjan tulee aina sisältää. 

Jos yhdistyksessä on erilajisia takuuosuuksia, 
takuuosuuskirjasta tulee 3 momentin mukaan 
ilmetä, minkä lajisesta takuuosuudesta on kysy
mys. Takuuosuuskirjassa on myös mainittava yh
distysjärjestyksessä olevasta takuuosuuden muun
tamismahdollisuudesta, lunastus- tai suostumus
lausekkeesta tai takuupääoman takaisinmaksa
mistä koskevasta määräyksestä. Jos takuuosuuden
omistajalle voidaan asettaa velvollisuus suorittaa 
erityisiä maksuja yhdistykselle, on myös tästä 
mainittava takuuosuuskirjassa. 

6 §. Pykälässä säädetään eräistä takuuosuuskir
jaan tehtävistä merkinnöistä. Nämä merkinnät 
koskevat takuupääoman takaisinmaksamista tai 
sen nimellisarvon alentamista tai maksun suorit
tamista takuuosuudenomistajalle yhdistystä pu
rettaessa. Merkintä on tehtävä myös siinä tapauk
sessa, että takuuosuus mitätöidään tai sen nimel
lisarvoa alennetaan maksua suorittamatta. Ta
kuuosuuskirjaan on otettava myös asianmukainen 
maininta, jos takuuosuuskirja on asiakirjan kuo
lettamisesta 14 päivänä elokuuta 1901 annetun 

lain mukaisen kuolettamisen yhteydessä annettu 
toisen sijaan. Säännös vastaa osakeyhtiölain 3 
luvun 6 §:ää. 

7 §. Pykälässä säädetään hallituksen velvolli
suudesta takuuosuuskirjojen antamiseen sekä ta
kuuosuuskirjan vaihtamiseen. Säännös vastaa osa
keyhtiölain 3 luvun 7 §:ää. 

Takuuosuuskirjaa ei välttämättä tarvitse antaa. 
Takuuosuudenomistajalla on kuitenkin oikeus 
vaatia takuuosuuskirja ja tällöin hallituksen on 
sellainen 1 momentin mukaan annettava. 

Jos takuuosuuskirja alunperin koskee useampia 
takuuosuuksia, tulee 2 momentin mukaan ta
kuuosuuskirja sen omistajan pyynnöstä jakaa. 
Vastaavasti tulee eri takuuosuuksia koskevat ta
kuuosuuskirjat yhdistää tai muuten vaihtaa, edel
lyttäen, että on kysymys samanlajisista takuu
osuuksista. Takuuosuudenomistajan tulee tällöin 
korvata takuuosuuskirjan vaihtamisesta aiheutu
neet kustannukset. 

8 §. Pykälässä säädetään väliaikaistodistukses
ta. Säännös vastaa osakeyhtiölain 3 luvun 8 §:ää. 
Ennen kuin varsinainen takuuosuuskirja voidaan 
antaa, tulee 5 §:n mukaisesti yhdistyksen tai 
takuupääoman korotuksen olla rekisteröity sekä 
takuuosuuden kokonaan maksettu. Yhdistys voi 
kuitenkin ennen tätä antaa nimetylle henkilölle 
niin sanotun väliaikaistodistuksen. Velvollisuutta 
väliaikaistodistuksen antamiseen ei yhdistyksellä 
ole, ellei yhdistysjärjestyksessä toisin määrätä. Jos 
väliaikaistodistus on annettu, varsinainen ta
kuuosuuskirja voidaan antaa ainoastaan väliai
kaistodistusta vastaan. 

9 §. Pykälässä on osakeyhtiölain 3 luvun 9 §:n 
1 momentin mukaisesti säädetty takuuosuuskir
jan ja väliaikaistodistuksen arvopaperiluonteesta. 
Tämän mukaisesti on näitä asiakirjoja luovutet
taessa tai pantattaessa sovellettava velkakirjalain 
(622/47) juoksevia velkakirjoja koskevia 13, 14 ja 
22 §:n säännöksiä. Näiden säännösten soveltami
sesta on osakeyhtiölain tavoin poikettu takuu
osuudensaajan luovutusmerkintöjen tarkastusvel
vollisuudesta. Tarkastuksen tarvitsee siten ulottua 
ainoastaan viimeksi tapahtuneeseen takuuosuus
luetteloon merkitsemiseen, ellei ole erityisiä syitä 
tutkia luovutuksia laajemmalti. 

10 §. Pykälässä säädetään takuuosuuksista ja 
niiden omistajista pidettävistä luetteloista. Sään
nös vastaa pääosin osakeyhtiölain 3 luvun 10 
§:ää. 

Hallituksella on velvollisuus pitää takuuosuus
luetteloa, jonka sisällöstä säädetään 1 momentis
sa. 
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Osakeyhtiölain 3 luvun 10 §:n 2 momentissa 
on säädetty velvollisuudesta erityisen osakasluet
telon pitämiseen. Vakuutusyhdistyksessä asete
taan tällaisen luettelon pitämisvelvollisuus pykä
län 2 momentin mukaan ainoastaan takuuosuu
denomistajien osalta. Luettelo on pidettävä riip
pumatta siitä, ovatko takuuosuudenomistajat 
osakkaita vai eivät. Vastaavan luettelon pitämistä 
yhdistyksen vakuutuksenottajaosakkaista ei ole 
katsottu tarkoituksenmukaiseksi vaatia. Heidän 
osaltaan eivät myöskään informaation lisäämistä 
koskevat vaatimukset puolla tällaisen luettelon 
laatimista. 

Edellä mainitut luettelot voidaan pykälän 4 
momentin mukaan pitää luotettavan irtolehti- tai 
korttijärjestelmän muodossa. Kun tietojen ko
neellinen käsittely on nykyisessä konttoriteknii
kassa tavanomaista, on lainkohdassa tämä otettu 
huomioon siten, että luettelot voidaan laatia 
myös automaattisen tietojenkäsittelyn tai muun 
siihen verrattavan järjestelmän avulla. 

11 §. Pykälässä säädetään eräistä takuuosuus
luetteloon ja takuuosuudenomistajista pidettä
vään luetteloon tehtävistä merkinnöistä. Säännös 
vastaa osakeyhtiölain 3 luvun 11 §:ää. 

Kun takuuosuudenomistaja voi käyttää hänelle 
osakkuuden perusteella kuuluvia oikeuksia vasta 
sitten, kun hänet on merkitty takuuosuusluette
loon (13 §:n 1 momentti), on pykälän 1 momen
tin mukaan hallitus velvollinen viivytyksettä mer
kitsemään näihin luetteloihin saannon, jos siitä 
sekä säädetyn leimaveron suorittamisesta esite
tään luotettava selvitys. Hallitus on myös velvolli
nen tekemään asianmukaisen merkinnän, jos 
mainittuihin luetteloihin merkityssä seikassa ta
pahtuu muutos. Mikäli yhdistysjärjestyksen mu
kaan yhdistyksessä on lunastusoikeus tai yhdistys
järjestykseen sisältyy suostumuslauseke, voidaan 
edellä mainittuihin luetteloihin tehdä merkintä 
vasta, kun lunastusoikeuden käyttäminen on sel
vinnyt tai yhdistys on antanut suostumuksensa 
takuuosuuden siirtymiseen. 

Takuuosuuskirjaan tai väliaikaistodistukseen 
on 2 momentin mukaan tehtävä merkintä siitä, 
että takuuosuusluetteloon ja takuuosuudenomis
tajista pidettäviin luetteloihin merkitseminen on 
toimitettu. Jos luovutus on tapahtunut avoimella 
siirrolla, on uuden omistajan nimi pantava ta
kuuosuuskirjaan tai väliaikaistodistukseen ennen 
luetteloihin merkitsemistä. 

12 §. Muualla yhteisöoikeudessa on ollut pyr
kimyksenä osakkaita koskevan informaation lisää
minen. Vastaavasti on esillä olevassa pykälässä 
säännös takuuosuusluettelon ja takuuosuuden-

omistajista pidettävän luettelon julkisuudesta. 
Nämä luettelot ovat täysin julkiset eli jokaisella 
on oikeus saada niistä tietoja joko tutustumalla 
niihin yhdistyksen päätoimipaikassa tai pyytä
mällä luettelosta maksua vastaan jäljennökset. 
Säännös vastaa osakeyhtiölain 3 luvun 12 §:ää. 

13 §. Pykälä vastaa pääosin osakeyhtiölain 3 
luvun 13 §:ää. 

Takuuosuusluetteloon merkitseminen synnyt
tää pääsääntöisesti oikeuden käyttää yhdistyksessä 
takuuosuudenomistajalle kuuluvia oikeuksia. Py
kälän 1 momentissa on tähän merkintään rinnas
tettu takuuosuudensaajan tekemä ilmoitus saan
nosta ja siitä esitetty selvitys. Selvityksen esittä
minen tapahtuu asianmukaisesti siirretyllä ta
kuuosuuskirjalla. 

Taloudelliset vaateet, kuten esimerkiksi osin
gon nostaminen ja takuupääoman korottamiseen 
osallistuminen ovat sellaisia oikeuksia, joita käy
tetään esittämällä tai luovuttamalla takuuosuus
kirja tai muu yhdistyksen antama erillinen todis
tus. Nämä ovat sikäli poikkeusasemassa, että 
niitä voidaan käyttää siitä huolimatta, ettei ta
kuuosuudensaajaa ole merkitty takuuosuusluette
loon tai ettei hän ole yhdistykselle ilmoittanut 
saantoaan ja esittänyt siitä selvitystä. 

Mikäli useat henkilöt omistavat yhteisesti ta
kuuosuuden, eivät he voi kukin erikseen käyttää 
takuuosuudenomistajalle kuuluvia oikeuksia, 
vaan heillä tulee 2 momentin mukaan olla yhtei
nen edustaja. 

14 §. Pakotteena niiden tapausten varalta, 
joissa takuuosuuskirjaan on tehtävä tietty lain 
edellyttämä merkintä tai takuuosuuskirja on 
vaihdettava eikä takuuosuudenomistaja esitä ta
kuuosuuskirjaa yhdistykselle näitä toimenpiteitä 
varten, säädetään esillä olevassa pykälässä ta
kuuosuudelle mahdollisesti maksettavan koron 
pidättäminen. Samaa pakotetta käytetään myös 
silloin, kun takuuosuudenomistaja ei esitä ta
kuuosuuskirjaa takuuosuuden muuntamisen yh
teydessä. Säännös vastaa pääosin osakeyhtiölain 3 
luvun 14 §:ää. 

4 luku 

Takuupääoman korottaminen 

Nykyinen vakuutusyhdistyslaki ei sisällä takuu
pääoman korottamista koskevia säännöksiä. La
kiehdotuksessa on tämä puute korjattu kirjoitta
malla esillä olevaan lukuun nimenomaiset takuu
pääoman korottamista koskevat säännökset. 
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Vakuutusyhdistyksen takuupääoman korotta
minen voi lakiehdotuksen mukaan tapahtua ai
noastaan uusmerkinnällä, ei sen sijaan rahastoan
nilla. Ehdotuksessa on lähdetty siitä, että takuu
pääoman korottamisen seurauksena yhdistykseen 
on tultava rahaa. 

1 §. Pykälän 1 momentissa säädetään siitä, 
miten takuupääoman korotus voidaan vakuutus
yhdistyksessä suorittaa. 

Takuupääoman korottaminen voi tapahtua ai
noastaan uusmerkinnällä eli merkitsemällä mak
sullisia takuuosuuksia tai korottamalla vanhojen 
takuuosuuksien nimellisarvoa maksua vastaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan takuupääoman 
korottamispäätös voidaan tehdä vain yhdistysko
kouksessa. Korottamispäätöksen tekemistä ei voi
da osakeyhtiön osakepääoman korottamista kos
kevan päätöksen tavoin siirtää hallitukselle, koska 
takuupääoman korottaminen edellyttää yhdistys
järjestyksen muutosta eikä sitä voida muuttaa 
muun elimen kuin yhdistyskokouksen päätöksel
lä. Ennen vakuutusyhdistyksen merkitsemistä 
kaupparekisteriin ei päätöstä takuupääoman ko
rottamisesta voida tehdä. 

Pykälän 3 momentissa säädetään, että takuu
pääoman muodostamisessa on noudatettava sa
moja säännöksiä kuin takuupääoman korottami
sessa. Lakiehdotuksen eräänä tarkoituksena on 
vahvistaa yhdistysten omia pääomia. Toistaiseksi 
ei missään yhdistyksessä ole takuupääomaa. Tä
män vuoksi tultaneen luvun säännöksiä ainakin 
lain voimassaolon alkuaikoina soveltamaan ni
menomaan tilanteissa, joissa on kysymys takuu
pääoman muodostamisesta. 

2 §. Pykälässä säädetään vakuutusyhdistyksen 
osakkaan ja takuuosuudenomistajan etuoikeudes
ta merkitä uusia takuuosuuksia takuupääoman 
korottamisen yhteydessä. 

Vakuutusyhdistyksessä ei takuuosuudella ole 
samanlaista merkitystä kuin osakeyhtiössä osak
keella. Keskinäisessä vakuutuslaitoksessa on luon
teenomaista, että päätösvaltaa käyttävät vakuu
tuksenottajat vakuutusten perusteella saamiensa 
äänimäärien suhteessa. Tämän vuoksi ehdotetaan 
osakeyhtiölaista poiketen, että etuoikeus uusiin 
takuuosuuksiin takuupääomaa koeotettaessa jäte
tään yhdistysjärjestyksessä olevan määräyksen 
varaan. Yhdistysjärjestyksessä voidaan säännök
sen mukaan nimenomaisesti määrätä, että takuu
osuudenomistajalla ei ole etuoikeutta merkitä 
uusia takuuosuuksia. Mikäli yhdistysjärjestyksessä 
ei määrätä etuoikeudesta, ei sitä ole kenelläkään. 
Yhdistysjärjestyksessä voidaan myös määrätä, että 
etuoikeus merkitä uusia takuuosuuksia on vain 

tietyllä ryhmällä, esimerkiksi entisillä takuuosuu
denomistajilla. 

Osakkaiden ja takuuosuudenomistajien etuoi
keus määräytyy yhdistysjärjestyksessä olevien 
määräysten mukaan. Yhdistysjärjestyksessä voi
daan esimerkiksi määrätä, että yhdistyksen osak
kailla on etuoikeus merkitä uusia takuuosuuksia 
heidän äänimääriensä mukaisessa suhteessa. Li
säksi yhdistysjärjestyksessä tulisi määrätä, miten 
osakkaiden ja takuuosuudenomistajien keskinäi
nen etuoikeus määräytyy. Mikäli yhdistyksessä on 
erilaisia takuuosuuksia ja niihin liittyvä etuoikeus 
merkitä uusia takuuosuuksia poikkeaa toisistaan, 
on nämä erot mainittava yhdistysjärjestyksessä (3 
luvun 1 §). 

3 §. Pykälä sisältää säännökset hallituksen 
velvollisuudesta pitää korottamispäätösehdotus 
sekä eräät siihen liittyvät asiakirjat nähtävillä 
ennen korottamisasiaa käsittelevää yhdistysko
kousta, jotta osakkailla olisi etukäteen mahdolli
suus perehtyä korottamisehdotukseen. Säännös 
vastaa osakeyhtiölain 4 luvun 4 §:ää. 

Pykälän 1 momentissa mainitut asiakirjat on 
pidettävä yhdistyksen päätoimipaikassa osakkai
den nähtävänä vähintään viikon ajan ennen yh
distyskokousta. Jos osakas sitä pyytää, on halli
tuksen lähetettävä myös jäljennös näistä asiakir
joista. Lähettämiskulut maksaa vakuutusyhdistys. 
Mainittujen asiakirjojen tulee olla myös yhdistys
kokouksessa nähtävillä. 

Pykälän 2 momentissa on erityissäännös korot
tamispäätöstä käsittelevään yhdistyskokoukseen 
toimitettavasta kutsusta. Kutsussa on mainittava, 
kenelle ehdotetaan etuoikeutta uusien takuu
osuuksien merkitsemiseen sekä miten heidän tu
lee tätä etuoikeuttaan käyttää. 

4 §. Pykälässä säädetään siitä, mitä takuupää
oman korottamispäätöksen tulee sisältää. Sään
nös vastaa osakeyhtiölain 4 luvun 5 §:ää. 

Pykälän 1 momentin 1-7 kohdissa mainittu
jen seikkojen lisäksi on korottamispäätöksessä 2 
momentin mukaan mainittava eräistä erityissei
koista kuten yhdistysjärjestyksessä olevasta ta
kuuosuuden muuntamismahdollisuudesta, lunas
tus- tai suostumuslausekkeesta tai takuupääoman 
takaisinmaksamisesta, mikäli nämä määräykset 
koskevat myös uusia takuuosuuksia. Jos uusille 
takuuosuudenomistajille voidaan yhdistysjärjes
tyksessä asettaa velvollisuus erityisten maksujen 
suorittamiseen yhdistykselle, on korottamispää
töksessä mainittava myös tästä. 

Pykälän 3 momentin säännöksellä suojataan 
niitä osakkaita ja takuuosuudenomistajia, jotka 
ovat poissa korottamispäätöksen tehneestä yhdis-
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tyskokouksesta. Jos kokouksessa tehty korottamis
päätös poikkeaa siitä, mitä kokoukseen toimite
tussa kutsussa on mainittu, on osakkaalle ja 
takuuosuudenomistajalle, jolla päätöksen mu
kaan on etuoikeus uusien takuuosuuksien mer
kitsemiseen, viivytyksettä ilmoitettava poikkea
misesta siinä järjestyksessä kuin kutsu yhdistysko
koukseen on toimitettava. Muutoin häntä saattai
si kohdata oikeudenmenetys hänen olettaessaan, 
että ehdotus on hyväksytty sellaisenaan. 

5 §. Kuittaus on esillä olevan pykälän mukaan 
sallittu takuupääoman korottamisen yhteydessä 
samassa laajuudessa kuin vakuutusyhdistystä pe
rustettaessa. Kuittausoikeuden käyttäminen edel
lyttää hallituksen suostumuksen lisäksi nimen
omaista määräystä korottamispäätöksessä. Kuit
tausta koskevat asiakirjat tulee pitää nähtävillä ja 
lähettää sitä pyytävälle osakkaalle samalla tavalla 
kuin itse korottamispäätös. 

6 §. Takuuosuuksien merkintä on määrämuo
toinen oikeustoimi. Sen muodosta säädetään täs
sä pykälässä. Pykälän 1 ja 2 momentti vastaavat 
osakeyhtiölain 4 luvun 7 §:n 1 ja 3 momenttia. 
Merkintä on pykälän 1 momentin mukaa tehtävä 
erityiseen merkintälistaan, johon sisältyy myös 
korottamisesta tehty päätös. Merkintälistaan on 
myös liitettävä pykälässä tarkoitetut asiakirjat tai 
sitten nämä on pidettävä merkitsijöiden nähtävä
nä merkintälistassa mainitussa paikassa. 

Jos takuuosuuden merkinnässä ei noudateta 
esillä olevan pykälän muotomääräyksiä tai jos 
takuuosuusmerkintään on liitetty ehtoja, on mer
kintä pätemätön sillä tavalla, ettei yhdistys voi 
siihen vedota, jos merkitsijä ilmoittaa virheestä 
rekisteriviranomaiselle ennen korotuksen rekiste
röimistä. Tämä ilmenee pykälän 2 momentista, 
jossa viitataan 2 luvun 6 §:ään. 

Pykälän 3 momentissa on osakeyhtiölain 4 
luvun 3 §:n 2 momenttia vastaava säännös ta
kuuosuudenomistajan legitimaatiosta hänen 
käyttäessään etuoikeuttaan takuupääomaa koro
tettaessa. Takuuosuuskirja on esitettävä ja siihen 
on tehtävä merkintä etuoikeuden käyttämisestä. 

7 §. Pykälässä on säännökset korottamispäätök
sen raukeamisesta sekä takuupääoman korottami
sen ilmoittamisesta rekisteröitäväksi. Säännös vas
taa pääosin osakeyhtiölain 4 luvun 8 §:ää. 

Jos merkintäajan kuluessa ei ole merkitty niin 
paljon takuuosuuksia, että korottamispäätöksessä 
mainittu korotusmäärä tulisi täytetyksi, raukeavat 
1 momentin mukaan korottamispäätös sekä ta
kuupääoman korottamisesta johtuva yhdistysjär
jestyksen muutos. Tällöin on merkitsijöille palau-

tettava se määrä, jonka he ovat merkityistä ta
kuuosuuksista jo maksaneet. 

Pykälän 2 momentissa säädetään takuupää
oman korottamisen ja siitä johtuvan yhdistysjär
jestyksen muutoksen rekisteröitäväksi ilmoittami
sesta. Korotuksen merkitseminen kaupparekiste
riin edellyttää, että korotuksesta on maksettu 
vähintään puolet. Mikäli takuuosuuksien merkin
tä on tapahtunut ylikurssiin, on myös puolet 
nimellisarvon ylittävästä määrästä oltava makset
tuna ennen kuin korotus voidaan merkitä rekiste
riin. Rekisteröimisen edellytyksenä on lisäksi, 
että aikaisemmmin annetut takuuosuudet ovat 
kokonaan maksetut ja tästä on tehty rekisteriin 
merkintä. 

Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä hallituksen 
vakuutus siitä, että korotuksen määrä on yhdis
tyksen hallussa sekä yhdistyksen tilintarkastajien 
antama todistus maksua koskevien säännösten 
noudattamisesta. 

8 §. Pykälässä säädetään takuupääoman korot
tamisen rekisteriöintiä koskevan ilmoituksen lai
minlyömisestä, rekisteröinnin epäämisen seuraa
muksista, korotuksen voimaantulosta sekä siitä 
ajankohdasta, jolloin uudet takuuosuudet tuotta
vat niihin liittyvät oikeudet vakuutusyhdistykses
sä. Säännös vastaa pääosin osakeyhtiölain 4 luvun 
9 §:ää. 

Takuupääoman korottamisesta on 1 momentin 
mukaan vuoden kuluessa korottamispäätöksen 
tekemisestä tehtävä rekisteri-ilmoitus. Mikäli il
moitusta ei tässä määräajassa tehdä, on seuraa
muksena korottamispäätöksen sekä vastaavan yh
distysjärjestyksen muutoksen raukeaminen. Vas
taavasti tapahtuu, jos rekisteröiminen jostakin 
syystä evätään. 

Takuupääoman korotus tulee pykälän 2 mo
mentin mukaan voimaan, kun se on merkitty 
kaupparekisteriin. Vasta tällöin takuupääoman 
korotus voidaan merkitä yhdistyksen taseeseen. 

Rekisteriöintiajankohdalla on merkitystä myös 
sikäli, että tällöin syntyy pykälän 3 momentin 
mukaan uusiin takuuosuuksiin perustuva oikeus 
korkoon sekä muut oikeudet vakuutusyhdistyk
sessä. Korottamispäätöksessä voidaan kuitenkin 
näiden oikeuksien alkamisesta määrätä toisinkin. 
Näitä oikeuksia ei kuitenkaan voida määrätä 
alkavaksi myöhemmin kuin vuoden kuluttua ko
rotuksen rekisteröimisestä. 

9 §. Pykälässä on takuuosuuden maksamista 
koskevia säännöksiä. Pykälässä on viitattu vakuu
tusyhdistyksen perustamisen yhteydessä nouda
tettavaan 2 luvun 12 §:ään. Merkintään perus
tuvan velan kuittaaminen saamisella yhdistyksel-
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tä on sallittua ainoastaan hallituksen suostumuk
sella. Hallitus ei saa antaa suostumusta kuittauk
seen, jos siitä aiheutuu vahinkoa yhdistykselle tai 
sen velkojille. Kuten edellä 5 §:n yhteydessä on 
todettu, kuittausta voidaan käyttää takuupää
omaa korotettaessa samassa laajuudessa kuin yh
distystä perustettaessa. 

10 §. Pykälässä säädetään takuuosuuden mak
samisesta takuupääoman korottamisen yhteydes
sä. Takuusosuus on tämän mukaisesti maksettava 
kokonaan vuoden kuluessa siitä, kun takuupää
oman korotus on merkitty kaupparekisteriin. 
Kun vuosi on kulunut korotuksen rekisteröimi
sestä, tulee yhdistyksen hallituksen kuukauden 
kuluessa ilmoittaa rekisteriviranomaiselle, kuinka 
monesta rekisteröityyn korotukseen sisältyvästä 
takuuosuudesta on suoritettu täysi maksu. Mikäli 
yhdistys ei tee tällaista ilmoitusta, rekisteriviran
omainen antaa kehotuksen ilmoituksen tekemi
seen määräajassa. 

Jos yhdistys tekee rekisteri-ilmoituksen, mutta 
siitä käy ilmi, ettei kaikista takuuosuuksista ole 
suoritettu täyttä maksua, yhdistyksen tulee mää
räajassa selvittää, että sosiaali- ja terveysministe
riö on hyväksynyt takuupääoman alennetuksi 
maksamatta olevan määrän osalta sekä vahvista
nut alennettua takuupääomaa koskevan yhdistys
järjestyksen muutoksen. 

Jos taas yhdistys laiminlyö rekisteri-ilmoituksen 
tekemisen tai 2 momentissa sanotun selvityksen 
antamisen, on seurauksena korottamispäätöksen 
ja yhdistysjärjestyksen muutosta koskevan pää
töksen raukeaminen. Tällöin on takuuosuuksista 
jo maksettu määrä palautettava merkitsijöille. 

5 luku 

Takuupääoman alentaminen ja takaisinmaksami
nen 

Voimassa olevaan lakiin ei sisälly takuupää
oman alentamista koskevia säännöksiä. Sen sijaan 
takuupääoman takaisinmaksamisesta sisältyy sup
pea säännös nykyisen lain 28 §:n 2 momenttiin. 
Lakiehdotukseen on otettu takuupääoman takai
sinmaksamisesta yksityiskohtaiset säännökset. 

1 §. Esillä olevassa pykälässä säädetään yhdis
tyskokouksessa tehtävästä takuupääoman alenta
mispäätöksestä sekä alentamisen edellyttämästä 
yhdistysjärjestyksen muutoksesta. 

Takuupääoman alentamisesta kuten sen korot
tamisestakin päättää pääsääntöisesti yhdistysko
kous. Vain 4 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoi
tetussa tapauksessa päätöksen tekee yhdistyksen 

hallitus. Takuupääomaa ei voida alentaa ennen 
kuin yhdistys on merkitty kaupparekisteriin. 

Hallituksen ehdotus alentamispäätökseksi on 
korottamispäätöstä koskevan ehdotuksen tavoin 
pidettävä ennen yhdistyskokousta osakkaiden 
nähtävänä ja osakkaan pyynnöstä lähetettävä tälle 
sekä lisäksi pidettävä nähtävänä asiasta päättäväs
sä yhdistyskokouksessa. Hallituksen ehdotukseen 
on liitettävä samat asiakirjat, jotka on mainittu 4 
luvun 3 §:ssä. 

Lakiin ei ole otettu nimenomaisia säännöksiä 
takuupääoman alentamiseksi tarvittavasta äänten 
enemmistöstä. Koska takuupääoman alentami
nen edellyttää aina yhdistysjärjestyksen muutos
ta, on alentamispäätös tehtävä tähän vaadittaval
la määräenemmistöllä. 

Alentamismäärää saadaan käyttää ainoastaan 
sellaisen tappion peittämiseen, johon yhdistyksen 
vapaa oma pääoma ja vararahasto eivät riitä. 

Yhdistyskokouksen alentamista koskevassa 
päätöksessä tulee olla maininta alentamisen suo
rittamistavasta. Alentaminen voidaan suorittaa 
kahdella tavalla, joko mitätöimällä takuuosuuk
sia tai niiden nimellisarvoa alentamalla. Kum
massakaan tapauksessa ei takuuosuuksista mak
settua määrää voida palauttaa takuuosuuden
omistajille. 

Koska takuupääoma ilmaistaan yhdistysjärjes
tyksessä kiinteämääräisenä, on alentamisen joh
dosta yhdistysjärjestystä muutettava. Kun yhdis
tys on tehnyt päätöksen takuupääoman alentami
sesta, on sillä velvollisuus kuukauden kuluessa 
päätöksen tekemisestä hakea sosiaali- ja terveys
ministeriön vahvistus yhdistysjärjestyksen muu
tokselle. Kun ministeriö on vahvistanut yhdistys
järjestyksen muutoksen, on ministeriön vahvista
mispäätöksestä ilmoitettava rekisteriviranomaisel
le kuukauden kuluessa. Takuupääoman alenta
minen tulee voimaan, kun sitä koskeva merkintä 
on tehty kaupparekisteriin. 

Kaupparekisteri-ilmoituksen laiminlyömisestä 
tai rekisteröimisen eväämisestä seuraa alentamis
päätöksen ja sitä vastaavan yhdistysjärjestyksen 
muutoksen raukeaminen. 

2 §. Nykyisen lain 28 §:n 2 momentin mukaan 
voidaan takuupääoma suorittaa takaisin, kun 
edellisten vuosien tappio on täytetty. Samalla on 
yhdistykselle muodostettava takaisinmaksettua 
määrää vastaava pohjarahasto tai pohjarahastoa 
on korotettava. Esillä olevaan ja seuraavaan pykä
lään on kirjoitettu voimassa olevaa lakia yksityis
kohtaisemmat säännökset takuupääoman takai
sinmaksamisesta. Säännös vastaa pääosin vakuu
tusyhtiölain 6 luvun 1 §:n 1 momenttia. 
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Takuupääoma voidaan lakiehdotuksen mu
kaan maksaa takaisin kokonaan tai osittain sen 
jälkeen, kun edellisiltä vuosilta ehkä syntynyt 
vajaus on täytetty. Takuupääoman takaisinmak
samista on kuitenkin lakiehdotuksessa rajoitettu 
siten, että yhdistyksellä täytyy takaisinmaksami
sen jälkeen olla vähintään lakiehdotuksen 2 lu
vun 5 §:ssä säädetty peruspääoma. 

Takuupääoman takaisinmaksamisesta päättää 
aina yhdistyskokous. 

3 §. Säännös sisältää yhdistysjärjestykseen otet
tavat määräykset takuupääoman takaisinmaksa
misesta. Säännös vastaa vakuutusyhtiölain 6 lu
vun 1 §:n 2 ja 3 momenttia. 

Yhdistysjärjestyksessä on 1 momentin mukaan 
määrättävä takuupääoman takaisinmaksamisessa 
noudatettava järjestys, takuuosuudesta maksetta
va hinta tai ne perusteet, joilla hinta voidaan 
laskea. Hinta tai sen laskemisen perusteet on 
määriteltävä yhdistysjärjestyksessä tarkasti. Hin
nan määräminen ei voi jäädä yhdistyskokouksen 
harkinnan varaan. 

Ilman kaikkien takuuosuusomistajien suostu
musta ei yhdistysjärjestyksessä olevaa takuupää
oman takaisinmaksamista koskevaa määräystä 
voida muuttaa siten, että se koskisi jo olemassa 
olevia takuuosuuksia. Jos yhdistysjärjestyksen 
määräys sen sijaan tulisi koskemaan ainoastaan 
uusia, päätöksen jälkeen merkittäviä takuuosuuk
sia, voi yhdistyskokous tehdä asiasta päätöksen 
normaalissa yhdistysjärjestyksen muuttamista 
koskevassa j ärj esty ksessä. 

Kuten takuupääoman korottaminen ja alenta
minen, niin takuupääoman alentaminen takai
sinmaksamisen perusteella tulee voimaan, kun 
sitä koskeva yhdistysjärjestyksen muutos on mer
kitty kaupparekisteriin. 

6 luku 

Vakuutusyhdistyksen johto 

Esillä olevaan lukuun on kirjoitettu uutta yh
teisöoikeutta vastaavat säännökset vakuutusyhdis
tyksen johdosta. Vakuutusyhdistyksen johto 
koostuu siten hallintoneuvostosta, hallituksesta, 
toimitusjohtajasta sekä yhdistyksen toiminimen 
kirjoittajista. Pakollisia toimielimiä ovat hallitus 
ja toimitusjohtaja. 

Lakiehdotukseen kirjoitetut johtoa koskevat 
säännökset ovat suurelta osin jo käytössä vakuu
tusyhdistyksissä. Uutta on lakiehdotuksessa toi
mitusjohtajan pakollisuus sekä kielto, jonka mu
kaan toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjoh-

tajana ei saa olla sama henkilö. Hallintoneuvos
ton tehtävien osalta on ehdotuksessa omaksuttu 
muun yhteisöoikeuden periaate, jonka mukaan 
sen tehtävät on laissa täsmällisesti säädetty eikä 
sille voida muita tehtäviä antaa. Uudet säännök
set merkitsevät yhdistyksen eri toimielinten vas
tuun tarkempaa sääntelemistä sekä niiden työn
jaon täsmentämistä. 

Ehdotuksesta on poistettu voimassa olevan lain 
mukainen hallituksen velvollisuus hakea yhdis
tyksen kiinteän omaisuuden luovuttamiselle tai 
kiinnittämiselle yhdistyskokouksen tai hallinto
neuvoston suostumus. 

1 §. Pykälä sisältää säännökset hallituksen 
jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja toimikau
desta. Vastaavat säännökset ovat nykyisen lain 14 
ja 15 §:ssä. 

Pykälän 1 momentissa on säilytetty voimassa 
olevan lain vaatimus, jonka mukaan vakuutus
yhdistyksen hallituksessa tulee olla vähintään 
kolme jäsentä. Sen sijaan varajäsenten valitsemi
nen varsinaisille jäsenille ei lakiehdotuksen mu
kaan ole enää pakollista. Mikäli varajäseniä vali
taan, saadaan heitä valita enintään yhtä monta 
kuin hallituksessa on varsinalSla pseniä. 
Varajäsenten henkilökohtaisuus jää yhdistysjärjes
tyksen määräysten varaan. Ellei yhdistysjärjestys 
sisällä asiaa koskevia määräyksiä, yhdistyskokouk
sen tulee varajäseniä valitessaan päättää myös 
heidän si jaanastumisjärj esty ksestään. 

Hallituksen valinta kuuluu 2 momentin mu
kaan yleensä yhdistyskokoukselle. Niissä yhdis
tyksissä, joissa on hallintoneuvosto, hallituksen 
valinta on hallintoneuvoston tehtävänä, jollei 
valinnan suorittamista ole yhdistysjärjestyksessä 
siirretty yhdistyskokoukselle. 

Pykälän 3 momentin mukaan hallituksen jä
senten toimikausi on toisin kuin vakuutusyhtiöis
sä aina määräaikainen. Toimikauden pituudelle 
asetettua enimmäisaikaa on lakiehdotuksessa ly
hennetty voimassa olevan lain viidestä vuodesta 
neljään vuoteen. Tämä määräaika on yhdenmu
kainen muiden yhteisölakien kanssa. Toimikau
den päättymisestä on lakiin otettu yksityiskohtai
set säännökset, joiden mukaan toimikausi päät
tyy joko valinnan suorittaneen yhdistyskokouksen 
päättyessä tai tilikauden eli kalenterivuoden 
päättyessä. 

Pykälän 4 momentin perusteella hallituksen 
varajäsenet ovat samojen säännösten alaisia kuin 
varsinaiset jäsenet silloin, kun he toimivat varsi
naisten jäsenten tilalla. 

2 §. Pykälä sisältää säännöksen vakuutusyhdis
tyksen toimitusjohtajasta. Nykyisessä laissa ei ole 
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toimitusjohtajaa koskevia säännöksiä. Sen sijaan 
yhdistysten yhdistysjärjestyksiin sisältyy toimitus
johtajaa koskevia määräyksiä. Lakiehdotuksessa 
on lähdetty siitä, että jokaisessa vakuutusyhdis
tyksessä tulee olla toimitusjohtaja, jotta yhdistyk
sessä aina olisi henkilö, joka hoitaa yhdistyksen 
juoksevia asioita tietyn lakiin perustuvan vastuun 
alaisena. Toimistusjohtaja voi olla myös sivutoi
minen, kuten monissa yhdistyksissä nykyisin on 
asianlaita, Lakiin ei ole katsottu tarkoituksenmu
kaiseksi yhdistysten koon huomioon ottaen sisäl
lyttää varatoimitusjohtajaa koskevia säännöksiä. 

Toimitusjohtajan nimittää pääsääntöisesti yh
distyksen hallitus. Sellaisessa yhdistyksessä, jossa 
on hallintoneuvosto, voidaan tämä tehtävä yhdis
tysjärjestyksen määräyksin siirtää tälle. Sen sijaan 
yhdistyskokous ei voi valita toimitusjohtajaa, ku
ten vakuutusyhtiölain 7 luvun 2 §:n mukaan 
vakuutusyhtiössä voi tapahtua. Kun toimitus
johtajan nykyisin nimittää yhdistyksissä yleensä 
hallitus, jollei yhdistyksellä ole hallintoneuvos
toa, on tämän käytännön säilyttäminen katsottu 
lakiehdotuksessa riittäväksi. 

3 §. Hallituksen jäsenten kelpoisuuden osalta 
säädetään tässä pykälässä voimassa olevan lain 14 
§:n 2 momentin tavoin, että heidän on oltava 
Suomessa asuvia Suomen kansalaisia. Uuden yh
teisöoikeuden mukaisesti on lakiehdotukseen li
sätty vaatimus, jonka perusteella hallituksen jä
senten on oltava täysivaltaisia eivätkä he saa olla 
konkurssissa. 

Samat kelpoisuusvaatimukset koskevat pykälän 
mukaan myös yhdistyksen toimitusjohtajaa. 

Vakuutusyhtiöiden osalta on sosiaali- ja ter
veysministeriöllä oikeus myöntää poikkeuslupa 
hallituksen jäsenten asuinpaikan tai kansalaisuu
den suhteen. Vakuutusyhdistyksissä ei tällaista 
poikkeuslupamenettelyä niiden toiminnan pai
kallisluonteen huomioon ottaen ole katsottu tar
peelliseksi. 

4 §. Pykälässä on säännökset hallituksen jäse
nen eroamisesta ja erottamisesta. Säännökset vas
taavat vakuutusyhtiölain 7 luvun 4 §:n säännök-
Slä. 

Hallituksen jäsenen vapaaehtoisesta eroamises
ta ei nykyinen vakuutusyhdistyslaki sisällä sään
nöstä. Pykälän 1 momentin mukaan hallituksen 
jäsen voi milloin tahansa erota toimestaan ilmoi
tettuaan asiasta yhdistyksen hallitukselle. Mikäli 
hallituksen valinta on hallintoneuvoston tehtävä
nä, on eroamisilmoitus tehtävä myös hallinto
neuvostolle. 

Hallituksen jäsenen voi momentin viimeisen 
lauseen mukaan erottaa se, joka on hänet valin-
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nut eli yhdistyskokous tai hallintoneuvosto. Hal
lituksen jäsenyys on luottamustoimi, josta jäsen 
voi milloin tahansa erota ilmoittamatta eroami
seen erityistä syytä. Myöskään hänen erottamis
taan ei tarvitse perustella. 

Jos hallituksen jäsenen toimi joutuu kesken 
toimikauden avoimeksi eli jos hän kuolee, eroaa 
tai erotetaan tai jos hallituksen jäsen ei enää täytä 
laissa asetettuja kelpoisuusvaatimuksia, tulee hä
nen tilalleen 2 momentin mukaan varajäsen. 
Jollei varajäsentä ole, hallituksen muiden jäsen
ten on huolehdittava siitä, että uusi jäsen vali
taan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Siinä tapauk
sessa, että yhdistyskokous valitsee hallituksen, 
voidaan hallituksen täydentäminen siirtää siihen 
yhdistyskokoukseen, jossa vaali muutoinkin on 
toimitettava, mikäli hallitus jäljellä olevine jäse
nineen ja varajäsenineen on päätösvaltainen. 

Pykälän 3 momentissa on voimassa olevan lain 
67 §:n mukaisesti säilytetty sosiaali- ja terveysmi
nisteriön oikeus ryhtyä toimenpiteisiin siinä ta
pauksessa, ettei yhdistyksellä ole kaupparekiste
riin merkittyä toimikelpoista hallitusta. Ministe
riön toimivalta on lakiehdotuksessa vakuutusyh
tiölain tavoin ulotettu myös siihen tapaukseen, 
ettei yhdistyksellä ole kaupparekisteriin merkittyä 
toimitusjohtajaa. 

Pykälän 4 momentissa on mainittu ne henki
löt, jotka voivat tehdä 3 momentissa tarkoitetussa 
tapauksessa hakemuksen ministeriölle. Hake
muksen teko ei ole edellytyksenä toimenpiteisiin 
ryhtymiselle, vaan ministeriön tulee ryhtyä pykä
lässä säädettyihin toimenpiteisiin oma-aloitteises
tikin, mikäli asiantila on muutoin ministeriön 
tiedossa. 

5 §. Yhdistyksen toimielinten välinen työnjako 
on lakiehdotuksessa säännelty samalla tavalla 
kuin muualla yhteisöoikeudessa. 

Lakiehdotuksen sisältämän työnjaon mukaises
ti jonkin asian kuuluminen yhdistyskokouksen 
tehtäviin edellyttää siitä nimenomaista säännös
tä. Hallintoneuvoston tehtävät on lueteltu laissa 
tyhjentävästi. Muutoin yhdistyksen asiat kuulu
vat hallitukselle ja toimitusjohtajalle, ilman asias
ta kulloinkin olevaa erityistä säännöstäkin. 

Esillä olevassa pykälässä säädetään hallituksen 
ja toimitusjohtajan välisestä työnjaosta. 

Hallitus on yhdistyksen ylin varsinainen toi
mielin. Pykälän 1 momentin ensimmäisessä lau
seessa on yleissäännös hallituksen tehtävistä. Sen 
mukaan hallitus huolehtii yhdistyksen hallinnos
ta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. 
Yhdistyksen hallitukselle kuuluvat periaatteessa 
kaikki tehtävät, joiden osalta lakiin tai yhdistys-
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järjestykseen ei sisälly toisenlaisia määräyksiä. 
Yleissäännöksen lisäksi laissa on useita erityis
säännöksiä, joiden mukaan tietty tehtävä kuuluu 
nimenomaan hallitukselle. 

Toimitusjohtaja huolehtii taas yhdistyksen 
juoksevasta hallinnosta hallituksen valvonnan 
alaisena ja tämän antamien ohjeiden ja määräys
ten mukaisesti. Juoksevan hallinnon rajat mää
räytyvät yhdistyksen toiminnan laajuuden sekä 
liike-elämässä muodostuneen käytännön perus
teella. Määriteltäessä vakuutusyhdistyksen toimi
tusjohtajan hoitaman juoksevan hallinnon sisäl
töä, on otettava huomioon se, että yhdistysten 
organisaatio muodostuu yleensä hallituksesta, 
toimitusjohtajasta ja muutamasta toimistohenki
löstä. Tästä johtuen yhdistyksen hallitus käsitte
lee käytännössä ne tehtävät, jotka suuremmissa 
organisaatioissa kuuluvat toimitusjohtajalle. Toi
mitusjohtajan tehtävänä yhdistyksessä on lähinnä 
käytännön asioiden hoito. Näin hallitus huolehtii 
yhdistyksen liiketoiminnan johtamisesta ja valvo
misesta sekä yhdistyksen ylempien toimielinten 
päätösten täytäntöönpanosta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään hallituksen ja 
toimitusjohtajan tehtävien jaosta yhdistyksen kir
janpidon ja varainhoidon osalta. Näiden suhteen 
hallituksen asiana on valvonnan järjestäminen 
asianmukaisella tavalla. Päävastuu kirjanpidon 
lainmukaisuudesta ja varojen hoidon järjestämi
sestä on toimitusjohtajalla. 

6 §. Pykälään on otettu pääosin osakeyhtiölain 
8 luvun 8 §:n 2 ja 3 momentin sekä vakuutus
yhtiölain 7 luvun 5 §:n kanssa yhdenmukaiset 
säännökset hallituksen puheenjohtajasta sekä hal
lituksen kokouksesta laadittavasta pöytäkirjasta. 

Vakuutusyhtiölaista ehdotus poikkeaa siinä 
suhteessa, ettei toimitusjohtaja saa olla hallituk
sen puheenjohtajana edes silloin, kun yhdistyk
sellä on hallintoneuvosto. Tätä Gn pidetty perus
teltuna yhdistysten hallintoon osallistuvan henki
löpiirin suppeuden huomioon ottaen. 

Puheenjohtajan valitseminen kuuluu 1 mo
mentin mukaan pääsääntöisesti hallitukselle itsel
leen, mutta yhdistysjärjestyksessä voidaan määrä
tä toisinkin. Jollei asiasta ole määräystä yhdistys
järjestyksessä, se yhdistyksen toimielin, yhdistys
kokous tai hallintoneuvosto, joka valitsee halli
tuksen, voi määrätä myös puheenjohtajan. 

Hallitukseen voidaan valita myös varapuheen
johtaja. Sekä puheenjohtaja että varapuheenjoh
taja on valittava hallituksen varsinaisten jäsenten 
keskuudesta. 

Hallituksen puheenjohtajan erityistehtäviä 
ovat 2 momentin mukaan hallituksen koolle-

kutsuminen ja kokouspöytäkirjan allekirjoittami
nen (3 mom.). Yhdistyksen sisäisillä määräyksillä 
voidaan puheenjohtajalle antaa lisätehtäviä. 

Toimitusjohtajalle annetaan pykälässä nimen
omainen oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa 
hallituksen kokouksissa, mikä saattaa olla tar
peen, jotta toimitusjohtaja pystyisi asianmukai
sesti hoitamaan tehtävänsä esimerkiksi pannes
saan hallituksen päätöksiä täytäntöön. Hallitus 
voi kuitenkin yksittäistapauksissa evätä läsnäolo
oikeuden. Epääminen ei saa tapahtua niin usein, 
että läsnäolo-oikeus muodostuu näennäiseksi. 

7 §. Nykyinen vakuutusyhdistyslaki ei sisällä 
säännöksiä hallituksen päätösvaltaisuudesta eikä 
hallituksen päätökseltä vaadittavasta määräenem
mistöstä. Sen sijaan vakuutusyhdistysten yhdis
tysjärjestyksiin sisältyy säännönmukaisesti näistä 
seikoista määräykset. Lakiehdotukseen näistä sei
koista kirjoitetut nimenomaiset säännökset vas
taavat osakeyhtiölain 8 luvun 9 §:n säännöksiä. 

Pykälän 1 momentissa asetetaan hallituksen 
päätösvaltaisuuden edellytykseksi, että kokouk
sessa on saapuvilla enemmän kuin puolet halli
tuksen jäsenistä tai varajäsenistä. Tätä vaatimusta 
voidaan tiukentaa yhdistysjärjestyksen määräyk
sin. Päätösvaltaisuus lasketaan hallituksen varsi
naisten jäsenten lukumäärän perusteella. Päätök
senteolle asetetaan lisäksi vaatimus, jonka mu
kaan kaikille hallituksen jäsenille tai varajäsenille 
on varattava tilaisuus osallistua kokoukseen, mi
käli se on käytännössä mahdollista. 

Hallituksen päätökset syntyvät 2 momentin 
mukaan pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, voittaa 
puheenjohtajan kannattama mielipide. Näitä 
sääntöjä sovelletaan myös vaaleissa. Yhdistysjär
jestyksessä voidaan hallituksen päätökseltä edelly
tettävää määräenemmistöä tiukentaa. 

8 §. Pykälässä säännellään hallituksen jäsenten 
ja toimitusjohtajan esteellisyys hallituksen ko
kouksessa ja eräissä muissa päätäntätilanteissa. 
Pykälä on samansisältöinen kuin osakeyhtiölain 8 
luvun 10 §, jota sovelletaan myös vakuutusyh
tiöissä. Vaikka ehdotettu säännös ei muodollisesti 
ole yhtä ankara kuin nykyisen lain 18 §:n sään
nös, jonka mukaan hallituksen jäsen ei saa ottaa 
osaa sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee hä
nen ja yhdistyksen välistä suhdetta tai muutoin 
hänen yksityistä etuaan, johtanee ehdotus käy
tännössä hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan 
jääväämiseen silloin, jos yhdistyksen etu on risti
riidassa heidän etujensa kanssa. 

9 §. Pykälässä on nykyisen lain 20 §:ää vastaa
va vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuva 
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yhdistyksen hallitusta koskeva palkkionmaksu
kielto jälleenvakuutusten hankkimisesta tai välit
tämisestä. Lakiehdotuksessa kielto koskee myös 
toimitusjohtajaa. Sen sijaan palkkionmaksukiel
toa ei ole katsottu enää tarpeelliseksi ulottaa 
hallintoneuvoston jäseniin. Erityisten palkkioi
den maksaminen yhdistyksen johdolle ensivakuu
tusten hankkimisesta ja välittämisestä olisi edel
leenkin sallittua. 

10 §. Lakiehdotuksen hallintoneuvostoa koske
vat säännökset vastaavat pääosin vakuutusyhtiö
lain ja osakeyhtiölain hallintoneuvostoa koskevia 
säännöksiä. 

Voimassa olevan lain 23 §:n mukaan hallinto
neuvosto on vakuutusyhdistyksen vapaaehtoinen 
toimielin. Nykyisellään ainoastaan suurimmissa 
vakuutusyhdistyksissä on hallintoneuvosto. Kun 
hallintoneuvosto on tyypillisesti suurten yritysten 
toimielin, on esillä olevan pykälän 1 momentissa 
rajoitettu hallintoneuvoston petustamismahdolli
suutta siten, että se voidaan perustaa ainoastaan 
sellaiseen yhdistykseen, jonka peruspääoma on 
vähintään 500 000 markkaa. Tätä pienempiin 
yhdistyksiin ei hallintoneuvostoa voida perustaa. 

Pykälän 2 momentin mukaan hallintoneuvos
ton vähimmäisjäsenmäärä on viisi. Yhdistysjärjes
tyksessä on mainittava hallintoneuvoston jäsen
ten ja varajäsenten lukumäärä, mikä voi tapahtua 
ilmoittamalla enimmäis- ja vähimmäismäärä, 
sekä heidän toimikautensa. 

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa halli
tuksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhdistyksen 
hallintoa. Hallintoneuvoston riippumattomuu
den turvaamiseksi on ehdotuksessa kielletty halli
tuksen jäsentä tai varajäsentä taikka toimitus
johtajaa toimimasta hallintoneuvoston jäsenenä. 

Pykälän 3 momentissa säädetään hallintoneu
voston vaalista sekä vaalikelpoisuudesta ja toimi
kaudesta. Hallintoneuvoston valitseminen kuu
luu yhdistyskokoukselle. Säännös vastaa tältä osin 
vakuutusyhtiölakia. Erottamista ja eroamista kos
kevia 4 §:n säännöksiä sovelletaan myös hallinto
neuvostoon. 

11 §. Pykälän 1 ja 2 momentissa mainitaan 
hallintoneuvoston tehtävät. Laki on sikäli tyhjen
tävä, että hallintoneuvostolle ei voida uskoa mui
ta tehtäviä kuin mitä laissa on mainittu. Nämä 
tehtävät poikkeavat joiltakin osin yhdistysjärjes
tyksiin nykyisin sisältyvistä hallintoneuvoston 
tehtävistä. 

Hallintoneuvoston tehtävät ovat osittain sellai
sia, että ne suoraan lain nojalla kuuluvat hallin
toneuvostolle tai sellaisia, jotka yhdistysjärjestyk
sen määräyksin voidaan siirtää hallintoneuvosto!-

le. Hallintoneuvostolle kuuluvat siten aina halli
tuksen ja toimitusjohtajan hoitaman hallinnon 
valvonta sekä lausunnon antaminen varsinaiselle 
yhdistyskokoukselle tilinpäätöksen ja tilintarkas
tuskertomuksen johdosta. Hallintoneuvosto voi 
myös aina antaa hallitukselle ohjeita asioissa, 
jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tär
keitä. 

Hallintoneuvosto voidaan yhdistysjärjestyksen 
määräyksin oikeuttaa päättämään asioista, jotka 
koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai 
laajentamista taikka muuta olennaista muutta
mista. 

Jollei yhdistysjärjestyksessä ole toisin määrätty, 
kuuluu hallintoneuvostolle hallituksen valitsemi
nen ja sen jäsenten palkkioiden määrääminen. 
Yhdistysjärjestyksen määräyksen perusteella voi
daan toimitusjohtajan ottaminen ja hänen palk
kaeduistaan päättäminen uskoa hallintoneuvos
tolle. 

Hallintoneuvoston päätehtävänä oleva halli
tuksen ja toimitusjohtajan hoitaman yhdistyksen 
hallinnon valvonta tapahtuu näiden toimielinten 
antamien selvitysten perusteella. Hallitus ja toi
mitusjohtaja ovat velvollisia antamaan hallinto
neuvostolle sen tehtävien täyttämiseen tarpeelli
sia tietoja. 

Pykälän 3 momentissa säädetään eräiden halli
tusta koskevien säännösten soveltamisesta hallin
toneuvostoon. Hallintoneuvostolla tulee siten ol
la puheenjohtaja. Puheenjohtajan valinnasta sekä 
tehtävistä on voimassa, mitä hallituksen puheen
johtajasta on säädetty. Hallintoneuvoston ko
kouksesta on laadittava pöytäkirja samalla tavoin 
kuin hallituksen kokouksista. Hallintoneuvoston 
päätösvaltaisuudesta sekä päätökseltä vaadittavas
ta määräenemmistöstä on vastaavasti voimassa, 
mitä hallituksen osalta on 7 §:ssä säädetty. Hal
lintoneuvoston jäsenet ovat myös samojen esteel
lisyyssäännösten alaisia kuin hallituksen jäsenet. 

12 §. Pykälä koskee vakuutusyhdistyksen edus
tamista sopimuksia tehtäessä, oikeudenkäynnissä 
ja niin edelleen. Säännös on yhdenmukainen 
osakeyhtiölain 8 luvun 12 §:n kanssa. 

Hallitus on se vakuutusyhdistyksen toimielin, 
jolla on 1 momentin mukaan yleinen kelpoisuus 
edustaa yhdistystä ilman eri toimeksiantoa. Tätä 
yleistä toimivaltaa rajoittavat lain pakottavat 
säännökset hallituksen ja yhdistyskokouksen väli
sestä työnjaosta sekä yhdistysjärjestyksessä mah
dollisesti olevat määräykset ja yhdistyksen ylem
pien toimielinten ehkä tekemät päätökset. 

Myös toimitusjohtajalla on tietyssä laajuudessa 
oikeus yhdistyksen edustamiseen (13 §). 
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Pykälän 2-4 momentissa säädetään yhdistyk
sen toiminimen kirjoittamisesta. Jollei yhdistys
järjestyksessä ole toiminimen kirjoittamista kos
kevia määräyksiä, oikeus yhdistyksen toiminimen 
kirjoittamiseen on vain hallituksella. Yhdistysjär
jestyksen määräyksin voidaan toiminimen kirjoit
tamisoikeus myöntää tietyssä asemassa oleville 
henkilöille. Tällainen asemakohtainen nimenkir
joittamisoikeus voidaan antaa hallituksen pu
heenjohtajalle, hallituksen jäsenelle ja toimitus
johtajalle. Yhdistysjärjestyksessä voidaan lisäksi 
määrätä, että hallitus voi antaa nimenkirjoitta
misoikeuden nimetylle henkilölle. Tällaisia hen
kilöitä ovat hallituksen jäsenten ja toimitusjohta
jan lisäksi lähinnä yhdistyksen palveluksessa ole
vat toimihenkilöt. Toiminimenkirjoittajan osalta 
on voimassa, mitä on säädetty toimitusjohtajan 
toimikelpoisuudesta sekä esteellisyydestä. 

Uuden yhteisöoikeuden mukaisesti toimini
men kirjoinaruisoikeutta voidaan rajoittaa vain 
siten, että kahdella tai useammalla henkilöllä on 
ainoastaan yhdessä oikeus kirjoittaa toiminimi. 
Muunlaista rajoitusta ei voida merkitä kauppare
kisteriin. 

Hallitus voi milloin tahansa peruuttaa toimini
men kirjoittajalle antamansa valtuutuksen. Yh
distysjärjestyksen määräykseen perustuva asema
kohtainen toiminimenkirjoittamisoikeus lakkaa, 
kun tällainen henkilö lakkaa olemasta kyseisessä 
toimessa. 

13 §. Pykälässä säädetään toimitusjohtajan 
yleisestä kelpoisuudesta edustaa vakuutusyhdis
tystä. Säännös vastaa osakeyhtiölain 8 luvun 13 
§:ää. Tämä oikeus on rajoitettu ainoastaan niihin 
toimiin, jotka 5 §:ssä on säädetty kuuluviksi 
toimitusjohtajalle. Käytännössä toimitusjohtajal
la on yleensä toiminimen kirjoittamisoikeus. 

14 §. Esillä olevassa pykälässä säädetään halli
tusta ja muita yhdistyksen edustajia koskevista 
toimivallan rajoituksista. Säännös vastaa osakeyh
tiölain 8 luvun 14 §:ää. 

Pykälän 1 momenttzin sisältyy niin sanottu 
yleislauseke, jolla hallitusta, toimitusjohtajaa 
sekä toiminimenkirjoittajia kielletään ryhtymästä 
sellaiseen toimenpiteeseen, josta saattaa syntyä 
yhdistyksen osakkaalle tai muulle henkilölle epä
oikeutettua etua yhdistyksen tai toisen osakkaan 
kustannuksella. Säännös koskee muitakin toi
menpiteistä kuin oikeustoimia, esimerkiksi yhdis
tyksen sisäisiin asioihin liittyviä päätöksiä. 

Pykälän 2 momentti koskee päätösten täytän
töönpanoa. Säännös koskee varsinaisten päätös
ten lisäksi myös ylemmän toimielimen antamien 
muiden määräysten noudattamista. Täytäntöön-

panevan elimen on tutkittava tehdyn päätöksen 
laillisuus. Huomioon on tällöin otettava sekä lain 
että yhdistysjärjestyksen asettamat vaatimukset. 
Jos päätös on lainvastaisena pätemätön, ei sitä saa 
panna täytäntöön. Mikäli virheellinen päätös on 
sellainen, että se korjaantuu moiteajan kuluttua 
edellyttäen, ettei sitä ole moitittu, on päätös 
tämän jälkeen pantava täytäntöön. 

15 §. Pykälässä säädetään osakeyhtiölain 8 
luvun 15 §:n mukaisesti vakuutusyhdistyksen 
edustajan toimivallan ylittämisestä. 

Oikeustoimen sitovuus suhteessa vakuutus
yhdistykseen on riippuvainen siitä, onko se hen
kilö, johon oikeustoimi kohdistui, ollut tietoinen 
toimivallan ylityksestä vai ei. 

Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista anne
tun lain (228/29) 11 §:ssä ilmaistujen periaattei
den mukaan yhdistyksen laillisen edustajan teke
mä oikeustoimi voi sitoa yhdistystä silloinkin, 
kun edustaja on ylittänyt toimivaltansa, mikäli 
sivullinen on toiminut vilpittömässä mielessä. 

Jos edustajalla ei ole ollut lain mukaan kelpoi
suutta päättää sopimusta, ei sopimus periaattees
sa sido yhdistystä sivullisen vilpittömästä mielestä 
huolimatta, koska hänen edellytetään tuntevan 
lain säännökset. Samoin hänen oletetaan tunte
van sellaiset kaupparekisterimerkinnät, jotka on 
asianmukaisesti tehty ja kuulutettu. Sen sijaan 
yhdistysjärjestyksen määräysten ei voida olettaa 
olevan sivullisen tiedossa. Näin on asia myös 
yhdistyksen ylempien toimielinten antamien oh
jeiden ja määräysten osalta. 

7 luku 

Yhdistyskokous 

Esillä olevaan lukuun on koottu useimmat 
yhdistyskokousta koskevat säännökset. Ehdotetut 
säännökset ovat pääperiaatteiltaan samat kuin 
voimassa olevan lain 6 luvun yhdistyskokousta 
koskevat säännökset, mutta eroavat niistä monis
sa yksityiskohdissa. Lakiehdotuksessa on pyritty 
suojaamaan muun yhteisöoikeuden tavoin osak
kaiden osallisturuismahdollisuuksia yhdistysko
kouksessa ja oikeutta käyttää siellä äänivaltaa. 
Nykyisestä laista lakiehdotus poikkeaa siinä, että 
osakkaiden päättäruisvallan siirtäminen erityiselle 
edustajistolle ei ole enää mahdollista. Erityistä 
ennakkoilmoittautumisvelvollisuutta yhdistysko
koukseen ei ole otettu vakuutusyhdistyslakiin. 

1 §. Pykälä sisältää säännöksen osakkaan oi
keudesta osallistua yhdistyskokoukseen. Säännös 
vastaa pääosin vakuutusyhtiölain 8 luvun 1 §:ää. 
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Pykälän 1 momentin mukaan yhdistyksen 
osakkaat käyttävät yhdistyskokouksessa päättä
misvaltaansa yhdistyksen asioissa. Nykyisen lain 
34 §:n mukaan voidaan päätösvalta yhdistysjär
jestyksen määräyksin siirtää äänioikeutettujen va
litsemalle edustajistolle. Tätä edustajiston valin
tamahdollisuutta ei nykyisen lain aikana ole 
kuitenkaan käytetty. Kun edustajistoa ei ole 
katsottu tarkoituksenmukaiseksi yhdistyksissä, ei 
edustajiston valintamahdollisuutta ole pidetty 
tarpeellisena säilyttää lakiehdotuksessa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään osakkaan 
osallistumisoikeudesta yhdistyskokoukseen. Yh
distyksen osakkuus on säännelty 1 luvun 2 §:ssä. 
Vakuutuksenottajaosakkaiden osalta oikeus osal
listua yhdistyskokoukseen alkaa heti vakuutuksen 
voimaantulosta. Mikäli takuuosuudenomistaja on 
yhdistyksen osakas, hänen osallistumisoikeutensa 
edellytyksenä on, että hänet on merkitty takuu
osuusluetteloon tai että hän on yhdistyksen halli
tukselle ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä 
selvityksen. 

Vakuutusyhtiölain 8 luvun 1 §:n 3 momentissa 
on säännös, jonka mukaan yhtiöjärjestyksessä 
voidaan määrätä, että osakkaan on saadakseen 
osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava en
nakolta yhtiölle. Tällaista ennakkoilmoittautu
misvelvollisuutta ei ole yhdistyksissä niiden koon 
huomioon ottaen pidetty tarpeellisena. Osakkai
den osallistumisoikeus yhdistyskokoukseen on si
ten, takuuosuuden omistajan osalta mainittua 
edellytystä lukuun ottamatta, ehdoton eikä sitä 
voida yhdistyksen toimesta rajoittaa. 

2 §. Pykälän 1 momentissa kielletään osallistu
masta yhdistyskokoukseen yhdistykselle itselleen 
kuuluvan takuuosuuden nojalla. Yhdistys ei pää
sääntöisesti saa hankkia omia takuuosuuksiaan. 
Yhdistykselle voi kuitenkin tulla takuuosuuksia 
joko sulautumisen tai pakkohuutokaupan yhtey
dessä. Tällä tavalla yhdistykselle joutuneita ta
kuuosuuksia ei oteta huomioon tapauksissa, jol
loin pätevän päätöksen syntyminen tai tietyn 
oikeuden käyttäminen edellyttää kaikkien ta
kuuosuudenomistajien suostumusta tai vaihtoeh
toisesti niiden takuuosuudenomistajien suostu
musta, joilla on tietty määräosa yhdistyksen ta
kuuosuuksista. Osallistumiskielto ulotetaan 2 
momentissa koskemaan myös vakuutukseen pe
tustuvaa osakkuutta. Pykälä vastaa pääosin va
kuutusyhtiölain 8 luvun 3 §:ää. 

3 §. Nykyinen vakuutusyhdistyslaki ei sisällä 
säännöksiä osakkaan oikeudesta käyttää yhdistys
kokouksessa asiamiestä tai avustajaa. Sen sijaan 
yhdistysjärjestyksissä on määrätty valtuutetun 

käyttömahdollisuudesta siten, että valtuutettuna 
saa toimia toinen osakas. 

Esillä oleva pykälä vastaa osakeyhtiölain 9 
luvun 2 §:ää. Sen mukaan osakkaalla on ehdoton 
oikeus käyttää asiamiestä yhdistyskokouksessa. 
Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja. Val
tuutus koskee pääsääntöisesti ainoastaan yhtä 
yhdistyskokousta, mutta valtakirjassa voidaan 
määrätä toisinkin. Valtakirja ei kuitenkaan ole 
voimassa enempää kuin kolme vuotta sen anta
misesta. 

Pykälässä on myös säädetty, että osakkaalla on 
oikeus käyttää yhdistyskokouksessa avustajaa. 
Osakas ei kuitenkaan voi käyttää asiamiestä ja 
avustajaa yhtäaikaisesti. 

Oikeutta asiamiehen tai avustajan käyttöön ei 
voida yhdistysjärjestyksessä rajoittaa. Myöskään 
asiamiehen tai avustajan henkilöllisyydelle ei voi
da asettaa ehtoja, jotka rajoittaisivat osakkaan 
oikeutta valita sopivaksi katsomansa henkilö. 

4 §. Esillä olevassa pykälässä säädetään vakuu
tusyhdistyksen osakkaan äänimäärästä yhdistysko
kouksessa. Säännös vastaa vakuutusyhtiölain 8 
luvun 4 §:n 1 momenttia. Nykyisen vakuutus
yhdistyslain 6 §:n 1 momentin 14 kohdan mu
kaan yhdistysjärjestyksessä on määrättävä, kenellä 
on äänioikeus yhdistyskokouksessa sekä miten 
äänioikeutetun äänimäärä lasketaan. 

Säännöksen mukaan kullakin osakkaalla on 
yhdistyskokouksessa yksi ääni. Yhdistysjärjestyk
sen määräyksin voidaan tästä äänimäärästä kui
tenkin poiketa. Äänimäärä voi kasvaa esimerkiksi 
sen mukaan, kuinka suurta vakuutusmaksua va
kuutuksenottaja suorittaa tai kuinka monia va
kuutuksia hänellä on yhdistyksessä. Nykyisten 
yhdistysjärjestysten mukaan osakkaan äänimäärä 
kasvaa vakuutusmaksun markkamäärien kasvaes
sa. 

Yhdistysjärjestyksessä voidaan myös takuu
osuuksien osalta määrätä erilaisesta äänimäärästä. 

5 §. Pykälä sisältää säännökset äänimäärän 
käyttöä koskevasta rajoituksesta yhdistyskokouk
sessa. 

Voimassa olevan vakuutusyhdistyslain 36 §:n 
mukaan yhdistyskokouksessa ei kukaan saa äänes
tää suuremmalla äänimäärällä kuin kymmenen
nellä osalla kokouksessa saapuvilla olevien äänioi
keutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä. La
kiehdotuksen esillä olevan pykälän 1 momentissa 
on tätä voimassa olevan lain äänimäärärajoitusta 
tiukennettu siten, että kukaan ei saa äänestää 
enemmällä kuin kahdeskymmenesosalla kokouk
sessa edustetusta äänimäärästä. Vastaava rajoitus 
on pankkilaeissa. Muutoksella on pyritty yhdis-
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tyskokouksessa käytettävissä olevien äänimäärien 
nykyistä tasaisempaan jakautumiseen. 

Pykälän 2 momentissa säädetään erityisestä 
takuuosuudenomistajia koskevasta äänimäärära
joituksesta. Takuuosuuksienomistajilla voi siten 
olla kokouksessa enintään puolet siitä äänimää
rästä, joka kokouksessa edustettuina olevilla 
muilla osakkailla on. Takuuosuuksienomistajien 
äänimäärä muodostuu siten, että kokouksessa 
edustettuna olevan kokonaisäänimäärän totea
misen jälkeen lasketaan pykälän 1 momentin 
yleisrajoituksen mukaan määräytyvä äänimäärä. 
Tällöin otetaan huomioon myös takuuosuuden
omistajana olevat, mahdollisen vakuutuksen pe
rusteella saadut äänet. Näin saadun äänimäärän 
perusteella lasketaan takuuosuuksienomistajien 
käytettävissä oleva äänimäärä. Takuuosuuksien
omistajien äänimäärää koskeva rajoitus on lakieh
dotuksessa kirjoitettu ankarammaksi kuin vakuu
tusyhtiölain 8 luvun 5 §:ssä oleva äänimäärärajoi
tus, jonka mukaan takuuosuuksien tuottama ää
nimäärä voi olla enintään puolet kokouksessa 
edustetusta äänimäärästä. Säännöksellä koroste
taan vakuutuksenottajaosakkaiden asemaa vakuu
tusyhdistyksessä, jossa keskinäisyysperiaate yhdis
tysten koko ja toiminta-alue huomioon ottaen on 
korostetumpi kuin keskinäisessä vakuutusyhtiös
sä. 

6 §. Pykälässä säädetään yhdistyskokouksen 
kokouspaikasta. Säännös vastaa osakeyhtiölain 9 
luvun 4 §:ää. Säännös edellyttää voimassa olevan 
lain 35 §:n 1 momentin mukaisesti, että yhdis
tyskokous pidetään pääsääntöisesti vakuutus
yhdistyksen kotipaikassa. Yhdistysjärjestyksessä 
on kuitenkin mahdollista määrätä kokouksen 
pitopaikaksi jokin muu nimetty paikkakunta, 
joka kuuluu yhdistyksen toiminta-alueeseen. Yh
distyskokous voidaan poikkeuksellisesti pitää 
muullakin paikkakunnalla kuin yhdistyksen koti
paikassa tai yhdistysjärjestyksessä luetelluilla 
paikkakunnilla edellyttäen, että tähän on erittäin 
painavia syitä, esimerkiksi kokoustilojen tuhou
tuminen varsinaiselta kokouspaikkakunnalta. 

7 §. Esillä olevassa pykälässä säädetään osak
kaan, asiamiehen sekä hallituksen jäsenen esteei
lisyydestä yhdistyskokouksessa. Nykyisen lain 3 7 
§:ssä on säädetty yleisestä esteellisyydestä yhdis
tyskokouksessa sekä hallituksen jäsenen erityisestä 
esteellisyydestä. Säännös vastaa osakeyhtiölain 9 
luvun 3 §:n 3 momenttiaja vakuutusyhtiölain 8 
luvun 6 §:ää. 

Osakas on pykälän 1 momentin mukaan es
teellinen käsiteltäessä hänelle myönnettävää vas
tuuvapausasiaa. Tätä esteellisyysperustetta ei ole 

nykyisessä laissa. Peruste on nimenomaan lausut
tu osakeyhtiölaissa. Ei ole asianmukaista, että 
yhdistyksen johtoon kuuluvat voisivat osakkeen
omistajina olla päättämässä siitä, onko yhtiöllä 
myöhemmin mahdollisuutta kohdistaa vaatimuk
sia heitä itseään kohtaan. Osakas on esteeilinen 
myös käsiteltäessä häntä vastaan nostettavaa kan
netta sekä vahingonkorvausvastuusta ja muusta 
velvoitteesta vapauttamista. Esteellisyys koskee 
sekä niitä tapauksia, joissa osakas itse on asian
omaisena että tapauksia, joissa osakkaalla on 
odotettavana olennaista etua, joka saattaa olla 
ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Näitä es
teellisyyssääntöjä ei ole lupa kiertää käyttämällä 
asiamiestä. 

Esteellisyys yhdistyskokouksessa merkitsee sitä, 
että osakas ei saa osallistua asiaa koskevaan äänes
tykseen, mutta osakkaan osallistumista äänestystä 
edeltävän asian käsittelyyn kokouksessa tämä ei 
estä. 

Pykälän 2 momentissa on erityinen hallituksen 
jäseniä koskeva esteellisyyssäännös. Säännös on 
samansisältöinen kuin nykyisen vakuutusyhdis
tyslain 37 §:n 2 momentti. Hallituksen jäsen on 
siten esteeilinen ottamaan osaa tilinpäätöksen 
vahvistamista tai vastuuvapauden myöntämistä 
koskevan päätöksen tekemiseen. Hän ei myös
kään saa olla mukana valitsemassa tilintarkasta
jia, jotka suorittavat tarkastuksen hänen toimi
kaudeltaan. 

8 §. Varsinaista yhdistyskokousta koskevat 
säännökset on koottu esillä olevaan pykälään. 
Pykälä vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 40 
§:ää. Se on pääosin yhdenmukainen vakuutus
yhtiölain 8 luvun 7 §:n kanssa. 

Pykälän 1 momentin mukaan varsinainen yh
distyskokous on pidettävä neljän kuukauden ku
luessa tilikauden eli kalenterivuoden päättymises
tä. Muissa yhteisölaeissa on varsinaisen kokouk
sen pitoaika kuusi kuukautta, mutta lakiehdo
tuksessa on säilytetty nykyisen lain määräaika 
lähinnä valvontaviranomaisen suorittaman va
kuutuslaitosten valvontatyön porrastamiseksi. 
Yhdistyskokouksen pitäminen mainitussa ajassa 
ei ole käytännössä tuottanut hankaluuksia. Varsi
nainen yhdistyskokous on pidettävä vähintään 
kerran vuodessa. Yhdistysjärjestyksessä voidaan 
määrätä pidettäväksi useampiakin varsinaisia yh
distyskokouksia. 

Varsinaisessa yhdistyskokouksessa on esitettävä 
tilinpäätös eli tuloslaskelma, tase ja hallituksen 
toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus. 
Mikäli vakuutusyhdistyksellä on hallintoneuvos
to, on yhdistyskokouksessa esitettävä myös hallin-
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toneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintar
kastuskertomuksesta. 

Pykälän 2 momentissa on säädetty niistä asiois
ta, joista varsinaisessa yhdistyskokouksessa on 
päätettävä. Asialuettelo vastaa pääosin yhdistyk
sissä nykyisin noudatettavaa käytäntöä lukuun 
ottamatta vastuuvapauspäätöstä, joka momentin 
3 kohdan mukaan on tehtävä myös toimitus
johtajan osalta. 

Pykälän 3 momentissa säädetään niin sanotusta 
jatkokokouksesta. Sen mukaisesti voidaan eräi
den tilinpäätösasioiden käsittely siirtää erityiseen 
jatkokokoukseen edellyttäen, että äänioikeutettu
jen yksinkertainen enemmistö kannattaa tällaista 
päätöstä. Jatkokokous on pidettävä vähintään 
kuukauden ja enintään kahden kuukauden ku
luessa varsinaisen yhdistyskokouksen pitämisestä. 
Voimassa olevan lain 40 §:n 3 momentissa mai
nittu jatkokouksen pitoaika ja päätöksen edellyt
tämä määräenemmistö on lakiehdotuksessa yh
denmukaistettu vakuutusyhtiölain keskinäistä va
kuutusyhtiötä koskevien säännösten kanssa. 

9 §. Pykälässä säädetään ylimääräisestä yhdis
tyskokouksesta. Säännös vastaa pääosin nykyisen 
lain 41 §:ää. 

Nykyisen lain mukaan tilintarkastajilla on ollut 
oikeus vain yhteisesti vaatia ylimääräisen yhdis
tyskokouksen koollekutsumista. Lakiehdotuksessa 
on sen sijaan annettu jokaiselle tilintarkastajalle 
itsenäinen oikeus yksinkin kirjallisesti vaatia yli
määräisen yhdistyskokouksen pitämistä ilmoitta
mansa asian käsittelyä varten. Periaate vastaa 
uutta yhteisöoikeutta. 

Ylimääräistä yhdistyskokousta koskevan kutsun 
toimittamisaikaa on muiden yhteisölakien tavoin 
pidennetty viikosta kahteen viikkoon. 

10 §. Nykyisen lain 38 §:n 2 momentin 
mukaan on äänioikeutetulla oikeus saada halua
mansa asia yhdistyskokouksen käsiteltäväksi, jos 
hän siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle vähin
tään kymmentä päivää ennen kokoukseen toimi
tettavaa kutsua. Lakiehdotuksen esillä olevassa 
pykälässä on tämä osakkaan oikeus säilytetty. 
Vaatimuksen esittämiselle säädettyä määräaikaa 
on lakiehdotuksessa kuitenkin muutettu jousta
vammaksi siten, että vaatimus tulee esittää halli
tukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun. Säännös vastaa osa
keyhtiölain 9 luvun 7 §:ää. 

11 §. Pykälässä on säännökset siitä, kuka 
kutsuu yhdistyskokouksen koolle. Säännös vastaa 
osakeyhtiölain 9 luvun 8 §:n 1 momenttia ja 
vakuutusyhtiölain 8 luvun 9 §:ää. Säännönmu
kaisesti tämä tehtävä kuuluu nykyisen käytännön 

mukaisesti hallitukselle. Jos yhdistyksessä on hal
lintoneuvosto, voidaan kokouksen koollekutsu
minen antaa pykälän 1 momentin mukaan yhdis
tysjärjestyksen määräyksin hallintoneuvoston teh
täväksi. 

Jos yhdistyksen toimielin, jonka tehtävänä on 
yhdistyskokouksen koollekutsuminen, laiminlyö 
kutsun toimittamisen, on pykälän 2 momentissa 
annettu sosiaali- ja terveysministeriölle oikeus 
kutsua yhdistyskokous koolle yhdistyksen kustan
nuksella. Ministeriö voi toimittaa kutsumisen 
joko momentissa mainittujen henkilöiden hake
muksesta tai ilman nimenomaista hakemustakin. 
Säännös vastaa nykyisen lain 42 §:ää. 

12 §. Pykälässä säädetään kutsusta yhdistysko
koukseen. Säännökset ovat nykyisen lain 35 §:n 
2-4 momentissa olevia säännöksiä yksityiskoh
taisempia ja vastaavat eräin poikkeuksin osakeyh
tiölain 9 luvun 9 §:ää. 

Yhdistyskokoukseen tulee toimittaa kutsu py
kälän 1 momentin mukaan aikaisintaan neljä 
viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. 
Yhdistysjärjestyksessä voidaan kutsulle säädettyä 
vähimmäisaikaa pidentää. 

Jatkokokoukseen on momentin mukaan toimi
tettava erillinen kutsu, jos se pidetään myöhem
min kuin neljän viikon kuluttua edellisen ko
kouksen pitämisestä. Muussa tapauksessa ei uutta 
kokouskutsua tarvitse toimittaa, jollei kokoukses
sa ole niin päätetty. 

Jos yhdistysjärjestyksessä on määrätty, että tie
tyn asian käsittely edellyttää päätöksen tekemistä 
kahdessa yhdistyskokouksessa, ei jälkimmäiseen 
kokoukseen saa toimittaa kutsua ennen kuin 
ensimmäinen kokous on pidetty. Uutta voimassa 
olevaan lakiin verrattuna on, että jälkimmäiseen 
kokoukseen toimitettavassa kutsussa on mainitta
va edellisessä kokouksessa asiasta tehty päätös. 

Yhdistysjärjestyksessä on 2 momentin mukaan 
määrättävä, miten kutsu yhdistyskokoukseen toi
mitetaan. Kutsutapa on periaatteessa yhdistyksen 
vapaasti valittavissa. Vakuutusyhdistyksen osak
kuus poikkeaa luonteeltaa siinä määrin osakeyh
tiön osakkuudesta, että osakeyhtiölain 9 luvun 9 
§:n 2 momentin toisen virkkeen mukaista erityis
tä kirjallista kutsua ei ole pidetty tarpeellisena. 

Kokouskutsun sisällöstä ei nykyisessä laissa ole 
määräyksiä. Esillä olevan pykälän 3 momentissa 
säädetään, että kutsussa on mainittava kokouk
sessa käsiteltävät asiat. Mikäli on kysymys yhdis
tysjärjestyksen muuttamisesta, tulee myös muu
toksen pääasiallinen sisältö mainita kokouskut
sussa. Jos muutosehdotus on hyvin laaja ja kutsu
tapana on esimerkiksi lehti-ilmoitus, riittää, kun 
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kutsussa ilmoitetaan muutettavat pykälät ja mai
nitaan, missä muutosehdotus on ennen kokousta 
osakkaiden nähtävänä. 

Osakkaille annettavan informaation lisäämi
seksi säädetään pykälän 4 momentissa tilinpää
töstä koskevien asiakirjojen nähtävänäpidosta en
nen näitä asioita käsittelevää yhdistyskokousta. 
Asiakirjat on myös lähetettävä niitä pyytävälle 
osakkaalle. Lähettäminen tapahtuu yhdistyksen 
kustannuksella. 

13 §.Jos yhdistyskokous tekee päätöksen asias
sa, jossa ei ole noudatettu kokouskutsua tai 
asiakirjan nähtäväksi asettamista koskevia sään
nöksiä, on päätös pätemätön ja sitä voidaan 
moittia 20 §:ssä säädetyllä tavalla. Kokouskutsu 
on voinut olla joko lain tai yhdistysjärjestyksen 
vastainen. Poikkeuksena päätöksen pätemättö
myydestä on se, että osakkaat voivat yksimielisel
lä päätöksellä syrjäyttää minkä tahansa kokous
kutsua koskevan säännön. Tällainen päätös vaatii 
joko kaikkien osakkaiden suostumuksen tai nii
den osakkaiden suostumuksen, joita laiminlyönti 
koskee. Suostumus voidaan antaa ennen kokous
ta, sen aikana tai sen jälkeen. 

Pykälässä on kokouskutsua koskevien sääntöjen 
rikkomiseen rinnastettu asiakirjan nähtäväksi 
asettamista koskevien säännösten laiminlyönti. 
Sen sijaan asiakirjojen lähettämistä koskevien 12 
§:n 4 momentin säännösten rikkominen ei aiheu
ta yhdistyskokouksessa tehdyn päätöksen päte
mättömyyttä. Laiminlyönnistä saattaa kuitenkin 
seurata hallitukselle vahingonkorvausvelvollisuus. 

Yhdistyskokouksessa voidaan säännön mukaan 
tehdä päätöksiä ainoastaan kokouskutsussa mai
nituista asioista. Poikkeuksena on niiden asioiden 
käsittely, jotka yhdistysjärjestyksen mukaan on 
käsiteltävä tässä kokouksessa. Tällaiset asiat voi
daan käsitellä kokouksessa, vaikka niitä ei olisi 
mainittukaan kokouskutsussa. Yhdistyskokous 
voi lisäksi aina päättää ylimääräisen yhdistysko
kouksen koollekutsumisesta ilman, että asia olisi 
mainittu kokouskutsussa. Esillä oleva pykälä vas
taa osakeyhtiölain 9 luvun 10 §:ää ja pääosiltaan 
nykyisen lain 38 §:n 1 momenttia. 

14 §. Pykälässä on säännökset yhdistyskokouk
sen puheenjohtajasta sekä kokouksessa pidettä
västä pöytäkirjasta. Voimassa olevaan lakiin ei 
sisälly puheenjohtajaa koskevia säännöksiä, mut
ta kokouksessa pidettävästä pöytäkirjasta on sää
detty lain 39 §:ssä. Esillä oleva pykälä vastaa 
pääosin osakeyhtiölain 9 luvun 11 §:ää. 

Pykälän 1 momentissa säädetään yhdistysko
kouksen puheenjohtajan valinnasta. Tämän mu
kaisesti puheenjohtajan valitsee aina yhdistysko-

kous. Osakeyhtiölain 9 luvun 11 §:n 1 momentin 
mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, ku
ka on yhtiökokouksen puheenjohtajana. Sään
nöstä sovelletaan myös vakuutusyhtiöissä. Vakuu
tusyhdistysten osalta ei ole katsottu aiheelliseksi 
mahdollistaa tällaista yhdistysjärjestyksen mää
räystä, vaan puheenjohtajan valinta tulee aina 
suorittaa yhdistyskokouksessa. 

Pykälän 2 momentin mukaan kokouksen pu
heenjohtajalle kuuluvia tehtäviä on huolehtia 
ääniluettelon laatimisesta sekä kokouksen pöytä
kirjan pitämisestä. Puheenjohtajan ei luonnolli
sesti itse tarvitse laatia pöytäkirjaa, vaan hän voi 
kutsua jonkun valitsemaosa henkilön kokouksen 
sihteerinä suorittamaan tämän tehtävän. 

Pykälän 3 momentissa on nykyisen lain 39 §:ää 
yksityiskohtaisemmat säännökset pöytäkirjan si
sällöstä, allekirjoittamisesta, nähtävilläpidosta 
sekä säilyttämisestä. Lisäksi on osakkaalle säädet
ty oikeus saada jäljennös pöytäkirjasta tai sen 
osasta edellyttäen, että hän korvaa vakuutus
yhdistykselle tästä aiheutuvat kulut. 

15 §. Pykälässä säädetään osakkaan kyselyoi
keudesta yhdistyskokouksessa. Säännöksellä ei ole 
vastinetta nykyisessä vakuutusyhdistyslaissa, mut
ta se vastaa pääosin osakeyhtiölain 9 luvun 12 
§:ää. 

Pykälän 1 momentin mukaan osakkaalla on 
oikeus yhdistyskokouksessa vaatia tietoja hallituk
selta ja toimitusjohtajalta. Kyselyoikeus on myös 
osakkaan laillisella edustajalla sekä asiamiehellä. 
Yhdistyksen hallituksella on oikeus ja velvolli
suus harkita, voidaanko osakkaan esittämään ky
symykseen vastata. Mikäli kysymykseen vastaami
nen saattaa hallituksen harkinnan mukaan tuot
taa yhdistykselle olennaista haittaa, hallituksella 
on oikeus olla siihen vastaamatta. Tällaista hait
taa saattaa yhdistykselle koitua paitsi liikesalai
suuksien myös esimerkiksi kilpailun kannalta 
oleellisten seikkojen esiintuomisesta. 

Osakkaan kyselyoikeutta ei voida mitätöidä 
sillä perusteella, että kysymykseen vastaamiseen 
tarvittavat tiedot eivät ole yhdistyskokouksessa 
käytettävissä. Tällöin on 2 momentin mukaan 
osakkaan kysymykseen annettava määräajassa kir
jallinen vastaus. Vastaus on pidettävä yhdistyksen 
päätoimipaikassa osakkaiden nähtävänä ja myös 
lähetettävä kysymyksen esittäneelle osakkaalle. 

16 §. Pykälässä säädetään yhdistyskokouksen 
päätöksen edellyttämästä määräenemmistöstä. 
Säännös vastaa osakeyhtiölain 9 luvun 13 §:ää. 
Pääsääntö on kuten voimassa olevan lain 43 §:n 1 
momentin mukaan se, että päätöksenteko edel
lyttää yksinkertaista enemmistöä. Jollei kokous 
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ole yksimielinen, voittaa siis se mielipide, jota on 
kannattanut enemmän kuin puolet äänestyksessä 
annetuista äänistä. Tästä pääsäännöstä ovat poik
keuksena vaalit, joissa riittää suhteellinen enem
mistö eli valituksi tulee se, joka saa eniten ääniä 
suhteessa muihin ehdokkaisiin. Yhdistyskokous 
voi kuitenkin ennen vaalien toimittamista päät
tää, että valituksi tulemiseen vaaditaan yksinker
tainen enemmistö. Mikäli yhdistyskokouksessa 
suoritettu äänestys tuottaa tasatuloksen, ratkais
taan vaali arvalla, kun taas muissa asioissa yhdis
tyskokouksen kannanotto ratkeaa puheenjohtajan 
edustaman mielipiteen mukaan. 

Lakiehdotus sisältää useita säännöksiä, joiden 
mukaan yhdistyskokouksen päätökseltä vaaditaan 
määräenemmistö. Tällaisia säännöksiä ovat muun 
muassa yhdistysjärjestyksen muuttamista koskeva 
tämän luvun 17 § sekä vakuutusyhdistystyksen 
purkamista ja sulautumista koskevat säännökset. 
Myös yhdistysjärjestyksessä voidaan poiketa yksin
kertaisesta ääntenenemmistöstä tai laissa sääde
tystä määräenemmistöstä. Poikkeaminen voi kui
tenkin vaaleja lukuun ottamatta tapahtua ainoas
taan tiukentamalla laissa säädettyjä vaatimuksia. 
Yhdistysjärjestykseen voidaan myös ottaa määräys 
siitä, että päätökseen vaaditaan kahden yhdistys
kokouksen hyväksyminen. 

17 §. Tässä ja seuraavassa pykälässä on kysymys 
yhdistysjärjestyksen muuttamista koskevista yh
distyskokouksen päätöksistä. 

Yhdistysjärjestyksen muuttamisesta päättää 1 
momentin mukaan pääsääntöisesti yhdistysko
kous. Vakuutusyhdistyksen hallitus voi päättää 
yhdistysjärjestyksen muuttamisesta ainoastaan ta
kuupääoman korottamisen yhteydessä, jos mer
kittyjä takuuosuuksia ei ole kokonaan maksettu 
määräajassa ja takuupääomaa on vastaavasti alen
nettava. 

Yhdistysjärjestyksen muuttamispäätös on yh
distyskokouksessa tehtävä vähintään äänimääräl
lä, joka edustaa 2/3 edellä 5 §:ssä säädetyllä 
tavalla lasketusta kokouksessa edustetusta ääni
määrästä. Tätä määräenemmistövaatimusta voi
daan tiukentaa yhdistysjärjestyksen määräyksin. 
Yhdistysjärjestyksessä voidaan asettaa myös muita 
edellytyksiä yhdistysjärjestyksen muuttamiselle. 

Pykälän 2 momentin mukaan vaaditaan erityi
nen määräenemmistö yhdistysjärjestyksen muut
tamiselle sellaisessa tapauksessa, jossa tarkoituk
sena on siirtää vararahastoon tai muutoin jättää 
jakamatta enemmän kuin 10 prosenttia tilikau
den ylijäämästä. Tällöin vaaditaan, että päätöstä 
kannattaa enemmän kuin 90 prosenttia 5 §:n 
mukaisesti lasketusta kokouksessa edustetusta ää-

5 438500918W 

nimäärästä. Säännöksen tarkoituksena on lähinnä 
suojata osakkaiden oikeutta yhdistyksen ylijää
mään. Momentti vastaa pääosin osakeyhtiölain 9 
luvun 15 §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa säädetään yhdistysjärjes
tyksen muuttamisen rekisteröimisestä. Ennen 
kuin vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen 
muutos voidaan merkitä kaupparekisteriin, on 
sille haettava sosiaali- ja terveysministeriön vah
vistus (2 luvun 4 §:n 1 mom.). Kun ministeriö 
on päätöksellään vahvistanut muutoksen, on se 
viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi. Ennen 
kuin rekisteriviranomainen on toimittanut pää
töstä koskevan rekisteröinnin, ei sitä voida panna 
täytäntöön. Jos yhdistysjärjestyksen muutos on 
sellainen, että se edellyttää rekisteröidyn takuu
pääoman korottamista tai alentamista, voidaan 
muutos tällöin rekisteröidä vasta samanaikaisesti 
korotuksen tai alentamisen kanssa eli täytäntöön
panon jälkeen. Täytäntöönpano edellyttää, että 
sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut yh
distysjärjestyksen muutoksen. Mikäli rekisteröitä
väksi ilmoitettu takuupääoman korotus ei vastaa 
vahvistettua yhdistysjärjestyksen muutosta, yhdis
tyksen on 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti 
rekisteriviranomaisen asettamassa määräajassa toi
mitettava sille selvitys siitä, että sosiaali- ja ter
veysministeriö on hyväksynyt takuupääoman 
muutoksen ja vahvistanut sitä koskevan yhdistys
järjestyksen muutoksen. Momentti vastaa pää
osin, mitä keskinäisestä vakuutusyhtiöstä on va
kuutusyhtiölain 8 luvun 10 §:n 2 ja 3 momentis
sa säädetty. 

18 §. Pykälässä säädetään eräistä takuuosuuk
siin liittyvistä yhdistysjärjestyksen muuttamista
pauksista. 

Jos yhdistysjärjestystä aiotaan 1 momentin mu
kaan muuttaa siten, että jo olemassa oleville 
takuuosuuksille määrättyä korkoa alennetaan, on 
päätöksen pätevyyden edellytyksenä ensinnäkin 
normaali yhdistysjärjestyksen muuttamiselle vaa
dittava määräenemmistö sekä sen lisäksi niiden 
takuuosuudenomistajien suostumus, joiden ta
kuuosuuksia muutos koskee. 

Jos yhdistys aikoo rajoittaa olemassa olevien 
takuuosuuksienomistajien oikeutta hankkia uusia 
takuuosuuksia siten, että yhdistysjärjestykseen li
sättäisiin lunastus- tai suostumuslauseke tai jos 
takuuosuuksien antamaa äänimäärää aiotaan 
alentaa, vaatii päätöksen tekeminen näissä ta
pauksissa 2 momentin mukaan normaalin yhdis
tysjärjestykseen muuttamiselle säädetyn määrä
enemmistön lisäksi niiden takuuosuudenomista
jien suostumuksen, joilla on vähintään 213 muu-
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toksen alaisista takuuosuuksista. Mikäli tällaiset 
toimenpiteet koskevat ainoastaan uusia takuu
osuuksia, voidaan päätös tehdä normaalilla yh
distysjärjestyksen muuttamiseen vaadittavalla 
määräenemmistöllä. 

19 §. Pykälässä on niin sanottu yleislauseke, 
jonka tarkoituksena on suojata yksityisiä osakkai
ta ja vähemmistöryhmiä enemmistövallan väärin
käytöksiä vastaan. Lauseke kieltää tekemästä yh
distyskokouksessa päätöstä, joka tuottaa osakkaal
le tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua 
yhdistyksen tai osakkaan kustannuksella. Lausek
keeseen vetoaminen ei vaadi, että enemmistö on 
tahallisesti koettanut hankkia itselleen tai jolle
kin muulle epäoikeutettua etua, vaan siihen 
voidaan vedota myös, vaikkei tällaista aikomusta 
ole ollut. Säännös vastaa osakeyhtiölain 9 luvun 
16 §:ää. Nykyisessä vakuutusyhdistyslaissa ei ole 
vastaavaa säännöstä. 

20 §. Pykälä koskee yhdistyskokouksen päätök
sen pätemättömyyttä ja moittimista. Lakiehdo
tuksen säännökset ovat nykyisen lain 72 §:ssä 
olevia yhdistyskokouksen päätöksen moittimista 
koskevia säännöksiä yksityiskohtaisemmat. Sään
nös vastaa pääosin osakeyhtiölain 9 luvun 17 
§:ää. 

Jos yhdistyskokouksen päätös on virheellinen, 
on se pääsääntöisesti moitteenvarainen. Tällöin 
on virheellistä päätöstä moittittava tietyssä mää
räajassa uhalla, että päätös muuten pätevöityy. 
Kanne on esillä olevan pykälän mukaan nostetta
va kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teke
misestä. Määräaika on sama kuin voimassa ole
vassa laissa. Osakeyhtiölain 9 luvun 17 § :n 2 
momentin tavoin ehdotetaan esillä olevan pykä
län 2 momentissa, että tuomioistuimella olisi 
oikeus harkita, saadaanko päätöstä, jota olisi 
pitänyt moittia edellä mainitussa kolmen kuu
kauden määräajassa, moittia tämän määräajan 
päätyttyä. Tuomioistuimen harkintavalta koskee 
ainoastaan osakkaan kanneoikeutta. Tuomiois
tuin voi sallia kanteen nostamisen edellyttäen, 
että osakkaalla on ollut hyväksyttävä syy viivästy
miseensä. Lisäksi vaaditaan, että päätöksen voi
massa pitäminen olisi ilmeisen kohtuutonta osa
kasta kohtaan. Kanteen nostaminen edellyttää, 
että päätöksen tekemisestä ei ole kulunut yhtä 
vuotta. 

Jos yhdistyskokouksen päätöstä ei moitita edel
lä mainituissa määräajoissa, on päätöstä pääsään
töisesti pidettävä pätevänä alusta alkaen. Moite
ajan kuluessa ei virheellistä päätöstä saa panna 
täytäntöön. Hallituksen on tarkastettava yhdistys-

kokouksen päätösten pätevyys ennen niiden täy
täntöönpanoa. 

Pykälän 3 momentissa luetellaan ne tapaukset, 
joissa yhdistyskokouksen päätös on mitätön. Täl
löin ei päätöstä tarvitse moittia määräajassa, vaan 
päätös pysyy pätemättömänä siitä riippumatta, 
milloin kanne nostetaan tai pätemättömyyteen 
muutoin vedotaan. Mitättömiä ovat siten ensiksi
kin päätökset, jotka ovat pakottavien lain sään
nösten vastaisia. Toiseksi ovat mitättömiä päätök
set, jotka loukkaavat takuuosuudenomistajien vä
hemmistöoikeuksia eli päätökset, jotka edellyttä
vät kaikkien tai tiettyjen takuuosuudenomistajien 
suostumusta eikä tällaista suostumusta ole saatu. 
Lähinnä tässä tarkoitetaan 18 §:n mainitsemia 
tilanteita. Säännös koskee myös tilanteita, joissa 
suostumusta koskeva vaatimus perustuu ainoas
taan yhdistysjärjestyksen määräyksiin. Kolman
nen tapauksen mitättömyystilanteita muodosta
vat päätökset, jotka on tehty kokouksessa, johon 
ei ole toimitettu lainkaan kutsua tai jos kokous
kutsusta voimassa olevia säännöksiä tai määräyk
siä on olennaisesti rikottu. Kokouskutsun toimit
tamatta jättämisellä ei kuitenkaan ole merkitystä, 
jos kaikki osakkaat suostuvat kokouksen pitämi
seen, vaikkei siihen ole toimitettu kutsua. Ko
kouskutsusta voimassa olevien säännöksien tai 
määräyksien olennaisella rikkomisella tarkoite
taan tapauksia, joissa kutsu on ollut olennaisesti 
puutteellinen, esimerkiksi kokouksessa käsiteltä
viä asioita ei ole kutsussa lainkaan yksilöity. 

Tuomioistuin voi 4 momentin mukaan muut
taa yhdistyskokouksen tekemää päätöstä, jota on 
moitittu, edellyttäen, että voidaan todeta, minkä 
sisältöinen oikean päätöksen olisi pitänyt olla. 
Muussa tapauksesssa tuomioistuin antamallaan 
päätöksellä julistaa yhdistyskokouksen päätöksen 
pätemättömäksi. Tuomioistuimen ratkaisu sitoo 
kummassakin tapauksessa myös sellaisia osakkai
ta, jotka eivät ole olleet osallisena kanteen nosta
mlsessa. 

8 luku 

Vakuutusyhdistyksen muuttaminen keskinäiseksi 
vakuutusyhtiöksi 

Nykyiseen vakuutusyhdistyslain 2 lukuun lisät
tiin vuonna 1973 uusi 13 a §,jonka 2 momentin 
mukaan yhdistys, jolla on takuupääoma tai poh
jarahasto, voi sosiaali- ja terveysministeriön suos
tumuksella muuttua keskinäiseksi vakuutusyh
tiöksi, jos valtioneuvosto on myöntänyt aiotulle 
yhtiölle vakuutusyhtiölain mukaisen toimiluvan. 
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Laissa on myös säädetty muutoksen voimaantu
losta, ministeriön suostumuksen antamisen edel
lytyksistä sekä ministeriön menettelystä suostu
musta haettaessa. 

Esillä oleva luku sisältää nykyistä lakia yksityis
kohtaisemmat säännökset vakuutusyhdistyksen 
muuttamisesta keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi. It
se muuttamismenettely on säännelty entistä tar
kemmin. Muuttamisen voimaantulo on lakiehdo
tuksessa sidottu toimenpiteen rekisteröimiseen. 

1 §. Pykälässä säädetään yhdistyskokouksessa 
tehtävästä muuttamispäätöksestä sekä aiotulle 
yhtiölle haettavasta toimiluvasta. 

Vakuutusyhdistys voi siten pykälän 1 momen
tin mukaan yhdistyskokouksessa tehdä päätöksen 
yhdistyksen muuttamisesta keskinäiseksi vakuu
tusyhtiöksi. Momentissa ei ole mainintaa yhdis
tyskokouksen päätöksen vaatimasta määräenem
mistöstä. Varsinainen muuttamispäätös voidaan 
tehdä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mut
ta yhtiömuodon muuttamisen edellyttäessä yh
distysjärjestyksen muuttamista, on päätös tehtävä 
7 luvun 17 §:ssä säädetyllä yhdistysjärjestyksen 
muuttamiseen vaadittavalla määräenemmistöllä. 

Sen jälkeen kun yhdistyskokouksessa on tehty 
yhtiömuodon muuttamista koskeva päätös, on 
yhdistyksen haettava aiotulle vakuutusyhtiölle va· 
kuutusyhtiölain 1 luvun 2 §:n edellyttämä toimi
lupa. Toimilupaa haetaan valtioneuvostolta. Ha
kemuksen sisältöä ei pykälän 2 momentissa sää
detä sen tarkemmin kuin, että hakemukseen 
tulee liittää yhtiömuodon muuttamisesta johtuva 
yhdistysjärjestyksen muutos. 

2 §. Pykälässä säädetään sosiaali- ja terveysmi
nisteriön suostumuksesta yhtiömuodon muutta
miselle ja yhdistysjärjestyksen muutoksen vahvis
tamisesta. 

Sen jälkeen kun valtioneuvosto on myöntänyt 
aiotulle vakuutusyhtiölle edellä mainitun toimi
luvan, on pykälän 1 momentin mukaan yh
tiömuodon muuttamiselle haettava sosiaali- ja 
terveysministeriön suostumus. Samalla on haetta
va yhtiömuodon muuttamisen vaatimalle yhdis
tysjärjestyksen muutokselle ministeriön vahvistus. 

Ministeriön on 2 momentin mukaan kuulutet
tava suostumusta koskevasta hakemuksesta sa
malla tavalla kuin nykyinenkin laki edellyttää, 
ellei se katso, että hakemus on enemmittä selvi
tyksittä hylättävä. Näin tulee menetellä esimer
kiksi tapauksissa, joissa yhdistyksen tekemä pää
tös on syntynyt siten virheeilisessä järjestyksessä, 
että sitä on pidettävä mitättömänä. 

Ministeriön tulee 3 momentin mukaan antaa 
suostumuksensa yhtiömuodon muuttamiseen, 

mikäli se harkitsee, ettei muuttaminen loukkaa 
vakuutusten käsittämiä etuja tai minkään osakas
ryhmän etua. Tällöin on lähinnä kiinnitettävä 
huomiota vakuutuksenottajien osakkuusoikeuk
sien turvaamiseen sekä siihen, miten heidän 
lisämaksuvelvollisuutensa on yhtiössä toteutettu. 

3 §. Esillä olevassa pykälässä säädetään yh
tiömuodon muuttamisesta tehtävästä rekisteri
ilmoituksesta sekä ajankohdasta, jolloin yh
tiömuodon muuttaminen tulee voimaan. 

Pykälän 1 momentin mukaan yhtiömuodon 
muuttamisesta on ilmoitettava rekisteriviran
omaiselle sen jälkeen kun sosiaali- ja terveysmi
nisteriö on antanut suostumuksensa yhtiömuo
don muuttamiselle ja vahvistanut uuden vakuu
tusyhtiön yhtiöjärjestyksen. Ilmoitus on ehdotuk
sen mukaan tehtävä kuuden kuukauden kuluessa 
yhtiöjärjestyksen vahvistamisesta. Rekisteröimi
nen edellyttää, että uuden yhtiöjärjestyksen mu
kainen peruspääoma on kokonaan maksettu. 
Vaatimus on nykyisen lain 13 a §:n 2 momentin 
mukainen. 

Jos yhdistys joutuu vakuutusyhtiölain toimilu
van myöntämiselle asettamien peruspääomavaati
musten täyttämiseksi korottamaan takuupää
omaansa, tämä tapahtuu vakuutusyhdistyslain 4 
luvun säännösten mukaisessa järjestyksessä. Tältä 
osin nimenomaisen viittaussäännöksen sisällyttä
mistä lakiin ei pidetä tarpeellisena, koska lakieh
dotuksessa säännellään yksiselitteisesti se ajan
kohta, josta lukien yhdistys muuttuu keskinäisek
si vakuutusyhtiöksi. Jos takuupääoman korotus 
myös toteutetaan vasta tässä yhteydessä, seuraa 
esillä olevasta pykälästä kuitenkin, että korotus 
on 4 luvun säännöksistä poiketen maksettava 
kokonaisuudessaan ennen rekisteröintiä. Tämän 
vuoksi myös korotuksen maksamiseen käytettävis
sä oleva aika on lyhyempi kuin 4 luvun säännös
ten mukaan. 

Vakuutusyhdistys muuttuu keskinäiseksi va
kuutusyhtiöksi, kun rekisteröiminen on toimitet
tu. Tämän ajankohdan jälkeen siihen sovelletaan 
vakuutusyhtiölakia. 

4 §. Pykälässä säädetään rekisteri-ilmoituksen 
laiminlyönnin sekä rekisteröimisen eväämisen 
seuraamuksista. 

Jos uutta vakuutusyhtiötä ei kuuden kuukau
den kuluessa yhtiöjärjestyksen vahvistamisesta il
moiteta rekisteröitäväksi tai jos rekisteröiminen 
evätään, on seuraamuksena myönnetyn toimilu
van, vahvistetun yhtiöjärjestyksen sekä mahdolli
sen takuupääoman korottamispäätöksen raukea
minen. Tämä ei koske mahdollisesti aikaisemmin 
toteutettuja rekisteröityjä takuupääoman koro-
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tuksia. Uusista takuuosuuksista suoritetut maksut 
on tällöin heti palautettava. Hallituksen jäsenet 
ovat vastuussa takuuosuuksista maksetun määrän 
palauttamisesta. 

5 §. Pykälässä säädetään vakuutuksenottajan 
oikeudesta purkaa vakuutussopimuksensa yh
tiömuodon muutoksen yhteydessä. 

Vakuutuksenottajaosakkaan vastuu yhdistyksen 
sitoumuksista on lakiehdotuksen 2 luvun 6 §:n 
mukaan rajoitettu yhden vuoden vakuutus
maksujen määrään. Sen sijaan vakuutusyhtiölais
sa ei osakkaan vastuun määrää ole rajoitettu, 
vaan se voi yhtiöjärjestyksen määräyksistä riip
puen olla joko rajaton tai jollakin tavoin rajoitet
tu. Kun vakuutuksenottajalla on vakuutusyhtiö
lain 8 luvun 15 §: ssä annettu oikeus tietyin 
edellytyksin purkaa vakuutussopimuksensa siinä 
tapauksessa, että yhtiö päättää lisätä osakkaiden 
vastuuta yhtiön sitoumuksista, on esillä olevassa 
pykälässä vastaava oikeus annettu yhdistyksen 
vakuutuksenottajalle, jos yhtiömuodon muutos 
lisää osakkaan lisämaksuvelvollisuuden määrää. 

Jotta vakuutuksenottaja voisi käyttää purka
misoikeutta, edellytetään 1 momentissa, ettei 
hän yhdistyskokouksessa ole myötävaikuttanut 
yhtiömuodon muuttamista koskevan päätöksen 
tekemiseen. Purkamisen tulee tapahtua kirjalli
sesti kolmen kuukauden määräajassa. Tämä mää
räaika lasketaan siitä, kun uuden yhtiön hallitus 
on pykälän 2 momentin mukaisesti kuuluttanut 
yhtiömuodon muuttamista koskevasta päätökses
tä. 

9 luku 

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus 

Lakiehdotuksessa on pyritty muun yhteisöoi
keuden tavoin tilintarkastuksen tehostamiseen. 
Niinpä ehdotuksessa on korostettu tilintarkasta
jille asetettuja pätevyysvaatimuksia, lisätty tilin
tarkastajien itsenäisyyttä ja tilintarkastajien val
tuuksia sekä tilintarkastusta koskevien asiakirjo
jen julkisuutta. Samoin annetaan osakkaiden 
vähemmistölle oikeus vaatia erityisen tarkastuk
sen suorittamista. Uutta on myös se, että tilimar
kastajana voi toimia tilintarkastusyhteisö. Myös 
tilintarkastajien tehtävät säännellään nykyisen 
lain 5 luvussa olevia säännöksiä täsmällisemmin. 
Tilintarkastajalla on myös läsnäolo-oikeus ja -vel
vollisuus yhdistyskokouksessa. Luku vastaa pää
osin vakuutusyhtiöstä voimassa olevaa sääntelyä. 

1 §. Pykälässä säädetään tilintarkastajien aset-

tamisesta. Säännös vastaa pääosin vakuutusyhtiö
lain 9 luvun 1 §:ää. 

Vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksessä on 
määrättävä tilintarkastajien ja varatilintarkasta
jien lukumäärä sekä toimikausi. Esillä olevan 
pykälän 1 momentissa säädetään, että vakuutus
yhdistyksessä tulee olla vähintään kaksi tilintar
kastajaa. Vähimmäisvaatimus on sama kuin ny
kyisen lain 31 §:ssä. Tilintarkastajien lukumäärä 
voidaan yhdistysjärjestyksessä ilmaista joko kiin
teänä tai vähimmäis- ja enimmäismääränä. 

Tilintarkastajien valinnan suorittaa yleensä yh
distyskokous. Mikäli tilintarkastajia on yhdistys
järjestyksen mukaan valittava ainoastaan kaksi, 
on yhdistyskokouksen valittava molemmat. Jos 
tilintarkastajia on valittava useampia kuin kaksi, 
voidaan osa heistä asettaa muussa järjestyksessä. 
Siten voidaan yhdistysjärjestyksessä määrätä osa 
tilintarkastajista valittavaksi esimerkiksi tietyn yh
distyksen toiminnalle läheisen intressipiirin toi
mesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan yhdistyskokouk
sen tulee aina valita vähintään kaksi varatilintar
kastajaa. Lakiehdotuksen mukaan on kahden 
varatilintarkastajan valitsemista pidettävä riittävä
nä silloinkin, kun varsinaisia tilintarkastajia on 
enemmän kuin kaksi. 

Pykälän 3 momentissa on säännökset ylimää
räisestä tilintarkastajasta, joka yhdistyskokouksen 
on asetettava, jos ehdotusta yhdistyskokouksessa 
kannattaa vähintään tietyn suuruinen vähemmis
tö. Ylimääräinen tilintarkastaja osallistuu nor
maaliin tilintarkastustoimintaan yhdessä varsi
naisten tilintarkastajien kanssa ja oikeudellisesti 
hän on samassa asemassa kuin varsinaiset tilintar
kastajat. Osakas voi hakea kuukauden kuluessa 
yhdistyskokouksesta sosiaali- ja terveysministeri
öitä tällaisen tilintarkastajan määräämistä. Ennen 
kuin ministeriö määrää tilintarkastajan, on sen 
kuultava yhdistyksen hallitusta. 

2 §. Pykälässä säädetään tilintarkastajan toimi
kaudesta, eroamisesta sekä uuden tilintarkastajan 
määräämisestä tietyissä tilanteissa. Säännös vastaa 
osakeyhtiölain 10 luvun 2 §:ää. 

Nykyisin tilintarkastajat on vakuutusyhdistyk
sissä valittu säännönmukaisesti vuosittain. Voi
massa olevan lain 31 §:n mukaan tilintarkastajan 
toimikausi jatkuu, kunnes uusi vaali on toimitet
tu. 

Pykälän 1 momentissa on tilintarkastajan toi
mikausi säännelty täsmällisemmin. Toimikauden 
enimmäispituutta ei ole määritelty, joten tilintar
kastaja voidaan valita tehtäväänsä joko maara
ajaksi tai toistaiseksi. Mikäli hänet on valittu 
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määräajaksi, päättyy hänen tehtävänsä sen varsi
naisen yhdistyskokouksen lopussa, joka pidetään 
hänen toimikauteensa sisältyvän viimeisen tili
kauden päättyttyä. Kun tilintarkastajan tehtävä 
ei rajoitu vain valmistuneen tilinpäätöksen tar
kastamiseen, vaan hänen tulee jatkuvasti tilikau
den aikanakin suorittaa tarkastusta, kuuluu hä
nen tilikauden päättymisenkin jälkeen suorittaa 
tarvittavia tarkastustehtäviä. Jos tilintarkastaja va
litaan varsinaisessa yhdistyskokouksessa tarkasta
maan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa, kestää 
hänen toimikautensa siihen yhdistyskokoukseen 
asti, jossa tämän tilikauden tilinpäätöstä käsitel
lään. 

Jos tilintarkastaja on valittu toistaiseksi, päät
tyy hänen tehtävänsä silloin, kun uusi tilintarkas
taja on valittu. 

Pykälän 2 momentissa säädetään tilintarkasta
jan eroamisesta ja erottamisesta. Tilintarkastaja 
voi erota toimestaan milloin tahansa ilmoittamal
la asiasta yhdistyksen hallitukselle. Eroamistaan 
ei tilintarkastajan tarvitse perustella. Ilmoitus 
tehdään aina yhdistyksen hallitukselle siitä riip
pumatta, kuka on tilintarkastajan valinnut. Ti
lintarkastajan voi sen sijaan erottaa toimestaan 
ainoastaan se, joka on hänet tehtäväänsä valin
nut. 

Hallitukselle on pykälän 3 momentin mukaan 
asetettu velvollisuus huolehtia siitä, että uusi 
tilintarkastaja tulee valituksi siinä tapauksessa, 
että tilintarkastajan toimi joutuu avoimeksi kes
ken toimikautta tai jos tilintarkastaja menettää 
kelpoisuutensa tilintarkastustoimeen eikä yhdis
tyksellä ole varatilintarkastajaa. Uuden tilintar
kastajan toimikausi kestää sen ajan, mikä on 
jäljellä edellisen tilintarkastajan toimikaudesta. 

3 §. Vakuutusyhdistyksen tilintarkastajan kel
poisuuden osalta ei nykyisessä laissa ole säännök
siä. Lakiehdotuksen esillä olevassa ja seuraavassa 
pykälässä asetetaan tilintarkastajille erityiset kel
poisuusvaatimukset, joilla pyritään tilintarkasta
jien pätevyyden lisäämiseen ja siihen, että vakuu
tusyhdistyksessä aina käytettäisiin ammattitilin
tarkastajia. 

Pykälän 1 momentissa määrätään tilintarkasta
jan kansalaisuus- ja kotipaikkavaatimuksesta. Va
kuutusyhdistyksen jokaisen tilintarkastajan tulee 
olla Suomessa asuva Suomen kansalainen tai 
suomalainen tilintarkastusyhteisö. Kansalaisuus
vaatimus on lakiehdotuksessa kirjoitettu anka
rammaksi kuin mitä se on vakuutusyhtiöissä, 
joissa riittää, että tilintarkastajista enemmän kuin 
puolet on Suomessa asuvia Suomen kansalaisia. 
Vakuutusyhdistysten paikallisluonteen huomioon 

ottaen on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että 
jokainen yhdistyksen tilintarkastaja on Suomessa 
asuva Suomen kansalainen. 

Tilimarkastajan taloudellisen vastuun on kat
sottu edellyttävän sitä, että hän on täysivaltainen 
eikä ole konkurssissa. 

Pykälän 2 momentissa on tilintarkastajan päte
vyyttä koskeva perussääntö. Vakuutusyhdistyksen 
tilintarkastajalla tulee olla yhdistyksen toiminnan 
laadun ja laajuuden edellyttämä yleisen laskenta
toimen ja taloudellisten asiain tuntemus ja 
kokemus. Tämä vaatimus on sikäli joustava, että 
sen sisältö riippuu vakuutusyhdistyksen koosta ja 
toiminnan laadusta. Säännös vastaa vakuutus
yhtiölain 9 luvun 2 §:n 2 momenttia. 

Tilintarkastajaksi voidaan pykälän 3 momentin 
mukaan valita myös Keskuskauppakamarin ja, 
vakuutusyhtiölaista poiketen, kauppakamarin hy
väksymä tilintarkastusyhteisö. Yhteisöllä on vel
vollisuus ilmoittaa yhdistykselle henkilö, jolla on 
päävastuu tilintarkastuksen suorittamisesta. Pää
vastuussa olevan henkilön kelpoisuudelle on ase
tettu eri vaatimukset siitä riippuen, onko kysees
sä Keskuskauppakamarin vai kauppakamarin hy
väksymä yhteisö. Häneen sovelletaan 5 §:n sään
nöksiä tilintarkastajan esteellisyydestä ja yhdis
tykseltä olevasta rahalainasta sekä 12 §:n sään
nöksiä oikeudesta ja velvollisuudesta olla läsnä 
yhdistyskokouksessa. Häntä koskevat myös tämän 
pykälän 1 ja 2 momentin säännökset. Säännös 
vastaa osakeyhtiölain 10 luvun 3 §:n 3 moment
tia. 

4 §. Vakuutusyhtiössä tulee vähintään yhden 
yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan olla 
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 
(KHT). Tämä vaatimus on katsottu tarpeelliseksi 
ottaen huomioon yhtiöiden varallisuus sekä se, 
että tilintarkastuksen toimittaminen vakuutus
yhtiössä vaatii suorittajalta erityisvalmiuksia. 
KHT-tilintarkastajien lukumäärä on kuitenkin 
maassamme rajoitettu ja he toimivat yleensä 
suuremmissa kaupungeissa. Kun vakuutusyhdis
tykset toimivat tietyllä rajoitetulla alueella, ei 
voida edellyttää, että yhdistyksessä aina tulisi olla 
KHT-tilintarkastaja. Tämän vuoksi rinnastetaan 
esillä olevan pykälän 1 momentissa, joka koskee 
yhtä tilintarkastajaa, KHT-tilintarkastajaan kaup
pakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM). 

Pykälän 2 momentin mukaan sosiaali- ja ter
veysministeriö voi kuitenkin erityisistä syistä ha
kemuksesta määrätä, että yhdistys saa KHT- tai 
HTM-tilintarkastajan sijaan valita muun 3 §:n 2 
momentissa mainitut kelpoisuusehdot täyttävän 
tilintarkastajan. Perusteena erivapauden myöntä-
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miselle voi olla esimerkiksi se, että paikkakunnal
la ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Sosiaali
ja terveysministeriön määräys voi olla määräaikai
nen tai toistaiseksi jatkuva. 

5 §.Nykyisen lain 31 §:n 2 momentin mukaan 
tilimarkastajana ei saa toimia henkilö, joka on 
yhdistyksen hallituksen jäsenen palveluksessa 
taikka yhdistykseen tai hallituksen jäseneen sel
laisessa suhteessa, joka perustaa tuomarinjäävin. 
Lakiehdotuksessa on tilintarkastajan esteellisyys
perusteita täsmennetty ja ne vastaavat osakeyh
tiölain 10 luvun 5 §:ssä olevia esteellisyyssään
nöksiä. 

Tilimarkastajan esteellisyys on voimassa sekä 
tilintarkastajien vaalia toimitettaessa että sen jäl
keen. Tilintarkastaja on velvollinen eroamaan, 
mikäli hän vaalin tapahduttua tulee esteelliseksi. 

Esteeliisiä tilintarkastajaksi ovat pykälän 1 mo
mentin mukaan vakuutusyhdistyksen hallituksen 
jäsenet sekä toimitusjohtaja, koska he itse ovat 
tilitysvelvollisia ja heidän toimintansa kuuluu 
siten tilintarkastuksen piiriin. Tämän lisäksi ovat 
esteeliisiä henkilöt, joiden tehtävänä on yhdistyk
sen kirjanpidon tai varojen hoito tai hoidon 
valvonta. Esteeliisiä ovat myös yhdistyksen hallin
toneuvoston jäsenet (1 kohta). Esteellisyys on 
lakiehdotuksessa ulotettu myös edellä mainittu
jen henkilöiden lähisukulaisiin (3 kohta). Tilin
tarkastajana ei voi myöskään toimia henkilö, joka 
on yhdistyksen palveluksessa tai muuten alistus
tai riippuvuussuhteessa yhdistykseen tai hallituk
sen jäseneen, toimitusjohtajaan tai henkilöön, 
joka hoitaa yhdistyksen kirjanpitoa tai varoja tai 
valvoo näiden seikkojen hoitamista (2 kohta). 
Esteellisyyssäännökset eivät koske tilintarkastajien 
keskinäistä suhdetta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään ehdoton kiel
to sille, että tilintarkastajalla saisi olla rahalainaa 
vakuutusyhdistykseltä. Säännös ei ole esteellisyys
sääntö samassa merkityksessä kuin 1 momentin 
säännös. 

6 §. Pykälässä säädetään tapauksista, joissa 
sosiaali- ja terveysministeriön on määrättävä va
kuutusyhdistykselle tilintarkastaja. Säännös vas
taa pääosin vakuutusyhtiölain 9 luvun 4 §:ää. 

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaali- ja ter
veysministeriön on määrättävä yhdistykselle kel
poisuusehdot täyttävä tilintarkastaja, 1) jos yhdis
tyksellä ei ole 4 §:n 1 momentin mukaista KHT
tai HTM-tilintarkastajaa (eikä yhdistykselle ole 
myönnetty saman pykälän 2 momentin mukaista 
erivapautta); 2) jos tilintarkastaja ei ole Suomessa 
asuva Suomen kansalainen tai 3 §:n 3 momentis
sa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, tilintarkastaja 

on vajaavaltainen tai konkurssissa, hänellä ei ole 
3 §:n 2 momentin mukaista yleistä kelpoisuutta 
taikka hän on 5 §:n 1 momentin mukaan esteel
linen; tai 3) jos yhdistysjärjestyksen määräystä 
tilintarkastajien lukumäärästä tai kelpoisuudesta 
ei ole noudatettu. 

Pykälän 2 momentissa säädetään yleisen edun 
vuoksi, että ilmoituksen ministeriölle saa tehdä 
kuka tahansa. Pykälän 3 momentin mukaan 
ministeriön on, ennen kuin se määrää tilintarkas
tajan, kuultava yhdistyksen hallitusta. Määräys 
on ainoastaan väliaikainen. Se on voimassa siihen 
asti, kun yhdistykselle on valittu kelpoisuusehdot 
täyttävä uusi tilintarkastaja. 

7 §. Pykälässä säännellään tilintarkastajan teh
tävän sisältö. Säännös vastaa pääosin osakeyhtiö
lain 10 luvun 7 §:ää. 

Tilimarkastajan tulee tarkastaa yhdistyksen ti
linpäätös ja kirjanpito sekä hallinto. Tilintarkas
tuksen laajuus määräytyy hyvän tilintarkastusta
van mukaan. Hyvän tilintarkastustavan sisältö 
muodostuu lähinnä tilintarkastajien ammatillis
ten yhteenliittymien välityksellä. Tilintarkasta
jien tehtävänä on ensi sijassa valvoa, että yhdistys 
toimii lain ja yhdistysjärjestyksen mukaisesti. 
Puhtaisiin tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin ti
lintarkastajat eivät voi yleensä puuttua. 

Yhdistyskokous voi antaa tilintarkastajille oh
jeita, jotka eivät saa olla pakottavien säännösten 
tai määräysten taikka hyvän tilintarkastustavan 
vastaisia. Tilintarkastajat ovat yleensä velvollisia 
noudattamaan näitä ohjeita. Ohjeilla voidaan 
esimerkiksi määrätä tilintarkastaja toimittamaan 
vähintään tietty määrä tarkastuksia tilikauden 
aikana. 

8 §. Pykälässä säädetään hallituksen ja toimi
tusjohtajan velvollisuudesta avustaa tilintarkasta
jaa. Säännös vastaa pääosin osakeyhtiölain 10 
luvun 8 §:ää. Yhdistyksen johdon tulee antaa 
tilintarkastajille sellaista selvitystä ja apua, mikä 
on tarpeen tilintarkastuksen toimittarniseksi. Ti
lintarkastajat itse kuitenkin määräävät tarkastuk
sensa ajankohdat ja kohteet. Mikäli hallitus ja 
toimitusjohtaja eivät anna tilintarkastajalle tarvit
tavaa aineistoa, voi tilintarkastaja kieltäytyä saat
tamasta tilintarkastusta loppuun ja antamasta 
niitä reportteja, jotka hänen 9-11 §:n mukaan 
tulisi antaa. Ääritapauksessa hänen on turvau
duttava oikeuteensa kutsua ylimääräinen yhdis
tyskokous koolle. 

9 §. Esillä olevassa ja kahdessa seuraavassa 
pykälässä säädetään niistä raporteista, joita tilin
tarkastajien tulee antaa. Tässä pykälässä, joka 
vastaa pääosin osakeyhtiölain 10 luvun 9 §:ää, 
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säädetään tiliotatkastajan tiliopäätökseen tehtä
västä merkinnästä. Merkiooässä tulee todeta, että 
tilintarkastus on suoritettu ja sitä koskeva kerto
mus annettu. Siinä tulee nimenomaisesti viitata 
tilintarkastuskertomukseen. Merkiooäo tarkoi
tuksena on lähinnä sen seikan toteaminen, mitä 
tilinpäätöstä tarkastus on koskenut. Mikäli tilio
tarkastaja ei voi hyväksyä yhdistyksen tuloslaskel
maa tai tasetta, on hänen tehtävä siitäkin mer
kintä tiliopäätökseeo. 

10 §. Pykälässä säädetään tilintarkastuskerto
muksesta. Nykyisen vakuutusyhdistyslain 32 § ei 
sääntele tilintarkastuskertomuksen sisältöä. La
kiehdotuksessa on sen sijaan annettu yksityiskoh
taiset säännökset siitä, mitä tilintarkastuskerto
mukseo tulee sisältää. Säännös vastaa pääosin 
osakeyhtiölain 10 luvun 10 §:ää ja vakuutusyh
tiölain 9 luvun 5 §:ää. 

Tilintarkastuskertomus tulee 1 momentin mu
kaan antaa jokaiselta tilikaudelta ja sen vastaao
ottajaoa on yhdistyskokous. Yhdistyskokoukselle 
kertomus tulee hallituksen välityksellä. Kertomus 
on luovutettava hallitukselle viimeistään kaksi 
viikkoa ennen varsinaista yhdistyskokousta. 

Jos tilintarkastajat eivät pääse yksimielisyyteen 
tilintarkastuskertomukseo sisällöstä, on heillä 
kullakin oikeus saada mielipiteensä näkyviin. 

Tilintarkastuskertomuksessa on tilintarkasta
jien 2 momentin mukaan ensinnäkin lausuttava 
siitä, onko tilinpäätös laadittu voimassa olevien 
säännösten eli kirjanpitolain ja -asetuksen sekä 
vakuutusyhdistyslain ja sosiaali- ja terveysministe
riön antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli tilin
tarkastajat havaitsevat, ettei yhdistyksen tilinpää
töksessä ole annettu niitä tietoja, jotka 10 luvun 
mukaan on annettava, tilintarkastajien tulee teh
dä asiasta kertomuksessaao muistutus sekä antaa 
kertomuksessaao itse tarvittavat lisätiedot, sikäli 
kuin se on mahdollista. 

Jos tiliotarkastuksessa huomataan, että joku 
yhdistyksen johdosta on toiminut siten, että siitä 
ilmeisesti seuraa vahingonkorvausvelvollisuus yh
distystä kohtaan tai muuten on rikkonut vakuu
tusyhdistyslakia tai yhdistysjärjestystä, tulee tilio
tatkastajan 3 momentin mukaan muistuttaa tästä 
tilintarkastuskertomuksessa. Tiliotarkastuskerto
muksessa on myös mainittava tilintarkastajien 
kanta yhdistyksen johdolle myöonettävästä vas
tuuvapaudesta. 

Tiliotarkastajilla on muutoinkin oikeus antaa 
kertomuksessaao tietoja, joiden saattamista osak
kaiden tietoon he pitävät tarpeellisena. Heidän 
tulee kuitenkin pysyä tiliotarkastukseen rajoittu-

vao tehtävänsä puitteissa eikä esimerkiksi liikesa
laisuuksia saa ilmaista. 

Kertomuksessa on 4 momentin mukaan aina 
mainittava tuloslaskelman ja taseen vahvistami
sesta. Tilintarkastajien tulee myös ottaa kantaa 
siihen, onko hallituksen ehdotus yhdistyksen yli
jäämää tai alijäämää koskeviksi toimeopiteiksi 
lain ja yhdistysjärjestyksen mukainen. Ylijäämän
jakoa koskevan ehdotuksen tarkoituksenmukai
suuteen puuttuminen ei sen sijaan yleensä ole 
tilintarkastajien asia. 

Sosiaali- ja terveysministeriölle on 5 momentis
sa annettu oikeus antaa vakuutusyhdistyksen ti
lintarkastuskertomuksesta tarkempia ohjeita. 

11 §. Esillä oleva pykälä vastaa osakeyhtiölain 
10 luvun 11 §:ää. Säänoös koskee tiliotatkastajan 
hallitukselle tai toimitusjohtajalle esittämiä huo
mautuksia. Mikäli tilintarkastajat esittävät huo
mautuksia yhdistyksen johdolle tilintarkastusta 
suorittaessaan, on tällaiset huomautukset merkit
tävä erityiseen tiliotarkastuspöytäkirjaao tai muu
hun vastaavanlaiseen asiakirjaao. Tilintarkastus
pöytäkirja ei ole julkineo asiakirja. Hallituksen 
tulee säilyttää pöytäkirja luotettavalla tavalla. 
Uusilla tiliotarkastajilla on oikeus tutustua tähän 
pöytäkirjaan. 

12 §. Pykälässä säädetään tiliotarkastajao oi
keudesta ja velvollisuudesta olla läsnä yhdistysko
kouksessa. Säänoös vastaa osakeyhtiölain 10 lu
vun 12 § :ää. Yhdistyskokouksessa on tilintarkas
tajalla oikeus käyttää puhevaltaa hänen tehtäviin
sä kuuluvissa asioissa. Läsnäolovelvollisuus koskee 
ainoastaan niitä asioita, joissa käsitellään tilin
päätöstä tai muita kysymyksiä, joissa tiliotarkas
tajao läsnäoloa voidaan pitää tarpeellisena. 

13 §. Pykälässä säädetään tiliotatkastajan vel
vollisuudesta ja oikeudesta antaa yhdistystä kos
kevia tietoja. Säänoös vastaa osakeyhtiölain 10 
luvun 13 §:ää. 

Tilintarkastajalla on ilman nimenomaista sääo
oöstäkio tiedonantovelvollisuus yhdistyksen halli
tusta, kanssatarkastajaansa sekä erityistä tarkasta
jaa kohtaan. Myös hallintoneuvostolla tulee olla 
laaja oikeus tietojen saantiin tilintarkastajilta. 
Sen sijaan yhdistyksen osakkaalle tai kokonaan 
ulkopuoliselle henkilölle tiliotarkastaja voi antaa 
tietoja vain siinä laajuudessa, kun se on mahdol
lista tuottamana yhdistykselle haittaa. Osakkaalle 
annetut tiedot on, mikäli mahdollista, saatettava 
muiden osakkaiden tietoon. Tietojen saamisen 
osalta kaikki osakkaat ovat yhdeovertaisia. 

Osakkaalle ja ulkopuoliselle aonettavat tiedot 
on pykälän 1 momentissa rajoitettu koskemaan 
ainoastaan sellaisia tietoja, jotka tiliotarkastaja on 
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saanut tietoonsa tilintarkastustehtäväänsä suorit
taessaan. Muulla tavoin saatuja tietoja ei tilintar
kastaja saa näille tahoille ilmaista. Tiliotatkasta
jan salassapitovelvollisuus jatkuu senkin jälkeen, 
kun hänen tehtävänsä tilimarkastajana on päätty
nyt. Jos tilintarkastaja rikkoo salassapitovelvolli
suuttaan, saattaa hän joutua vahingonkorvaus
velvolliseksi. 

Yhdistyskokoukselle tiliotatkastajan tulee 2 
momentin mukaan antaa pääsääntöisesti kaikki 
hallussaan olevat tiedot vakuutusyhdistyksestä. 
Jos näiden tietojen antamisesta kuitenkin aiheu
tuisi yhdistykselle olennaista haittaa, voi tilintar
kastaja kieltäytyä tietojen antamisesta. Nämä 
seikat koskevat lähinnä liikesalaisuuksia. 

14 §. Pykälässä säädetään niin sanotusta erityi
sestä tarkastuksesta, joka on eräs vähemmistösuo
jan ilmenemismuoto. Nykyinen laki ei sisällä 
säännöksiä tällaisen tarkastuksen toimittamis
mahdollisuudesta. Säännös vastaa pääosin vakuu
tusyhtiölain 9 luvun 6 §:ää. 

Yksityisellä osakkaalla on oikeus vaatia erityi
sen tarkastuksen suorittamista sellaisista asioista, 
jotka kohdistuvat tiettyyn päättyneeseen ajanjak
soon tai tiettyihin toimenpiteisiin tai seikkoihin. 
Erityistä tarkastusta koskeva ehdotus tulee tehdä 
yhdistyskokouksessa. Mikäli osakkaan tekemää 
ehdotusta yhdistyskokouksessa kannattaa pykäläs
sä säädetty vähemmistö, voi osakas määräajan 
kuluessa hakea sosiaali- ja terveysministeriöitä 
erityisen tarkastajan määräämistä. Ennen kuin 
ministeriö ratkaisee asian, on sen kuultava yhdis
tyksen hallitusta ja tarkastuksen koskiessa tietyn 
henkilön toimenpiteitä tätä henkilöä. Ministe
riön tulee antaa suostumuksensa erityisen tarkas
tuksen suorittamiseen, mikäli se harkitsee siihen 
olevan painavia syitä. Tarkastusta toimittamaan 
ministeriö voi määrätä yhden tai useampia henki
löitä. Ministeriö harkitsee myös, mitkä kelpoi
suusehdot tällaiselle henkilölle on asetettava. 
Erityisen tarkastuksen suorittaja on useimpien 
tilimarkastajaa koskevien säännösten alainen. 
Kun erityinen tarkastus on suoritettu loppuun, 
tulee siitä antaa yhdistyskokoukselle lausunto. 
Tarkastajalla on oikeus saada yhdistykseltä palk
kio. 

10 luku 

Tilinpäätös 

Vakuutusyhdistyksen juokseva kirjanpito pide
tään ja tilinpäätös laaditaan osaksi yleisen kirjan
pitolain nojalla. Lisäksi sosiaali- ja terveysministe-

no antaa kirjanpidosta vakuutustoiminnan en
tyisluonteesta johtuvia ohjeita. 

Lakiehdotuksen tilinpäätöstä koskevat sään
nökset ovat monissa kohdissa uusia verrattuna 
nykyisen lain 4 luvun säännöksiin. Ehdotuksessa 
on annettu täsmälliset ohjeet tilinpäätöksen sisäl
löstä sekä siihen liitettävistä selvityksistä. Tilin
päätöksen luettavuuden lisäämiseksi tulee tilin
päätöksessä antaa sellaisia tietoja, joiden perus
teella eri vuosien tuloksia pystytään vertailemaan. 
Uutuuksia ovat myös kiinteistöjen verotusarvon 
ilmoittamisvelvollisuus sekä toimintakertomuk
seen liitettävä rahoituslaskelma. 

Kuten vakuutusyhtiöidenkin osalta on tapah
tunut, tulee yhdistysten antaa lakiehdotuksen 
mukaan entistä enemmän julkista tietoa toimin
nastaan. Kaikkien yhdistysten on toimitettava 
tilinpäätösasiakirjat sosiaali- ja terveysministeriön 
ohella myös patentti- ja rekisterihallitukselle, 
jossa ne ovat jokaisen asiasta kiinnostuneen näh
tävänä. 

1 §. Pykälä sisältää määräykset vakuutusyhdis
tyksen tilikaudesta, tilinpäätöksen sisällöstä sekä 
valvontaviranomaisen ohjeidenanto-oikeudesta. 
Säännös vastaa pääosin vakuutusyhtiölain 10 lu
vun 1 §:ää. 

Yhdistyksen tilikaudeksi on 1 momentissa ny
kyisen lain 24 §: n tavoin määrätty kalenterivuosi. 
Kuten muidenkin yhteisöjen osalta saattaa nor
maalista tilikaudesta poikkeaminen olla tarkoi
tuksenmukaista silloin, kun yhdistyksen toimin
taa aloitetaan tai jos sen toiminta aiotaan lopet
taa. Näissä tapauksissa voidaan normaalia tili
kautta lyhentää tai pidentää tilikaudelle asetetun 
18 kuukauden enimmäisajan puitteissa. 

Pykälän 2 momentissa on määritelty tilinpää
töksen sisältö. Voimassa olevan lain mukaan 
tilinpäätös käsittää tuloslaskelman ja taseen. La
kiehdotuksen mukaan tilinpäätökseen luetaan 
kuuluvaksi näiden lisäksi hallituksen antama toi
mintakertomus. 

Vakuutusyhdistyslaki ja sosiaali- ja terveysmi
nisteriön antamat kirjanpito-ohjeet ovat ensisijai
set lähteet, joiden mukaan vakuutusyhdistyksen 
kirjanpito on laadittava. Näiden lisäksi sovelle
taan vakuutusyhdistyksen kirjanpitoon yleisen 
kirjanpitolain säännöksiä. Tämä nykyisen lain 25 
§:n mukainen periaate on lausuttu julki 3 mo
mentissa. 

2 §. Pykälässä säädetään tilinpäätöksen päivää
misestä ja allekirjoittamisesta sekä hallituksen 
jäsenen tai toimitusjohtajan eriävän mielipiteen 
merkitsemisestä tilinpäätökseen. Pykälässä sääde
tään myös tilinpäätökseen sisällytettävästä edellis-
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tä tilikautta koskevasta tuloslaskelmasta ja tasees
ta sekä tilinpäätösasiakirjojen luovuttamisesta ti
lintarkastajille. Säännös vastaa osakeyhtiölain 11 
luvun 2 §:ää. 

Päätösvaltaisen hallituksen ja toimitusjohtajan 
on 1 momentin mukaan päivättävä ja allekirjoi
tettava tilinpäätös. Jos joku hallituksen jäsenistä 
tai toimitusjohtaja on eri mieltä tilinpäätöksestä, 
on hänellä oikeus saada lausumansa liitetyksi 
tilinpäätökseen. 

Tilinpäätöksen luettavuuden lisäämiseksi vaa
d:taan 2 momentissa, että tilinpäätökseen sisälly
tetään edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase. 
Mikäli tuloslaskelman ja taseen erittely on tili
kauden kuluessa muuttunut, on aikaisemman 
tilinpäätöksen tietoja yhdisteltävä siten, että uusi 
ja .v~nha tilinpäätös ovat keskenään vertailukel
polSla. 

Tilintarkastajien on 9 luvun 10 §:n 1 momen
tin mukaan luovutettava tilintarkastuskertomus 
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen ti
linpäätöstä käsittelevää yhdistyskokousta. Pykä
län 3 momentissa säädetään siitä ajasta, jolloin 
tilinpäätös on viimeistään luovutettava tilintar
kastajille. Tämä aika on yksi kuukausi ennen 
varsinaista yhdistyskokousta. Tilintarkastuksen 
suorittamiseen on ehdotuksessa siten varattu kah
den viikon vähimmäisaika. 

3 §. Pykälässä säädetään vakuutusyhdistyksen 
vastuuvelan kirjaamisesta. Säännös vastaa voimas
sa olevan lain 7 luvun korvausrahastoa ja vakuu
tusmaksurahastoa koskevaa 45 §:ää. Yhdenmu
kaisesti vakuutusyhtiölain 10 luvun 2 §:n kanssa 
on pykälän kieliasuun tehty eräitä muutoksia 
sekä muutettu termit vakuutusrahasto-, korvaus
rahasto- sekä vakuutusmaksurahasto termeiksi 
vastuuvelka, korvausvastuu ja vakuutusmaksuvas
tuu. Asiallisia muutoksia ei säännökseen ole 
tehty. 

4 §. Pykälä koskee kirjanpitolain 18 §:ssä 
tarkoitettujen arvonkorotusten merkitsemistä ja 
käyttöä. Arvonkorotusten merkitsemisestä ja käy
töstä ei voimassa olevaan lakiin sisälly säännöstä, 
vaan näistä asioista on määrätty sosiaali- ja ter
veysministeriön antamissa kirjanpito-ohjeissa. 
Esillä olevalla säännöksellä pyritään siihen, että 
tehdyt arvonkorotukset pysyvät yhdistyksessä. 
Säännös vastaa osakeyhtiölain 11 luvun 4 §: n 1 
momenttia. Voimassa olevan lain 26 §:n 2 mo
mentin mukaan arvonkorotuksen toimittaminen 
edellyttää sosiaali- ja terveysministeriön suostu
musta. Ehdotuksen mukaan ministeriön suostu
mus ei enää olisi tarpeen. 

6 438500918W 

Nykyisten ministeriön kirjanpito-ohjeiden mu
kaan arvonkorotus merkitään sen suorittamis
vuonna erikseen näkyviin asianomaisen omai
suuserän tai -erien alle ja seuraavassa tilinpäätök
sessä korotuksen määrä voi sisältyä jo kyseiseen 
omaisuuserään. Esillä olevan pykälän mukaan on 
arvonkorotus merkittävä erityiseen arvonkorotus
rahastoon, joka on ehdotuksen mukaan osa va
kuutusyhdistyksen sidottua omaa pääomaa (6 §). 

Arvonkorotusrahaston käyttö on sidottu la
kiehdotuksessa samalla tavalla kuin ministeriön 
kirjanpito-ohjeet keskinäisessä vakuutusyhtiössä 
edellyttävät. Rahastoa voidaan alentaa vain varo
jen siirtämiseksi pohjarahastoon. 

5 §. Vakuutusyhdistyslakiin on katsottu tar
peelliseksi ottaa vakuutusyhtiölain 10 luvun 4 
§:ää vastaava nimenomainen säännös elinkeino
tulon verottamisesta annetun lain 29 §:n 1 mo
mentin ( 100 1/77) viimeisessä virkkeessä tarkoite
tun kuluerän eli ennakkokulukirjauksen merkit
semisestä. Mikäli vakuutusyhdistys tekee kulu
mattoman sijoitusomaisuuden, esimerkiksi maa
alueen tai arvopaperin, osalta vaihto-omaisuuden 
aliarvostusta vastaavan ennakkokulukirjauksen, 
on se merkittävä erikseen taseeseen. Mikäli kulu
kirjaus muuttuu tilikauden aikana, on siitä tehtä
vä erityinen merkintä tuloslaskelmaan. 

6 §. Esillä olevassa pykälässä säädetään yhdis
tyksen oman pääoman jaottelusta. Sosiaali- ja 
terveysministeriö vahvistaa lisäksi tuloslaskelman 
ja taseen kaavat, joiden mukaan vakuutusyhdis
tykset laativat tilinpäätöksensä. Pykälän mukaan 
oma pääoma on taseessa jaoteltava sidottuun ja 
vapaaseen omaan pääomaan. Sidottua omaa pää
omaa ovat pykälän mukaan takuupääoma sekä 
pohjarahasto. Tämän lisäksi ehdotetaan yhdistyk
sen sidottuun pääomaan keskinäisestä vakuu
tusyhtiöstä poiketen luettavaksi myös vararahasto 
ja arvonkorotusrahasto. Keskinäisessä vakuu
tusyhtiössä sidottua pääomaa ovat ainoastaan 
takuupääoma ja pohjarahasto. Sen sijaan 
vararahasto ja arvonkorotusrahasto ovat yhtiön 
vapaata omaa pääomaa. Arvonkorotuksen käytös
tä on sosiaali- ja terveysministeriö määrännyt 
kirjanpito-ohjeissaan, että sitä voidaan käyttää 
ainoastaan pohjarahaston kartuttamiseen. Tämä 
periaate on vakuutusyhdistysten osalta ilmaistu 
ehdotuksen 4 §:ssä. 

Yhdistyksen vapaaseen omaan pääomaan kuu
luvat ensinnäkin muut mahdollisesti petustetut 
rahastot sekä yhdistyksen tuottama ylijäämä. 
Syntyneet alijäämät vähentävät ensi sijassa yhdis
tyksen vapaata omaa pääomaa. 
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7 §. Vakuutusyhdistyksen oikeudesta antaa 
rahalainoja johtohenkilöilleen säädetään lakieh
dotuksen 11 luvun 7 §:ssä. Esillä olevassä pykä
lässä säädetään siitä, miten kyseiset lainat ilmoi
tetaan tilinpäätöksessä. 

Lainat eritellään taseen liitteessä sillä tavalla 
kuin sosiaali- ja terveysministeriö kirjanpito
ohjeissaan tarkemmin määrää. Säännöksen tar
koituksena on estää väärinkäytöksiä myönnettäes
sä lainoja hallituksen ja hallintoneuvoston jäse
nille tai toimitusjohtajalle tai näiden eräille lähi
sukulaisille. 

8 §. Pykälässä säädetään velvollisuudesta antaa 
eräitä tuloslasketmaan ja taseeseen liittyviä lisä
tietoja ja erityisselvityksiä. Jos tiedot ja selvitykset 
eivät jo sisälly tuloslasketmaan ja taseeseen, ne on 
annettava liitteiden muodossa. Pykälä vastaa pää
osin vakuutusyhtiölain 10 luvun 9 §:ää. 

Pykälän 1 kohdan mukaan yhdistyksen omista
mat osakkeet ja osuudet on ilmoitettava siten 
esiteltyinä kuin sosiaali- ja terveysministeriö mää
rää. 

Pykälän 2 kohdan mukaan, jos yhdistyksen 
takuupääoma on jaettu erilajisiin takuuosuuksiin 
3 luvun 1 §:n mukaisesti, on se jaoteltava 
takuupääomalajeittain. Jos yhdistys itse on hank
kinut omia takuuosuuksiaan, on niiden luku
määrä ja nimellisarvo ilmoitettava. 

Jotta yhdistyksen tilinpäätöksessä ilmoitettavat 
omaisuusarvot mahdollisimman hyvin vastaisivat 
todellisia käypiä arvoja, tulee yhdistyksen pykä
län 3 kohdan mukaan ilmoittaa käyttö- ja sijoi
tusomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja osak
keiden verotusarvo. Verotusarvo antaa omaisuu
den arvosta tuotettavamman kuvan kuin kirjanpi
toarvo. Kun omaisuuden hankinnasta saattaa olla 
kulunut useita vuosia, ei kirjanpitoarvo rahanar
von muuttumisen, poistojen ynnä muun sellaisen 
johdosta anna todellista kuvaa omaisuuden käy
västä arvosta. 

Eri tilikausien tilinpäätösten vertailukelpoisuu
den edistämistä tarkoittaa 4 kohdan säännös, 
jossa yhdistys veivoitetaan selostamaan tekemis
sään poistoissa tapahtuneet joko määrälliset tai 
niiden perustetta koskevat huomattavat muutok
set, esimerkiksi siirtymisen tasapoistoista degres
siiviin poistoihin. Muutoinkin kaikista sellaisista 
tilinpäätökseen sisältyvistä eristä, jotka merkittä
vällä tavalla vaikuttavat tuloksen vertailukelpoi
suuteen edellisen tilinpäätöksen kanssa tai muul
la tavoin ovat huomattavia, on annettava selos
tus. 

9 §. Pykälässä säädetään siitä, mitä vakuutus
yhdistyksen toimintakertomuksen tulee sisältää. 

Säännös vastaa pääosin osakeyhtiölain 11 luvun 9 
§:ää ja vakuutusyhtiölain 10 luvun 10 §:ää. 

Toimintakertomuksen tarkoitus on täydentää 
tuloslasketmaa ja tasetta tiedoilla sellaisista tär
keistä seikoista, jotka eivät ilmene muista tilin
päätösasiakirjoista. Kertomuksen tarkoituksena 
on myös helpottaa tuloslaskelman ja taseen luke
mista. Toimintakertomus on säädetty pakolliseksi 
tilinpäätöksen osaksi (1 § 2 mom.). 

Pykälän 1 momentti sisältää yleissäännöksen 
siitä, miten toimintakertomus tulee laatia ja mitä 
tietoja siitä tulee käydä ilmi. Jos yhdistys esimer
kiksi laajentaa toimintaansa vakuutuslajivalikoi
maa lisäämällä tai ostaa merkittävästi uutta käyt
töomaisuutta, on näitä seikkoja selostettava toi
mintakertomuksessa. Kun myös sellaiset tapahtu
mat, jotka ovat sattuneet tilinpäätöspäivän jäl
keen, saattavat vaikuttaa yhdistyskokouksessa 
tehtävän ylijäämänjakopäätöksen sisältöön, on 
näitä selostettava toimintakertomuksessa. 

Sen johdosta, että sulautumiset ja vakuutus
kannan siirrot saattavat hyvinkin oleellisesti vai
kuttaa yhdistyksen toimintaedellytyksiin, on niitä 
pykälän 2 momentin mukaan selostettava toi
mintakertomuksessa. 

Toimintakertomuksen tulee 3 momentin mu
kaan sisältää myöskin ehdotus niiksi toimenpi
teiksi, joihin on tarkoitus ryhtyä yhdistyksen 
tuottaman ylijäämän tai alijäämän johdosta. 

Pykälän 4 momentin mukaan on yhdistyksen 
toimintakertomukseen liitettävä niin sanottu ra
hoituslaskelma (rahoitusanalyysi), josta ilmenee 
yhdistyksen varojen hankinta ja niiden käyttö 
tilikauden aikana. Rahoituslaskelman muotoa ja 
sisältöä ei ole laissa määritelty, vaan se muotou
tuu tilinpäätöskäytännön vaiklituksesta. Lisäksi 
sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa yhdistyksil
le ohjeet, joiden mukaan laskelma laaditaan 
yhdenmukaisesti kaikista yhdistyksistä. Näin on 
tapahtunut vakuutusyhtiöiden osalta. Yhtiöt laa
tivat rahoituslaskelman ministeriön antamien 
kaavojen mukaisesti, jollei yksittäinen yhtiö esitä 
perusteltua syytä näistä kaavoista poikkeamiselle. 

10 §. Osakkailta taksoitettavan lisämaksun 
suuruudesta on säädetty 1 luvun 3 § :ssä. Esillä 
olevassa pykälässä säädetään siitä, missä tapauk
sissa lisämaksuvelvollisuus voidaan toteuttaa sekä 
lisämaksun suorittamisen laiminlyönnin seuraa
muksista sekä tämän maksun ulosottokelpoisuu
desta. Säännös vastaa periaatteiltaan nykyisen 
lain 30 ja 70 §:n säännöksiä. 

11 §. Esillä olevassa pykälässä säädetään tilin
päätöstä koskevien asiakirjojen sekä tilintarkas
tuskertomuksen toimittamisvelvollisuudesta re-
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kisteriviranomaiselle. Näin olisivat yhdistysten 
tilinpäätöstiedot saatavissa samalta viranomai
selta, jonka hallussa on myös vakuutusyhtiöiden 
ja muiden yhteisöjen tilinpäätöstiedot. Säännös 
vastaa pääosin osakeyhtiölain 11 luvun 14 §:ää. 

Julkisiksi tulevat kaikki tilinpäätöstä koskevat 
asiakirjat eli tuloslaskelma ja tase liitteineen, 
toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus. 
Nämä asiakirjat on toimitettava rekisteriviran
omaiselle kahden kuukauden kuluessa tuloslas
kelman ja taseen vahvistamisesta. Rekisteriviran
omainen säilyttää tilinpäätöstä koskevat asiakirjat 
ja antaa pyydettäessä niistä tietoja ja jäljennöksiä 
jokaiselle sitä pyytävälle. 

12 §. Tämän luvun 1 §:n 3 momentissa 
säädetään sosiaali- ja terveysministeriön oikeudes
ta antaa vakuutustoiminnan erityisluonteesta joh
tuvia määräyksiä yhdistyksen kirjanpidosta. Esillä 
olevassa pykälässä säädetään lisäksi ministeriön 
oikeudesta antaa ohjeita ja lausuntoja luvun 
säännösten soveltamisesta, jotta yhdistykset toi
misivat näiltä osin yhdenmukaisesti. Säännös 
vastaa vakuutusyhtiölain 10 luvun 11 §:ää. 

11 luku 

Ylijäämänjako ja yhdistyksen varojen muu käyttö 

Tässä luvussa säädetään yhdistyksen varojen 
jakamisesta sekä niiden käyttämisestä ja rahalai
nan antamisesta yhdistyksen johdolle. Lisäksi 
luku sisältää erityissäännöksiä yhdistyksen ylijää
mänjaosta ja yhdistyksen antamista lahjoista. Uu
det säännökset vastaavat nykyisen lain 4 luvun 
periaatteita. Ne ovat kuitenkin monissa kohdin 
voimassa olevia säännöksiä yksityiskohtaisempia 
ja merkitsevät myös muutoksia nykyisiin sään
nöksiin verrattuna. Esimerkiksi rahalainojen an
tamista koskevat säännökset ovat uusia ja osittain 
tiukempia kuin vakuutusyhtiölain vastaavat sään
nökset. Yhdistyskokous ei voi myöskään lakieh
dotuksen mukaan päättää enemmästä ylijäämän
jaosta kuin mitä hallitus on ehdottanut. 

1 §. Pykälässä määritellään ne menettelytavat, 
joilla yhdistyksen varoja saadaan jakaa osakkaille. 
Säännös vastaa pääosin vakuutusyhtiölain 12 lu
vun 1 §:ää. 

Pääsääntö on, ettei yhdistyksen varoja saada 
vapaasti jakaa osakkaille. Poikkeuksen muodosta
vat 1 momentin mukaan laillinen ylijäämänjako 
sekä takuupääoman alentamisen yhteydessä mah
dollisesti suoritettavaksi tulevat maksut. Lisäksi 
varojen jakaminen on sallittua yhdistyksen pur
kautuessa. Vakuutusyhtiölain 12 luvun 1 §:ssä on 

varojen jakaminen sallittu lisäksi vararahaston 
alentamisen yhteydessä. Yhdistyksissä ei 
vararahastosta voida yhdistyksen toiminnan aika
na suorittaa osakkaille maksuja, vaan rahaston 
alentaminen on mahdollista ainoastaan varojen 
siirtämiseksi pohjarahastoon tai alijäämän peittä
miseksi (3 §:n 3 mom.). 

Kun näkyvä voitonjako on luonteenomainen 
piirre ainoastaan osakeyhtiömuotoisille yrityksil
le, ei keskinäisyyden periaatteella toimivissa va
kuutusyhdistyksissä näkyvää ylijäämänjakoa 
yleensä tapahdu, vaan edut yhdistyksen menes
tyksellisestä toiminnasta annetaan osakkaille 
muulla tavoin. Käytännössä tämä tapahtuu esi
merkiksi yhdistyksen vakuutusmaksutasoa sääte
lemällä, vakuutusturvan lisäämisellä tai yhdistyk
sen palvelutasoa parantamalla. 

Mikäli takuuosuudenomistajat ovat samalla 
myös yhdistyksen osakkaita, suoritetaan 2 mo
mentin mukaan heidän omistamilleen takuu
osuuksille korkoa yhdistyksen ylijäämänjakoa 
koskevien periaatteiden mukaisesti. Ylijäämänja
koa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaisille 
takuuosuuksille suoritettavaan korkoon, jotka ei
vät tuota osakkuutta yhdistyksessä. Kun ylijää
mänjakoa koskevilla säännöksillä pyritään muun 
muassa estämään yhdistyksen varojen käyttämi
nen velkojien vahingoksi, ei sellainen takuuosuu
denomistaja, jolla ei ole äänioikeutta yhdistykses
sä, voi vaikuttaa maksettavan koron suuruuteen 
eikä siten ole mukana vaikuttamassa yhdistyksen 
varojen käyttämiseen velkojien vahingoksi. 

2 §. Pykälässä säädetään ylijäämänjaon määräs
tä. 

Ylijäämänjako määrätään viimeksi kuluneen 
tilikauden vahvistetun taseen perusteella edellyt
täen, että tämä tase osoittaa ylijäämää. Jaettavissa 
oleva ylijäämä lasketaan siten, että yhdistyksen 
vapaasta omasta pääomasta ja ylijäämästä, joka 
ilmoitetaan taseessa erikseen vapaan oman pää
oman lisäyksenä, vähennetään aikaisemmilta 
vuosilta syntynyt taseeseen merkitty alijäämä ja 
muut rahastosiirrot, joiden tekemisestä on sää
detty 3 §:ssä. Lakisääteisten siirtojen lisäksi on 
ylijäämästä vähennettävä yhdistysjärjestyksen 
mukainen vararahastosiirto ja määrä, jota muu
toin ei saa jakaa. 

3 §. Pykälä sisältää vararahastoa koskevia sään
nöksiä. Säännöksillä ei ole vastinetta nykyisessä 
laissa. Kun vararahastolla lakiehdotuksessa tar
koitetaan sidottua rahastoa, ei vararahastonimi
tystä saa lain voimaantulon jälkeen käyttää sellai
sista vapaista rahastoista, joita tähän asti on 
nimitetty vararahastoiksi. 



44 1987 vp. - HE n:o 40 

Vararahasto luetaan lakiehdotuksen 10 luvun 6 
§:n mukaan yhdistyksen sidottuun omaan pää
omaan. Tähän rahastoon on vuosittain tehtävä 
esillä olevan pykälän 1 momentin mukainen 
varojen siirto niin kauan, kunnes yhdistyksen 
oma pääoma saavuttaa tietyn vähimmäismäärän. 
Säännös vastaa periaatteiltaan vakuutusyhtiölain 
10 luvun 6 §:ää. 

Vararahastoon on pykälän 2 momentin mu
kaan siirrettävä ensinnäkin se määrä, jonka yhdis
tys takuuosuuden merkinnän yhteydessä saa yli
kurssin muodossa eli määrä, joka takuuosuuksista 
maksetaan yli niiden nimiellisarvon. Lisäksi saat
taa yhdistysjärjestyksessä olla määräyksiä, joiden 
mukaan tietty määrä varoja on lakisääteisen siir
ron ohella siirrettävä yhdistyksen vararahastoon. 
Vararahastoon voidaan myös siirtää yhdistysko
kouksen päätöksellä osa yhdistyksen vapaasta 
omasta pääomasta. Säännös vastaa periaatteiltaan 
pääosin osakeyhtiölain 12 luvun 3 §:n 1 mo
menttia. 

Vararahastoa saadaan 3 momentin mukaan 
käyttää pääsääntöisesti ainoastaan vahvistetun ta
seen osoittaman alijäämän peittämiseen edellyt
täen, että alijäämää ei voida kattaa yhdistyksen 
vapaalla omalla pääomalla. Alijäämän peittämi
sen lisäksi voidaan vararahastoa käyttää pohjara
haston kartuttamiseen. Muihin tarkoituksiin ei 
vararahastoa saada käyttää. Vararahaston käytöstä 
päättää aina yhdistyskokous. 

4 §. Pykälässä säädetään yhdistyskokouksessa 
tehtävästä ylijäämänjakopäätöksestä. 

Ylijäämänjaosta voi lakiehdotuksen mukaan 
päättää ainoastaan yhdistyskokous. Ylijäämän
jaon ylärajan osalta annetaan hallitukselle päätös
valta eikä yhdistyskokous voi päättää jaettavaksi 
enemmän ylijäämää kuin mitä hallitus on toi
mintakertomuksessa ehdottanut tai muutoin hy
väksynyt. Kielto on voimassa ainoastaan siltä osin 
kuin yhdistysjärjestyksessä ei ole toisin määrätty. 
Tosiasiallista päätäntävaltaa ei kuitenkaan siirretä 
yhdistyskokoukselta hallitukselle, koska yhdistys
kokous voi erottaa hallituksen ja valita uuden, 
joka hyväksyy yhdistyskokouksen haluaman yli
jäämänjaon. Säännös vastaa pääosin osakeyhti
ölain 12 luvun 4 §:n 1 momenttia. 

Kun oikeus voitonjakoon muodostaa osakeoi
keuden keskeisen osan osakeyhtiössä, on osakeyh
tiölain 12 luvun 4 §:n 2 momentissa annettu 
osakkeenomistajien vähemmistölle oikeus vaatia 
tietyn vähimmäismäärän jakamista voittona. Va
kuutusyhdistysten osalta ei tällaista vähemmistö
suojasäännöstä ole katsottu tarpeelliseksi, koska 
keskinäinen vakuutusyhdistys on yhteisömuoto, 

johon varoja ei yleensä sijoiteta siinä tarkoitukses
sa, että niille saataisiin mahdollisimman hyvä 
tuotto. Vähemmistösuoja ei myöskään käytän
nössä toimisi, kun otetaan huomioon yhdistysten 
jakama ylijäämän vähäisyys suhteessa vakuutuk
senottajaosakkaiden lukumäärään. 

Yhdistykset eivät ole juuri ylijäämää jakaneet, 
vaan osakkaat ovat saaneet tuloksellisen toimin
nan edut itselleen muita teitä lähinnä vakuutus
maksutason alentamisena tai yhdistyksen palvelu
tason parantamisena. Myöskään osakkuuden 
tuottavien takuuosuudenomistajien edun ei ole 
lakiehdotuksessa katsottu vaativan vähemmistö
suojaa ylijäämänjaon osalta. Näin ollen yhdistys
kokous voi jonakin vuonna päättää, ettei ylijää
mää jaeta. 

5 §. Nykyisen lain 71 § :ssä on säännös laitto
masti jaettujen varojen palauttamisesta korkoi
neen ja korvausvelvollisuudesta. Esillä olevan 
pykälän 1 momentissa on vastaava säännös, joka 
kuitenkin poikkeaa nykyisestä laista siinä, että 
vilpittömässä mielessä olevaa osakasta suojataan. 
Säännös vastaa osakeyhtiölain 12 luvun 5 §:n 1 
momenttia. Vilpittömässä mielessä oleva osakas 
saa pitää vastaanottamansa rahamäärän siitä riip
pumatta, johtuuko virheellisyys siitä, että itse 
tilinpäätös on laadittu väärin vai siitä, että itse 
ylijäämänjako on ollut lainvastainen. Sen kysy
myksen, onko osakas ollut vilpittömässä mielessä 
vai ei, ratkaisee viime kädessä yleinen tuomiois
tuin. Varojen palautusvelvollisuus on samanlai
nen siitä riippumatta, onko osakas ollut yhdistys
kokouksessa läsnä ja kannattanut ylijäämänjako
päätöstä vai ei vai onko hän ollut kokonaan 
kokouksesta poissa. Tällä seikalla on kuitenkin 
merkitystä, kun arvioidaan sitä, olisiko saajalla 
perusteltua aihetta olettaa varojen jakamisen ta
pahtuneen laillisena ylijäämänjakona. 

Pykälän 2 momentissa säädetään vahingonkor
vausvelvollisuudesta. Säännös vastaa osakeyhtiö
lain 12 luvun 5 §:n 2 momenttia. 

Mikäli kaikkia laittomasti jaettuja varoja ei ole 
palautettu yhdistykselle saajan vilpittömän mie
len nauttiman suojan tai maksukyvyttömyyden 
seurauksena ja yhdistykselle on näin syntynyt 
vahinkoa, ovat ne henkilöt, jotka ovat osallistu
neet laittoman ylijäämänjakopäätöksen tekoon 
tai täytäntöönpanoon, vahingonkorvausvelvollisia 
aiheutuneesta vajauksesta. Kun tähän korvausvel
vollisuuteen sovelletaan lakiehdotuksen vahin
gonkorvausvelvollisuutta koskevan luvun sään
nöksiä, seuraa tästä, että osakkaan korvausvelvol
lisuus edellyttää törkeää tuottamusta. Tältä osin 
ehdotus on lievempi kuin voimassa oleva laki. 
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Mikäli virheellisesti laadituo taseen perusteella 
tapahtuu laiton ylijäämänjako, ovat tällaisen ta
seen laatimiseen myötävaikuttaneet korvausvel
vollisia. 

6 §. Kun vakuutusyhdistys ei lakiehdotuksen 1 
luvun 5 §:n mukaan voi harjoittaa muuta liikettä 
kuin vakuutusliikettä, ei yhdistyksen omaisuutta 
saa pykälän 1 momentin mukaan käyttää tarkoi
tukseen, joka on tälle toiminnalle ilmeisen vie
rasta. Periaate on lausuttu myös nykyisen lain 29 
§:ssä. 

Voimassa olevan lain tavoin on 2 momentissa 
yhdistyskokouksessa annettu valta määräenem
mistöllä päättää, että yhdistyksen tuottamasta 
ylijäämästä käytetään yleishyödylliseen tai siihen 
verranavaan tarkoitukseen määrä, joka yhdistyk
sen omaan pääomaan verrattuna on vähäinen. 
Pykälä vastaa pääosin vakuutusyhtiölain 12 luvun 
4 §:ää. 

7 §. Kuten vakuutusyhtiöissäkin on myös va
kuutusyhdistyksissä katsottu tarpeelliseksi ottaa 
lakiin nimenomaiset säännökset siitä, missä ta
pauksessa yhdistys voi antaa rahalainoja johto
henkilöilleen. Esillä olevan pykälän 1 momentis
sa säädetään rahalainan antamisesta hallituksen 
tai hallintoneuvoston jäsenelle tai toimitusjohta
jalle sekä eräille näiden lähisukulaisille. Rajoituk
sella pyritään estämään yhdistyksen omaisuuden 
väärinkäyttö, kun lainojen myöntämisestä yleensä 
päättävät juuri mainitut johtohenkilöt. 

Osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:ssä on rahalainan 
antaminen yhtiön osakkeenomistajalle rinnastet
tu rahalainan antamiseen edellä mainituille joh
tohenkilöille. Lakiehdotuksessa ei sen sijaan ole 
rajoitettu yhdistyksen oikeutta myöntää osakkail
leen lainoja, koska keskinäisyyden periaatteella 
toimivassa yhteisössä lainananto tapahtuu yleensä 
nimenomaan osakkaille eikä tällaisen asiakassuh
teen syntymistä ole aihetta rajoittaa. 

Yhdistyksen johdolle sekä näiden pykälässä 
mainituille lähisukulaisille voidaan myöntää ra
halainoja sen vapaan oman pääoman puitteissa, 
jota yhdistyksen viimeinen vahvistettu tase osoit
taa. Lainan antaminen edellyttää lisäksi aina 8 
§:ssä mainitunlaisen vakuuden saamista. Mikäli 
lainaa annetaan ilman mainitunlaista vakuutta, 
saattaa yhdistyksen johto joutua yhdistystä koh
taan vahingonkorvausvelvolliseksi. Muun kuin 
rahalainan antamista ei ole kielletty, ellei sitä 
voida pitää peiteltynä rahalainana. 

Pykälän 2 momentissa säädetään 1 momentissa 
tarkoitettujen rahalainojen kirjaamisesta. Pykä
lässä säädetyt lainatiedot on merkittävä joko 
hallituksen pöytäkirjaan tai erityiseen lainaluette-

loon. Osakeyhtiöissä lainaluettelo tulee laatia 
tilikausittain. Lakiehdotuksessa on kuitenkin läh
detty siitä, että lainaluettelon tulee vakuutus
yhdistyksessä olla joka hetki ajan tasalla eli jokai
nen uusi myönnetty laina tulee viivytyksettä 
merkitä luetteloon. Lainaluettelon laatimisesta 
vastaavat yhdistyksen hallitus ja toimitusjohtaja. 
Lainaluettelo ja hallituksen pöytäkirja eivät ole 
julkisia asiakirjoja. Tilintarkastajilla on kuitenkin 
oikeus tutustua lainaluetteloon, jotta he voivat 
tarkistaa lainanannon asianmukaisuuden. 

8 §. Pykälässä säädetään vakuutusyhdistyksen 
antaman lainan vakuudesta. 

Vakuutusyhdistyksen tulee jokaisesta antamas
taan rahalainasta saada esillä olevan pykälän 
mukainen vakuus. Vakuuksille pykälässä asetetut 
vaatimukset ovat samat kuin vakuutusyhtiön 
luetteloidulle katteelle asetetut vaatimukset (va
kuutusyhtiölain 10 luvun 3 §). Niiden velkasi
toumusten osalta, joiden vakuutena on 4 kohdan 
mukainen kiinnitys, on yhdistyksen ja muiden 
samalla tai paremmalla etuoikeudella olevien 
saamisten yhteismäärää kiinnitetyn omaisuuden 
arvosta tiukennettu vakuutusyhtiölain vaatimasta 
70 % :sta 50 % :iin. Sellaisen asunto- tai kiinteis
töyhtiön omaisuuden osalta, jossa yhdistyksellä 
on vähintään 90 % yhtiön osakkeista, on mainit
tu saamisten yhteismäärä tiukennettu 70 % :iin, 
kun se vakuutusyhtiölaissa on 85 %. Näillä 
tiukennuksilla pyritään erityisesti turvaamaan se, 
että vakuutusyhdistysten sijoitustoiminnassa väl
tyttäisiin luottotappioilta. 

9 §. Kun takuupääomalla on pitkälle osakeyh
tiön osakepääomaan rinnastettava pääomasijoi
tuksen luonne, on esillä olevassa pykälässä osa
keyhtiölain 12 luvun 7 §:n 3 momentin tavoin 
kielletty antamasta rahalainaa siihen tarkoituk
seen, että velallinen tai hänen lähisukulaisensa 
hankkisi lainavaroilla yhdistyksen takuuosuuksia. 
Kielto on perusteltu, koska näin voidaan estää 
lainananto henkilölle, joka lainavaroilla eli yhdis
tykseltä saamillaan varoilla hankkisi määräämis
valtaa yhdistyksessä. Jos tällainen kielto puuttui
si, olisi takuuosuudenomistajilla mahdollisuus 
saada yhdistykseen sijoittamansa pääomapanos 
takaisin noudattamatta lain sallimia yhdistyksen 
varojen jakoa koskevia periaatteita ja tämä saat
taisi heikentää yhdistyksen vakavaraisuutta. 

10 §. Esillä olevassa pykälässä kielletään vakuu
tusyhdistystä antamasta vakuutta vieraan henki
lön sitoumuksesta. Kun vakuutusyhtiöt antavat 
takuita tai muita vakuuksia ainoastaan takuu- tai 
luottovakuutuksen muodossa ja kun yhdistykset 
eivät saa näitä vakuutuslajeja harjoittaa, on kat-
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sottu asianmukaiseksi kieltää yhdistyksiltä vakuu
den antaminen kokonaan. 

12 luku 

Vakuutusyhdistysten valvonta 

Vakuutusyhdistysten toiminnan valvonta kuu
luu voimassa olevan lain mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriölle. Ministeriön suorittama val
vonta on käytännössä tapahtunut etupäässä sille 
toimitetun tilastokertomuksen ja muiden asiakir
jojen petusteella. Yhdistysjärjestysten vahvistami
nen on myös ollut eräs keino valvoa yhdistyksiä. 
Sen sijaan varsinainen yhdistyksissä tapahtuva 
tarkastaminen on jäänyt vähäiseksi, koska minis
teriöllä ei ole ollut käytettävissä yhdistysten luku
määrään nähden riittävästi henkilökuntaa. La
kiehdotuksen eräänä keskeisenä tavoitteena on 
näin ollen ollut yhdistysten valvonnan tehostami
nen. Tämä on lakiehdotuksessa toteutettu siten, 
että ministeriön avuksi perustetaan uusi valvonta
elin, vakuutusyhdistystarkastus, jonka pääasial
lisena tehtävänä olisi yhdistyksissä tapahtuvien 
tarkastusten suorittaminen. 

Ehdotuksen mukaan vakuutusyhdistystarkas
tuksen asettaa vakuutusyhdistysten keskusjärjes
tö. Keskusjärjestö nimetään asetuksella. Tarkas
tuselimen itsenäisyys ja puolueettomuus muun 
muassa keskusjärjestöön nähden pyritään takaa
maan sillä, että tarkastusjohtajan ja tarkastajan 
valintaa ja tehtävästään vapauttamista koskeva 
päätös on alistettava sosiaali- ja terveysministe
riön vahvistettavaksi. Lakiehdotuksen vaitiolovel
vollisuutta koskeva säännös koskee myös vakuu
tusyhdistystarkastusta. 

Vakuutusyhdistystarkastusta vastaava sääntely 
on toteutettu osuus- ja säästöpankkien tarkastuk
sessa. 

Ministeriön suorittama valvonta säilyisi lakieh
dotuksen mukaan nykyisen laajuisena. Ehdotus 
ei rajoita ministeriön edustajien osallistumisoi
keutta vakuutusyhdistystarkastuksen suorittamiin 
tarkastuksiin. Ministeriön valvontatehtäviä on 
täsmennetty voimassa olevaan lakiin verrattuna. 

Lakiehdotuksella ei ole tarkoitus muuttaa val
litsevaa tilannetta valvonnasta kuluttajansuoja
asioissa. Ehdotuksen toteuttaminen ei siten vai
kuta kuluttaja-asiamiehen toimivaltaan. 

1 §. Pykälä sisältää nykyisen lain 63 §:n 
mukaisen yleissäännöksen siitä, että sosiaali- ja 
terveysministeriö valvoo vakuutusyhdistysten toi
mintaa. Ministeriölle annetaan myös nimenomai
nen oikeus antaa yhdistyksille erilaisia niiden 

toimintaa koskevia määräyksiä. Tämä ei kuiten
kaan merkitse muutosta nykyiseen käytäntöön, 
koska tällaisen valtuuden on katsottu sisältyvän 
ministeriön yleiseen valvontatehtävään. 

2 §. Pykälässä säädetään uudesta tarkastuseli
mestä, vakuutusyhdistystarkastuksesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriön oman henkilö
kunnan lisääminen siinä määrin, että vakuutus
yhdistyksissä voitaisiin riittävän usein suorittaa 
niiden toimipaikoissa tapahtuvia tarkastuksia, ei 
ole mahdollista. Tämän yhdistysten valvontaa 
koskevan puutteen poistamiseksi esitetään esillä 
olevassa pykälässä erityisen vakuutusyhdistystar
kastuksen perustamista. 

Pykälän 1 momentin mukaan vakuutusyhdis
tystarkastuksen asettaminen on vakuutusyhdistys
ten keskusjärjestön asiana. Vakuutusyhdistyksillä 
on sekä ruotsinkielisiä että suomenkielisiä yhdis
tyksiä varten omat keskusjärjestönsä. Ruotsinkie
listen yhdistysten keskusjärjestö on jäsenenä suo
menkielisten yhdistysten keskusjärjestössä. Toi
minnan tehokkuuden ja riittävän asiantuntemuk
sen turvaamiseksi perustetaan kahdesta keskusjär
jestöstä huolimatta vain yksi tarkastuselin. Se 
keskusjärjestö, joka vakuutusyhdistystarkastuksen 
asettaa, määrätään asetuksella. 

Pykälän 2 momentin mukaan tarkastuselimen 
toiminta tapahtuu sosiaali- ja terveysministeriön 
ohjauksessa ja valvonnassa, vaikka keskusjärjestö 
asettaakin elimen. 

Pykälän 3 momentissa säädetään vakuutus
yhdistystarkastuksen velvollisuudesta antaa sosi
aali- ja terveysministeriölle sen vaatimat tiedot ja 
selvitykset. 

3 §. Pykälässä säädetään ministeriön valvonta
tehtävistä. Ministeriön tulee 1 momentin mu
kaan valvoa, että yhdistykset toimivat lain ja 
yhdistysjärjestyksensä mukaisesti. Samoin minis
teriön on seurattava, että yhdistykset noudattavat 
vakuutusta varten vahvistettuja perusteita ja että 
ne korvaus- ja muussa toiminnassaan toimivat 
hyvän vakuutustavan edellyttämällä tavalla. 

Taloudellisen kilpailun edistämisestä annettua 
lakia ( 42317 3) ei sovelleta vakuutuslaitoksiin. 
Kun eduskunta mainittua lakia käsiteltäessä edel
lytti, että vakuutuslaitosten valvontaa koskeviin 
säännöksiin sisällytettäisiin taloudellisen kilpai
lun edistämisestä annettua lakia koskevat periaat
teet, on esillä olevassa pykälässä nimenomaan 
säädetty sosiaali- ja terveysministeriön tehtäväksi 
myös yleinen kilpailuolosuhteiden seuraaminen 
vakuutusyhdistystoiminnassa. Säännös vastaa täl
tä osin periaatteiltaan pankkitarkastuslain (548/ 
69) 7 §:n 3 kohtaa. 
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Siitä huolimatta, että yhdistyskohtainen tar
kastus on lakiehdotuksen mukaan tarkoitus suo
rittaa vakuutusyhdistystarkastuksen toimesta, ase
tetaan 2 momentissa ministeriölle velvollisuus 
edelleen suorittaa tarkastuksia yhdistyksissä edel
lyttäen, että valvontatehtävien hoito sitä vaatii. 

4 §. Voimassa olevan lain 65 §:n tavoin 
säädetään tässä pykälässä ministeriön tarkastusoi
keudesta sekä ministeriön edustajan oikeudesta 
olla läsnä yhdistyksen päättävien elinten kokouk
sissa. Ministeriön tarkastusoikeus on lakiehdotuk
sessa ulotettu myös yhdistyksen omistamiin 
asunto- ja kiinteistöyhtiöihin sekä niihin muihin 
yhteisöihin, joissa yhdistys omistaa osake-enem
mistön tai vastaavan määräämisvallan. Ministe
riön edustajalle on annettu nimenomainen oi
keus saada merkityksi huomautuksensa kokouk
sessa pidettävään pöytäkirjaan. Lisäksi ministeri
ölle on samoin kuin vakuutusyhtiölaissa annettu 
mahdollisuus ottaa haltuunsa tarkastuksenalaisia 
asiakirjoja. 

5 §. Pykälässä säädetään sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle annettavista tiedoista. Pykälän 1 mo
mentin mukaan vakuutusyhdistyksen tulee vuo
sittain toimittaa ministeriölle sen laatiman kaa
van mukainen kertomus toiminnastaan ja tilas
taan. Sama velvollisuuus yhdistyksellä on ollut 
nykyisen lain 64 §:n nojalla. Yhdistyksen tulee 
liittää ministeriölle lähetettävään kertomukseen 
jäljennökset tilinpäätöksestä varustettuna mer
kinnällä sen vahvistamisen päivämäärästä sekä 
tiedolla ylijäämää tai alijäämää koskevasta yhdis
tyskokouksen päätöksestä. 

Pykälän 2 momentin mukaan yhdistys on 1 
momentissa mainittujen tietojen lisäksi velvolli
nen antamaan ministeriölle muitakin valvontaa 
varten tarpeellisia tietoja. Vaikka nykyisessä laissa 
ei ole nimenomaista säännöstä asiasta, on minis
teriöllä katsottu olevan tämä oikeus valvovana . . 
vtranomatsena. 

6 §. Esillä olevassa pykälässä säädetään niistä 
toimivaltuuksista, jotka ministeriöllä on, mikäli 
vakuutusyhdistys menettelee lain, yhdistysjärjes
tyksen, hyvän vakuutustavan tai sosiaali- ja ter
veysministeriön vakuutusyhdistyslain nojalla an
tamien määräysten vastaisesti taikka jos yhdistyk
sen toiminnan perusteet eivät enää täytä lain 
vaatimuksia. Ministeriön tulee tällaisissa tapauk
sissa kehottaa yhdistystä korjaamaan asia määrä
ajassa. Uutta voimassa olevaan lakiin verrattuna 
on ministeriön oikeus kieltää edellä mainittuja 
seikkoja koskevan päätöksen toimeenpano tai, jos 
päätös on jo ehditty panna täytäntöön, vaatia 
yhdistystä ryhtymään toimepiteisiin oikaisun ai-

kaansamiseksi. Mikäli yhdistys ei noudata edellä 
mainittua kehotusta tai kieltoa, voidaan yhdistys
tä kieltää myöntämästä uusia vakuutuksia siksi 
kunnes kehotuksen tai kiellon aiheuttanut seikka 
on korjattu. Vain ministeriöllä on pykälässä sään
nellyt valtuudet. Vakuutusyhdistystarkastus ei 
sen sijaan voi ryhtyä pykälässä säänneltyihin toi
miin, vaan sen tulee havaitessaan yhdistyksen 
menetelleen pykälässä mainituin tavoin ilmoittaa 
asiasta ministeriölle. 

7 §. Pykälässä säädetään vakuutusyhdistystar
kastuksen henkilökunnasta ja heidän ottamises
taan toimeensa. Säännös vastaa muun muassa 
säästöpankkilain (541169) 75 §:ää. 

Pykälän 1 momentin mukaan vakuutusyhdis
tystarkastuksessa on tarkastusjohtaja sekä riittävä 
määrä tarkastajia. Tarkastusjohtaja vastaa vakuu
tusyhdistystarkastuksen toiminnasta. 

Pykälän 2 momentin mukaan se vakuutus
yhdistysten keskusjärjestö, joka nimetään asetuk
sella, ottaa tarkastuselimen henkilökunnan toi
meensa. Tarkastusjohtajan ja tarkastajan valintaa 
koskeva päätös on alistettava sosiaali- ja terveys
ministeriön vahvistettavaksi. Tällä pyritään tur
vaamaan valittavien henkilöiden riittävä pätevyys 
ja riippumattomuus yhdistysten keskusjärjestöstä. 

8 §. Pykälässä säädetään vakuutusyhdistystar
kastuksen ja sen edustajan oikeuksista. Säännös 
vastaa pääosin muun muassa säästöpankkilain 76 
§:ää. 

Vakuutusyhdistystarkastuksella ja sen edustajil
la on yhtä laaja oikeus tarkastaa vakuutusyhdis
tysten toimintaa kuin sosiaali- ja terveysministeri
öllä. Tarkastuselimen edustajilla on myös oikeus 
osallistua yhdistyksen eri toimielinten kokouk
siin, käyttää niissä puhevaltaa ja saada tekemänsä 
huomautukset merkityiksi pöytäkirjaan. Yhdis
tysten on myös vaadittaessa annettava vakuutus
yhdistystarkastukselle sen vaatimat, valvontaa 
varten tarpeelliset tiedot. 

9 §. Pykälässä säädetään vakuutusyhdistystar
kastuksesta aiheutuvien kustannusten peittämi
sestä. 

Jokainen vakuuutusyhdistys on velvollinen 
osallistumaan niihin kustannuksiin, jotka aiheu
tuvat vakuutusyhdistystarkastuksen suorittamasta 
tarkastustoiminnasta. Osallistuminen kustannuk
siin tapahtuu erityisellä vuosimaksulla, jonka 
laskemisen perusteet vahvistaa sosiaali- ja terveys
ministeriö. Keskusjärjestön tulee toimittaa minis
teriölle selvitys vakuutusyhdistystarkastuksesta ai
heutuneista kustannuksista, jotta ministeriö voisi 
valvoa kustannusten pysymistä kohtuullisina. 
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10 §. Pykälä sisältää valtuutuksen asetuksella 
tarkemmin säätää vakuutusyhdistystarkastuksen 
järjestämisestä. 

13 luku 

Selvitystila ja purkaminen 

Vakuutusyhdistyksen purkaminen, joka mer
kitsee yhdistyksen toiminnan ja olemassaolon 
päättymistä, voi tapahtua joko selvitys- tai sulau
tumismenettelyn avulla. Lisäksi purkaminen voi 
tapahtua konkurssin seurauksena. 

Selvitystila päättyy yleensä yhdistyksen purka
miseen, mutta se voi päättyä myös siihen, että 
yhdistys asetetaan konkurssiin tai että yhdistys 
sulautuu toiseen vakuutusyhdistykseen. Mikäli 
selvitystilaan asettaminen on tapahtunut yhdis
tyskokouksen vapaaehtoisella päätöksellä, voi sel
vitystila päättyä siihen, että yhdistyskokouksessa 
tehdään päätös toiminnan jatkamisesta. 

Vakuutusyhdistyksen selvitystilaan asettamises
ta ja purkamisesta lakiehdotukseen kirjoitetuissa 
säännöksissä on pyritty voimassa olevaa lakia 
yksityiskohtaisempaan sääntelyyn. Niinpä esimer
kiksi purkamispäätöksen tekeminen ja purkamis
menettely on ehdotuksessa säännelty. Lisäksi pur
kamisperusteet on uudistettu ja vakuutusyhdis
tyksen konkurssi on säännelty ehdotuksessa yksi
tyiskohtaisemmin kuin voimassa olevassa laissa. 

Yhdistyksen toiminimen kirjoittaminen kon
kursssin tai selvitystilan aikana määräytyy toimi
nimilain (128/79) 31 §:n mukaan. 

1 §. Pykälässä säädetään niistä perusteista, 
joilla vakuutusyhdistys voidaån asettaa selvitysti
laan, yhdistyskokouksen selvitystilaan asettamista 
koskevan päätöksen vaatimasta määräenemmis
töstä sekä selvitystilan alkamisesta. Säännös vas
taa pääosin vakuutusyhtiölain 15 luvun 1 §:ää. 

Nykyisen lain 47 §:ssä on säädetty yhdistyksen 
purkamisperusteista, joita ovat lisätaksoituksen 
toimittamatta jättäminen sekä yhdistyksen va
kuutuskannan tai osakasten luvun aleneminen 
yhdistysjärjestyksen edellyttämää vähimmäismää
rää pienemmäksi. Nämä purkamisperusteet on 
lakiehdotuksessa katsottu osittain vanhentuneik
si. Pakollisena purkamisperusteena mainitaan 
esillä olevan pykälän 1 momentissa lakiehdotuk
sen 2 luvun 5 §:ssä asetettujen pääomavaatimus
ten täyttämättä jättäminen, mikäli näitä vaati
muksia ei ole tietyn määräajan kuluessa täytetty. 

Kun lakiehdotuksen siirtymäsäännösten mu
kaan yhdistysten on täytettävä säädetyt pääoma
vaatimukset viiden vuoden kuluessa lain voi-

maantulosta, ei pääomavaatimusten täyttamatta 
jättäminen tänä siirtymäkautena aiheuta selvitys
tilaan asettamista. Yhdistysjärjestyksessä määrä
tyn vakuutuskannan tai vakuutuksenottajien lu
kumäärän alittumista käytetään sen sijaan purku
perusteina siirtymäkautena, kunnes uudet pää
omavaatimukset on saavutettu. Tämän jälkeen 
pakollisena purkuperusteena on ainoastaan ky
seessä olevien vaatimusten täyttämättä jättämi
nen. 

Pykälän 2 momentissa säädetään vakuutus
yhdistyksen vapaaehtoisesta purkamisesta, josta 
ei nykyisessä laissa ole säännöstä. Tällöin yhdis
tyskokous voi tietyllä määräenemmistöllä päät
tää, että yhdistys asetetaan selvitystilaan. Selvitys
tilaan asettamiselle ei tällöin vaadita mitään 
erityisiä perusteita. 

Voimassa olevan lain mukaan yhdistys on pu
rettava, jos yhdistyksen vakuutuksenottajien lu
kumäärä alenee alle yhdistysjärjestyksessä maini
tun vähimmäismäärän. Pykälän 3 momentin mu
kaan ei vakuutuksenottajien lukumäärän vähene
minen kahtena peräkkäisenä vuotena alle mo
mentissa mainitun 300:n enää ehdottomasti mer
kitse sitä, että yhdistys on purettava. Jos sosiaali
ja terveysministeriö tällaisessa tapauksessa harkit
see, että yhdistyksen toiminnassa vakuutuksenot
tajien lukumäärän alenemisesta huolimatta edel
leen toteutuvat terveet vakuutukselliset perus
teet, voi yhdistys jatkaa toimintaansa. Ministeriö 
kiinnittää edellä mainittujen perusteiden toteu
tumista harkitessaan huomiota muun muassa 
siihen, että yhdistyksessä edelleen on suhteellisen 
suuri lukumäärä yhdistystoiminnalle tyypillisiä 
yksityisiä vakuutuksenottajia. 

Yhdistyskokouksessa tehtävän selvitystilaan 
asettamista koskevan päätöksen pätevyys edellyt
tää pykälän 4 momentin mukaan erisuuruista 
määräenemmistöä riippuen siitä, onko selvitysti
laan asettamisen peruste pakollinen vai vapaaeh
toinen. Vapaaehtoinen selvitystilaan asettaminen 
edellyttää samansuuruista äänimäärää, joka vaa
ditaan yhdistysjärjestyksen muuttamiseen eli vä
hintään 2 1 3 kokouksessa edustetusta äänimääräs
tä. Jos ta;Js selvitystilaan asettaminen on pakolli
nen, saadaan päätös tehdä yhdistyskokouksessa 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Yhdistysjär
jestyksessä voidaan vapaaehtoisen selvitystilaan 
asettamisen edellyttämää määräenemmistöä tiu
kentaa. 

Pykälän 5 momentissa säädetään selvitystilan 
alkamisajankohdasta. Pääsääntöisesti selvitystila 
alkaa sinä päivänä, jona selvitystilapäätös teh
dään. Mikäli yhdistyksen purkaminen tapahtuu 
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vapaaehtoisesti, voi yhdistyskokous määrätä selvi
tystilan alkavaksi jonakin myöhempänä ajankoh
tana. 

2 §.Jos yhdistyksen hallitus tai toimitusjohtaja 
epäilee yhdistyksen joutuneen niin sanottuun 
putkaruisrajaan eli yhdistyksen pääomien alentu
neen lain vähimmäisvaatimuksia pienemmiksi, 
tulee näiden pykälän 1 momentin mukaan viivy
tyksettä laatia tilinpäätös. Vastaava säännös on 
nykyisen lain 48 §:ssä. Tilinpäätöksen tulee kos
kea sitä aikaa, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole 
esitetty yhdistyskokouksessa. 

Jos laadittu tilinpäätös osoittaa yhdistyksen 
pääomat edellä mainitulla tavalla liian pieniksi, 
yhdistyskokous on kutsuttava koolle 2 momentis
sa säädetyssä määräajassa. Tästä kokouksesta tu
lee ilmoittaa myös valvovalle viranomaiselle eli 
sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Pykälän 3 momentin mukaan on sosiaali- ja 
terveysministeriöllä oikeus kehottaa hallitusta ja 
toimitusjohtajaa laatimaan tilinpäätös, mikäli nä
mä ovat laiminlyöneet sen laatimisen, vaikka 
näillä on ollut syytä otaksua pääomien alentu
neen alle lain säätämän vähimmäismäärän. Jos 
nämä yhdistyksen toimielimet ministeriön keho
tuksesta huolimatta laiminlyövät tilinpäätöksen 
laatimisen, voi ministeriö laadituttaa tilinpäätök
sen yhdistyksen kustannuksella. Ministeriö voi 
myös kutsua yhdistyskokouksen koolle, mikäli 
teetetty tilinpäätös osoittaa pääomien riittämät
tömyyden. 

Pykälän 4 momentissa veivoitetaan yhdistysko
kous tekemään päätös selvitystilasta, jos yhdistyk
sen pääomat eivät 1 §:ssä säädetyssä määräajassa 
ole nousseet lain edellyttämälle tasolle. Mikäli 
yhdistyskokous ei tällaista päätöstä tee, yhdistys 
asetetaan selvitystilaan ja purettavaksi ministe
riön määräyksellä. Asiaa koskevan hakemuksen 
on momentin mukaan velvollinen ministeriölle 
tekemään yhdistyksen hallitus. Hakemuksen on 
oikeutettu tekemään myös yksittäinen hallituk
sen jäsen, yhdistyksen toimitusjohtaja tai tilintar
kastaja. 

Hallitukselle ja muille 4 momentissa maini
tuille henkilöille asetettu velvollisuus on sanktioi
tu pykälän 5 momentissa. Momentin sanktio 
koskee myös hallituksen ja toimitusjohtajan 1 
momentin mukaista velvollisuutta laatia tilinpää
tös. Mikäli edellä mainitut velvollisuudet laimin
lyödään, syntyy hallituksen jäsenille ja toimitus
johtajalle henkilökohtainen vastuu niistä velvoit
teista, jotka syntyvät yhdistykselle sen jälkeen, 
kun hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle on 
syntynyt velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin. Hal-
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lituksen jäsenet ja toimitusjohtaja voivat vapau
tua vastuustaan tekemällä ministeriölle 4 mo
mentin mukaisen hakemuksen. Vastuuta ei ole 
sellaisista velvoitteista, jotka syntyvät sen jälkeen, 
kun selvitystilaan asettamista koskeva asia on 
siirtynyt ministeriön käsiteltäväksi. Vastuu lakkaa 
myös silloin, kun yhdistyskokous hyväksyy sellai
sen tiliotatkastajan tarkastaman taseen, josta käy 
ilmi, että yhdistyksen pääomat jälleen täyttävät 
lakiehdotuksen 2 luvun 5 §:ssä asetetut vaati
mukset. 

3 §. Esillä olevassa pykälässä annetaan sosiaali
ja terveysministeriölle oikeus ottaa haltuunsa yh
distyksen omaisuutta sen vastuuvelkaa vastaava 
määrä, jos ministeriö katsoo yhdistyksen joutu
neen tai olevan joutumassa purkamistilaan. Mi
nisteriöllä on pykälän mukaan myös oikeus kiel
tää yhdistystä luovuttamasta tai panttaamasta 
yhdistyksen hallinnassa olevaa omaisuutta. Sään
nös vastaa pääosin vakuutusyhtiölain 14 luvun 6 
§:ää. 

4 §. Pykälässä säädetään yhdistyksen toimieli
mistä selvitystilan aikana. Säännös vastaa pääosin 
vakuutusyhtiölain 15 luvun 3 §:ää. 

Samalla kun yhdistyskokouksessa päätetään 
selvitystilaan asettamisesta, tulee kokouksen vali
ta vähintään yksi selvitysmies, joka selvitystilan 
aikana hoitaa yhdistyksen asioita hallituksen, 
toimitusjohtajan ja mahdollisen hallintoneuvos
ton sijasta. Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja 
voidaan valita selvitysmieheksi. Yhdistyksen ti
lintarkastajan tehtävä jatkuu selvitystilan aikana. 
Nykyisen lain 49 §:n tavoin ministeriöllä on 
pykälän 1 momentin mukaan oikeus määrätä 
yhdistyskokouksen valitseman selvitysmiehen li
säksi yksi selvitysmies. 

Selvitysmiesten asettamisesta tulee yhdistyksen 
tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Siinä tapauk
sessa, että yhdistyksellä ei ole rekisteriin merkit
tyjä selvitysmiehiä, ministeriö määrää väliaikaisen 
selvitysmiehen saatuaan asiaa koskevan ilmoituk
sen joko rekisteriviranomaiselta tai yhdistyksen 
osakkaalta, velkojalta tai muulta henkilöltä, jon
ka oikeus voi riippua siitä, että yhdistyksellä on 
edustaja. Väliaikaisen selvitysmiehen tehtävänä 
on kutsua koolle yhdistyskokous, joka valitsee 
yhdistykselle varsinaiset selvitysmiehet. Kun nä
mä on valittu, lakkaa väliaikaisen selvitysmiehen 
tehtävä. 

Jos yhdistyksen selvitystilaan asettaminen ta
pahtuu ministeriön määräyksellä, määrää minis
teriö samalla pykälän 2 momentin mukaan selvi
tysmiehen. 
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Selvitysmiehet ovat paasaant01sesti samassa 
asemassa kuin yhdistyksen hallituksen jäsenet. 
Tämä periaate ilmenee 3 momentista. Heihin 
sovelletaan siten eräitä poikkeuksia lukuun otta
matta kaikkia lain hallitusta ja sen jäseniä koske
via säännöksiä. Selvitysmiehiin ei kuitenkaan 
sovelleta esimerkiksi hallituksen toimikautta kos
kevia säännöksiä, vaan heidän toimintansa jatkuu 
koko selvitysmenettelyn ajan. Selvitysmiesten 
tehtävät ovat myös suppeammat kuin hallituksen 
tehtävät. 

Tilintarkastajien tehtävä jatkuu selvitystilan ai
kanakin. Tästä säädetään pykälän 4 momentissa. 

5 §. Yhdistyskokouksen asema ei muutu siitä 
huolimatta, että yhdistys on asetettu selvitysti
laan, vaan se toimii normaalien yhdistyskokousta 
koskevien määräysten mukaan ottaen kuitenkin 
huomioon selvitystilasta johtuvat muutokset yh
distyksen toiminnassa. Näin yhdistyskokous ei 
selvitystilan aikana voi esimerkiksi päättää takuu
pääoman korottamisesta tai alentamisesta. Sään
nös vastaa vakuutusyhtiölain 15 luvun 4 §:ää. 

6 §. Pykälässä säädetään hallituksen ja toimi
tusjohtajan velvollisuudesta laatia tilinpäätös sel
vitystilan alettua. Säännös vastaa vakuutusyhtiö
lain 15 luvun 5 §:ää. 

Sen jälkeen kun yhdistys on asetettu selvitysti
laan, hallituksen ja toimitusjohtajan tulee viivy
tyksettä laatia tilinpäätös viimeisimmän tilikau
den ja selvitystilan alkamispäivän väliseltä ajalta. 
Jos edellisen tilikauden tilinpäätöstä ei vielä ole 
ehditty esittää yhdistyskokoukselle, tulee laatia 
erillinen tilinpäätös täydeltä tilikaudelta ja siltä 
kulumassa olevalta tilikaudelta, joka edeltää sel
vitystilaa. Tilinpäätöksen osalta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä lakiehdotuksessa on säädetty 
tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. 
Laadittu tilinpäätös on mahdollisimman pian 
esitettävä yhdistyskokouksessa vahvistettavaksi. 

7 §. Kun yhdistys on asetettu selvitystilaan ja 
selvitysmiehet valittu, on näistä seikoista selvitys
miesten ilmoitettava sosiaali- ja terveysministe
riölle sekä patentti- ja rekisterihallitukselle. Sään
nös vastaa vakuutusyhtiölain 15 luvun 6 §:ää. 

8 §. Pykälässä säädetään selvitysmiesten toi
minnasta. Selvitysmiesten tehtävä alkaa selvitysti
lapäätöksen tekemisen jälkeen. Tämän ajankoh
dan jälkeen heidän tulee hoitaa kaikki yhdistyk
sen selvitystilasta johtuvat asiat. Säännös vastaa 
pääosin vakuutusyhtiölain 15 luvun 7 §:ää. 

Selvitysmiesten ensimmäisiä tehtäviä on hakea 
julkinen haaste yhdistyksen velkojille sen mu
kaan, mitä määräajasta velkomisasioissa sekä jul
kisesta haasteesta velkojille 9 päivänä marraskuu-

ta 1868 annetun asetuksen 8 §:ssä on säädetty. 
Selvitysmiesten tulee myös mahdollisimman no
peasti muuttaa yhdistyksen omaisuus rahaksi 
edellyttäen, ettei siitä aiheudu ilmeistä vahinkoa. 
Samoin heidän tulee maksaa yhdistyksen velat. 
Velan maksamisesta on tarkemmat säännökset 
tämän luvun 10 §:ssä. 

9 §. Pykälässä säädetään tilinpäätöksistä selvi
tystilan aikana. Säännös vastaa vakuutusyhtiölain 
15 luvun 8 §:ää. 

Velvollisuus esittää tilinpäätös yhdistyskokouk
sessa ei lakkaa sen johdosta, että yhdistys asete
taan selvitystilaan. Näin ollen selvitysmiesten, 
jotka hoitavat yhdistyksen asioita selvitystilan 
aikana hallituksen sijasta, tulee laatia kultakin 
tilikaudelta tilinpäätös, joka on määräajassa esi
tettävä yhdistyskokouksessa. Yhdistyksen tilintar
kastajat tarkastavat selvitysmiesten laatiman tilin
päätöksen ja antavat siitä tilintarkastuskertomuk
sen. Selvitystilan aikana tilinpäätös laaditaan ti
linpäätöstä koskevien yleisten sääntöjen nojalla 
kuitenkin ottaen huomioon, että lakiehdotuksen 
säännöksiä hallituksen esityksestä ylijäämää tai 
alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi ei sovelleta. 

Yhdistyksen selvitystila tulee pyrkiä saamaan 
päätökseen kahden vuoden kuluessa selvitystilan 
alkamisesta. Mikäli selvitystilaa ei tämän ajan 
kuluessa saada lopetettua, selvitysmiesten on toi
mintakertomuksessa ilmoitettava ne syyt, jotka 
ovat selvitystilaa pitkittäneet. 

10 §. Esillä olevassa pykälässä säädetään siitä, 
miten 8 §:ssä mainittu yhdistyksen velkojen mak
saminen tapahtuu ja yhdistyksen omaisuus muu
toin jaetaan. Säännös vastaa vakuutusyhtiölain 15 
luvun 9 §:ää. 

Pykälän 1 momentista ilmenee, että omaisuu
den jakamiseen saadaan ryhtyä vasta velkojille 
haetun julkisen haasteen paikalletulopäivän jäl
keen ja edellyttäen, että kaikki tiedossa oleva 
yhdistyksen velka on maksettu tai velan maksa
misesta on asetettu vakuus. Sen jälkeen kun velat 
on maksettu tai niiden maksamisesta on asetettu 
riittävä vakuus, maksetaan takaisin takuupääoma 
ja sille mahdollisesti tuleva korko. Loppuosa 
omaisuudesta jaetaan yhdistyksen osakkaille yh
ditysjärjestyksen määräämällä tavalla. Niiden ta
pausten varalta, joissa jäljelle jäävä omaisuus on 
määrältään vahäinen eikä sitä ole tarkoituksen
mukaista jakaa lukuisille osakkaille, voidaan 
jäännös yhdistysjärjestyksen määräyksen perus
teella käyttää muulla tavoin, esimerkiksi johon
kin vakuutustoimintaa edistävään tarkoitukseen. 

Pykälän 2 momentissa on yhdistyksen osak
kaalle annettu oikeus moittia selvitysmiesten suo-
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rittamaa omaisuuden jakoa. Jaon moltttminen 
tapahtuu siten, että osakas nostaa yhdistystä 
vastaan määräajassa kanteen yleisessä alioikeudes
sa. Nykyisen lain 58 §:n mukainen moiteaika on 
yksi vuosi. Esitetty kolmen kuukauden määräaika 
vastaa osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölaissa säädet
tyä määräaikaa, 

Pykälän 3 momentissa säädetään osakkaan 
jako-osuuteen kohdistuvan oikeuden vanhentu
misesta. Säännöksen tarkoituksena on edesauttaa 
selvitystilan loppuun saattamista silloinkin, kun 
kaikki osakkaat eivät tule nostamaan jako-osuuk
siaan. Osakkaan oikeus jako-osuuteen vanhentuu 
momentin mukaan viiden vuoden kuluessa lop
putilityksen esittämisestä yhdistyskokouksessa. 
Jos osakas ei tässä ajassa nosta osuuttaan, menet
tää hän oikeutensa siihen. Mikäli kaikkia jako
osuuksia ei nosteta, on yhdistyksen selvitystilaa 
pääsääntöisesti jatkettava 19 §:n mukaisesti. Jot
tei selvitystilaa jouduttaisi jatkamaan jonkin 
määrältään vähäisen jako-osuuden jäätyä nosta
matta, on lakiehdotuksessa tehty mahdolliseksi 
menetetyn jako-osuuden määrääminen tulevaksi 
valtiolle silloin, kun jako-osuus on vähäinen 
jaettavaan omaisuuteen verrattuna. Sosiaali- ja 
terveysministeriö määrää osuuden tulemisesta 
valtiolle selvitysmiesten ilmoituksesta. 

11 §. Pykälässä säädetään eräiden korvaussaa
misten haltijoiden etuoikeudesta selvitystilassa 
olevan yhdistyksen varoihin. Tällaista etuoikeus
säännöstä ei voimassa olevassa vakuutusyhdistys
laissa ole. Säännöksellä pyritään vakuutettujen 
etujen turvaamiseen samalla tavalla kuin vakuu
tusyhtiölain mukaan vakuutusyhtiöissä (15 luvun 
10 §). Kun jälleenvakuutussopimus on luonteel
taan yleensä puhdas liiketoimi, jossa saamisen 
haltijalla ei ole samaa etuoikeuden tarvetta kuin 
suoraan vakuutukseen petustuvan saamisen halti
jalla, on jälleenvakuutussopimus jätetty etuoi
keuden ulkopuolelle. Vakuutusyhtiölaissa (15 lu
vun 10 §)on henkilövakuutukset asetettu parem
paan etuoikeusasemaan kuin muut vakuutukset. 
Lakiehdotuksessa henkilövakuutus on samassa 
asemassa muiden vakuutuslajien kanssa. Koska 
vakuutusyhdistykset ovat ehdotuksen mukaan 
viime kädessä eräänlaisessa yhteisvastuussa (16 §) 
yhdistyksen sitoumuksista, on vakuutuksenotta
jan saaminen riittävän turvattu. 

Saamisten yleisestä etuoikeudesta konkurssi- ja 
etuoikeusriidoissa säädetään 9 päivänä marras
kuuta 1868 annetussa etuoikeusasetuksessa. Tä
män asetuksen 3 §:n mukaan maksetaan ensim
mäisenä sellaiset saamiset, joiden vakuutena on 
irtain pantti tai pidätysoikeus. Esillä olevassa 

pykälässä on näihin saamisiin rinnastettu muusta 
kuin jälleenvakuutussopimuksesta johtuvat sellai
set saamiset, joista aiheutuva vastuu kirjataan 
korvausvastuuseen. Tällaisen etuoikeuden synty
minen edellyttää kuitenkin, että saaminen on 
syntynyt tietyn määräajan kuluessa selvitystilan 
alkamisesta. Pykälässä säädetty etuoikeus ei huo
nonna käteispantin eikä kiinnityksen haltijan 
oikeutta. 

12 §. Pykälässä on säännöksiä lopputilitykses
tä. Säännös vastaa vakuutusyhtiölain 15 luvun 15 
§:ää. 

Kun selvitysmiehet ovat saaneet selvitystehtä
vän suoritetuksi, on heidän 1 momentin mukaan 
laadittava selvitysmenettelystä lopputilitys. Lop
putilitys muodostuu kertomuksesta, jossa tulee 
selostaa selvitysmenettelyn kulku sekä miten va
rojen jakaminen on tapahtunut. Selvitystilan 
ajalta tehtyjä tilinpäätöksiä koskevat asiakirjat on 
myös liitettävä kertomukseen. Kertomuksen joh
dosta on toimitettava tilintarkastus. Kertomus ja 
tilintarkastuskertomus on käsiteltävä yhdistysko
kouksessa. 

13 §. Pykälä sisältää säännökset yhdistyksen 
putkaruisajankohdasta sekä selvitysmiehiä vastaan 
mahdollisesti nostettavasta korvauskanteesta. 
Säännös vastaa vakuutusyhtiölain 15 luvun 16 
§ 

.... :aa. 
Pykälän 1 momentin mukaan selvitystilassa 

oleva vakuutusyhdistys katsotaan puretuksi, kun 
lopputilitys on esitetty yhdistyskokouksessa. Tä
mä tarkoittaa sitä, että yhdistys purkautuu mai
nittuna ajankohtana edellyttäen, että yhdistysko
kous hyväksyy lopputilityksen. Jos kokous ei 
hyväksy tilitystä, vaan päättää nostaa kanteen 
selvitysmiehiä vastaan, selvitystila jatkuu. Selvi
tysmiesten viimeisiä tehtäviä on ilmoittaa yhdis
tyksen purkautumisesta kaupparekisteriin. Pykä
län 1 momentin periaate vastaa nykyisen lain 57 
§:n 1 momenttia. 

Yhdistyksen purkaminen ei estä pykälän 2 
momentissa määriteltyä vähemmistöä vaatimasta 
yhdistyskokouksen koollekutsumista käsittele
mään selvitysmiehiä vastaan mahdollisesti nostet
tavaa vahingonkorvauskannetta. Mikäli yhdistys
kokous, joka on kutsuttu koolle päättämään 
kanteen nostamisesta, hylkää kanteen nostamista 
koskevan vaatimuksen, voi osakkaiden vähem
mistö panna kanteen vireille 15 luvun 6 §:n 2 
momentissa säädetyllä tavalla. Elleivät selvitys
miehet toimita kutsua tällaiseen yhdistyskokouk
seen, voi sosiaali- ja terveysministeriö kutsua 
kokouksen koolle yhdistyksen kustannuksella, jos 
yhdistyksen hallituksen tai hallintoneuvoston jä-
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sen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja tai osakas 
tekee ministeriölle asiaa koskevan hakemuksen. 
Kanne on, kuten nykyisenkin lain 58 §:n mu
kaan, nostettava vuoden kuluessa siitä, kun lop
puselvitys esitettiin yhdistyskokouksessa. 

14 §. Pykälässä ehdotetaan voimassa olevan 
lain 57 §:n 2 momentin tavoin, että lopputilityk
seen liittyvät asiakirjat on säilytettävä 10 vuoden 
ajan. Asiakirjoja ei kuitenkaan enää tarvitse toi
mittaa sosiaali- ja terveysministeriöön, vaan riit
tää, että näiden säilytys tapahtuu ministeriön 
määräämällä tavalla. Säännös vastaa vakuutus
yhtiölain 15 luvun 17 §:ää. 

15 §. Siinä tapauksessa, että yhdistyksellä ei 
ole riittävästi varoja selvityskulujen ja 11 §:ssä 
mainittujen etuoikeutettujen saamisten suoritta
miseen, peritään osakkailta 1 luvun 3 §:ssä 
säädetty lisämaksu. Mikäli yhdistyksen varat eivät 
lisämaksuvelvollisuuden toteuttamisenkaan jäl
keen riitä edellä mainittujen erien suorittami
seen, joudutaan puuttuvat varat perimään muilta 
yhdistyksiltä. Yhdistysten yhteisvastuuta ei ny
kyisessä laissa ole, koska osakkaat ovat yhdistys
järjestysten mukaan olleet rajattomassa vastuussa 
yhdistyksen sitoumuksista. Kun lakiehdotuksessa 
on osakkaiden lisämaksuvelvollisuus rajoitettu 
enintään yhden vuoden vakuutusmaksujen mää
rään, on mahdollista, ettei tällä tavalla saada 
kerätyksi riittävästi varoja edellä mainittujen kus
tannusten suorittamiseen. Jotta näissäkin tapauk
sissa turvattaisiin etuoikeutettujen saamisten ja 
selvityskulujen maksaminen, voidaan puuttuvat 
varat ehdotuksen mukaan kerätä muilta yhdistyk
siltä. 

Jos selvitysmiehet toteavat, etteivät yhdistyksen 
varat sen jälkeen, kun lisämaksu on peritty, riitä 
siihen asti syntyneiden selvityskulujen ja etuoi
keutettujen saamisten maksamiseen, tulee hei
dän esillä olevan pykälän mukaan ilmoittaa asias
ta sosiaali- ja terveysministeriölle, jotta tämä 
ryhtyisi toimiin yhteisvastuun toteuttamiseksi. 

16 §. Pykälässä säädetään niistä tapauksista, 
joissa yhdistysten välinen yhteisvastuu voidaan 
toteuttaa ja siitä, miten tämä vastuu jakautuu 
yhdistysten kesken. 

Yhdistysten vastuu voidaan 1 momentin mu
kaan toteuttaa selvityskulujen sekä yhdistyksen 
korvausvastuuseen kuuluvien saamisten sekä sel
laisten saamisten perimiseksi, joiden vakuutena 
on käteispantti tai kiinnitys. 

Yhdistyksiltä perittävä määrä jaetaan 2 mo
mentin mukaan yhdistysten kesken niiden vii
meksi vahvistettujen tilinpäätösten mukaisten va
kuutusmaksutulojen suhteessa. 

17 §. Yhdistysten yhteisvastuuseen perustuvien 
suoritusten perintä hoidetaan erityisen toimitsi
jan toimesta. Toimitsijan määrää sosiaali- ja ter
veysministeriö sen jälkeen, kun se on saanut 15 
§:ssä mainitun selvitysmiesten tekemän ilmoituk
sen. Toimitsijaksi ministeriö voi määrätä joko 
selvitysmiehen tai muun henkilön. 

18 §. Niissä tapauksissa, joissa selvitysmiehet 
maksettuaan yhdistyksen kaiken tiedossa olevan 
velan havaitsevat, etteivät yhdistyksen jäljelle 
jääneet varat riitä selvityskulujen suorittamiseen, 
voivat selvitysmiehet konkurssiin asettamisen si
jasta ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveysministe
riölle. Ministeriö voi tällöin määrätä yhdistyksen 
selvitystilan lopetettavaksi ja julistaa yhdistyksen 
puretuksi. Ministeriölle tehtävään ilmoitukseen 
on liitettävä KHT- tai HTM-tilintarkastajan to
distus siitä, että yhdistyksen velat on maksettu. 
Kun ministeriö määrää selvitystilan lopetettavaksi 
ja julistaa yhdistyksen puretuksi, on sen samalla 
määrättävä mahdollisesti jäljelle jääneiden varo
jen tulemisesta valtiolle. Selvitysmiesten velvolli
suutena on ilmoittaa ministeriön lopettamis- ja 
purkamispäätöksestä kaupparekisteriin. Säännös 
vastaa pääosin vakuutusyhtiölain 15 luvun 18 
§:ää, 

19 §. Pykälässä säädetään selvitystilan jatkami
sesta. Säännös vastaa vakuutusyhtiölain 15 luvun 
19 §:ää. 

Vakuutusyhdistyksen selvitystilaa voidaan esillä 
olevan pykälän mukaan jatkaa tietyissä tilanteissa 
sen jälkeen, kun yhdistys on purettu. Tällaista 
selvitystilan jatkamismahdollisuutta ei ole nykyi
sessä laissa. 

Selvitystä voidaan jatkaa, jos yhdistykselle tu
lee uusia varoja tai yhdistystä vastaan nostetaan 
kanne. Selvitys voi jatkua myös muista syistä, 
esimerkiksi, jos yhdistyksen varojen jakaminen 
osoittautuu moitteen johdosta virheelliseksi. 

Selvitystilan jatkaminen kuuluu aikaisemmille 
selvitysmiehille. Heidän on muun muassa ilmoi
tettava selvitystilan jatkamisesta kaupparekiste
riin sekä kutsuttava koolle jatketuo selvitystilan 
ensimmäinen yhdistyskokous. Mikäli yhdistyksel
lä ei ole selvitysmiehiä, voi sosiaali- ja terveysmi
nisteriö määrätä väliaikaisen selvitysmiehen osak
kaan, velkojan tai muun henkilön hakemuksesta, 
jonka oikeus on riippuvainen siitä, että yhdistyk
sellä on edustaja. Tälläisen väliaikaisen selvitys
miehen tehtävänä on kutsua yhdistyskokous 
koolle valitsemaan varsinainen selvitysmies. 

20 §. Pykälässä säädetään selvitystilan lopetta
misesta yhdistyskokuksen päätöksellä. Säännös 
vastaa vakuutusyhtiölain 15 luvun 20 §:ää. 
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Selvitystilan lopettamismahdollisuus ja yhdis
tyksen toiminnan jatkaminen ovat uutuuksia voi
massa olevaan lakiin verrattuna. Yhdistyskokous 
voi tietyin edellytyksin päättää selvitystilan lopet
tamisesta ja yhdistyksen toiminnan jatkamisesta. 
Tämä on mahdollista pykälän 1 momentin mu
kaan silloin, kun yhdistys on asetettu selvitysti
laan vapaaehtoisesti yhdistyskokouksen päätök
sellä. Pykälän 2 momentin mukaan on 1 momen
tin säännöksiä vastaavasti sovellettava, jos yhdis
tys on asetettu selvitystilaan sen johdosta, ettei se 
enää täyttänyt ehdotuksen 2 luvun 5 §:n mukai
sia pääomavaatimuksia, mutta yhdistys jälleen 
täyttää lain asettamat vaatimukset. 

Yhdistyskokouksen päätös selvitystilan lopetta
misesta edellyttää samaa määräenemmistöä kuin 
yhdistyksen asettaminen vapaaehtoisesti selvitys
tilaan. Jos yhdistysjärjestyksessä on tiukennettu 
lain määräenemmistövaatimuksia, on näitä sovel
lettava myös selvitystilan peruuttamista koskevan 
päätöksen tekoon. Yhdistyskokous ei voi päättää 
selvitystilan lopettamisesta ennen kuin tilintar
kastajat ovat antaneet lausuntonsa. 

Selvitystilan lopettamispäätösta ei kuitenkaan 
voida tehdä, jos yhdistyksen omaisuutta on eh
ditty jakaa. Lopettamispäätös ei myöskään ole 
mahdollinen, jos lakiin perustuva purkamisvel
vollisuus on syntynyt selvitystilapäätöksen jälkeen 
ja on edelleen voimassa. 

Samalla kun yhdistyskokouksessa päätetään 
selvitystilan lopettamisesta ja yhdistyksen toimin
nan jatkamisesta, on yhdistykselle 3 momentin 
mukaan valittava hallitus, toimitusjohtaja ja yh
distysjärjestyksen määräyksestä riippuen hallinto
neuvosto. 

Pykälän 4 momentin mukaan selvitysmiesten 
tulee ilmoittaa kaupparekisteriin selvitystilan lo
pettamista koskevasta päätöksestä ja uuden halli
tuksen valitsemisesta. Näistä seikoista on tehtävä 
ilmoitus myös sosiaali- ja terveysministeriölle. 
Ennen kuin näitä seikkoja koskevat merkinnät on 
tehty kaupparekisteriin, ei yhdistys voi jatkaa 
toimintaansa. Velkojien suojaksi on momentissa 
säädetty, että haettu julkinen haaste jää vaiku
tuksitta, kun selvitystila on lopetettu. 

21 §. Esillä olevassa pykälässä on vakuutus
yhdistyksen konkurssia koskevia erityissäännök
siä. Muutoin vakuutusyhdistyksen konkurssiin so
velletaan yleisiä konkurssioikeuden säännöksiä. 
Pykälä korvaa nykyisen lain 59 §:n ja vastaa 
vakuutusyhtiölain 15 luvun 21 §:ää. 

Pykälän 1 momentin mukaan yhdistyksen 
omaisuus voidaan luovuttaa konkurssiin ainoas
taan hallituksen päätöksen perusteella. Mikäli 

yhdistys on selvitystilassa, konkurssiin asettami
nen tapahtuu selvitysmiesten päätöksen perus
teella. Konkurssissa olevaa yhdistystä edustavat 
hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Selvitysti
lassa olevaa yhdistystä edustavat selvitysmiehet. 

Pykälän 2 momentissa veivoitetaan tuomiois
tuin ilmoittamaan sosiaali- ja terveysministeriölle 
yhdistyksen konkurssiin asettamisesta sekä paikal
letulopäivästä nykyisen lain 59 §: n tavoin. Minis
teriöllä on lisäksi oikeus esittää yhden henkilön 
määräämistä osallistumaan konkurssipesän hal
lintoon. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväk
si, että konkurssitilan aikana ovat voimassa tä
män luvun 11 §:n säännökset etuoikeutetusta 
velasta. 

Jos yhdistyksen velat konkurssin päättyessä 
ovat varoja suuremmat, yhdistys purkautuu. Tä
män tapauksen varalta säädetään pykälän 4 mo
mentissa yhdistyksen purkautumisajankohdaksi 
konkurssihallinnon antama lopputilitys. Kon
kurssihallinnon tulee ilmoittaa yhdityksen purka
misesta viivytyksettä kaupparekisteriin. 

Jos yhdistyksellä on omaisuutta jäljellä kon
kurssin päättyessä, ei konkurssin päättyminen 
merkitse yhdistyksen purkamista, vaan tällöin on 
5 momentin mukaan yhdistyskokous kutsuttava 
koolle päättämään yhdistyksen asettamisesta sel
vitystilaan. Mikäli yhdistys on ollut selvitystilassa 
silloin, kun se asetettiin konkurssiin, on selvitystä 
jatkettava 19 §:ssä säädetyllä tavalla. 

22 §. Kun selvitystilassa olevan yhteisön tulee 
yleensä keskeyttää liiketoimintansa jouduttuaan 
selvitystilaan, kielletään esillä olevassa pykälässä 
voimassa olevan lain 61 §: n tavoin selvitys- tai 
konkurssitilassa olevaa yhdistystä myöntämästä 
uusia vakuutuksia. Liiketoimintaa saadaan jatkaa 
ainoastaan siinä määrin kuin tarkoituksenmukai
nen selvittely sitä vaatii. Näin ollen on asianmu
kaista, että selvitys- tai konkurssitilassa oleva 
vakuutusyhdistys ei sitoudu vakuutuksenantajana 
uusiin vastuisiin. Säännös vastaa vakuutusyhtiö
lain 15 luvun 22 §:ää. 

14 luku 

Sulautuminen ja vakuutuskannan luovuttaminen 

Voimassa olevaan vakuutusyhdistyslakiin lisät
tiin vuonna 1973 13 aja 13 b §, joissa säädetään 
yhdistysten sulautumisesta, vakuutuskannan luo
vuttamisesta sekä yhdistysten muuttumisesta kes
kinäiseksi vakuutusyhtiöksi. Näissä säännöksissä 
on toteutettu silloisen vakuutusyhtiölain ( 405 1 
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52) periaatteita. Säännökset ovat kuitenkin käy
tännössä osoittautuneet puutteellisiksi. Esimer
kiksi sulautumisen tapahtumisajankohtaa ei ole 
laissa säännelty. Syntyneiden tulkintavaikeuksien 
poistamiseksi on lakiehdotuksessa pyritty sulau
tumisen osalta antamaan täsmälliset säännökset, 
jotka vastaavat vakuutusyhtiölain 16 luvun ja 
osakeyhtiölain 14 luvun periaatteita. Lakiehdo
tuksessa on siten yksityiskohtaiset säännökset su
lautumismenettystä. Sulautumisajankohta on 
myös laissa sitovasti määrätty. Sulautumisen hel
pottamiseksi tietyissä tapauksissa on lakiin otettu 
säännös, jonka mukaan yhdistykset voivat sulau
tua perustamalla kokonaan uuden yhdistyksen. 
Osakkaalle on annettu oikeus saada ennakkoin
formaatiota näistä yhdistyksen toiminnan kannal
ta olennaisista tapahtumista. 

1 §. Nykyisen lain 13 a §:n tavoin vakuutus
yhdistyksen on 1 momentin mukaan saatava 
sosiaali- ja terveysministeriön suostumus sekä 
sulautumis- että vakuutuskannan luovuttamisso
pimuksen tekemiseen. 

Vakuutuskannan luovuttaminen voi tapahtua 
joko toiselle vakuutusyhdistykselle tai vakuutus
yhtiölle. Mikäli luovutus tapahtuu vakuutusyh
tiölle, sovelletaan 2 momentin mukaan tähän 
yhtiöön vakuutusyhtiölain 16 luvun vastaanotta
vaa yhtiötä koskevia säännöksiä. 

2 §. Esillä olevassa pykälässä säädetään sulau
tumista ja vakuutuskannan tai sen osan luovutta
mista koskevista sopimuksista sekä niiden hyväk
symisestä yhdistyskokouksessa. Säännös vastaava
kuutusyhtiölain 16 luvun 1 §:n 2 ja 3 moment
tia. 

Pykälän 1 momentissa on säännös siitä määrä
enemmistöstä, jolla yhdistyskokouksessa voidaan 
päättää sulautumisesta tai vakuutuskannan luo
vuttamisesta. Tällaisia säännöksiä ei nykyisessä 
laissa ole. 

Sulautumista tai vakuutuskannan luovuttamis
ta koskeva sopimus on kummankin yhdistyksen 
yhdistyskokouksen hyväksyttävä. Sulautuvan tai 
luovuttavan yhdistyksen osalta pätevän päätöksen 
syntyminen edellyttää, että toimenpidettä kan
nattaa samansuuruinen äänten enemmistö kuin 
asetettaessa yhdistys selvitystilaan 13 luvun 1 §:n 
4 momentin toisen virkkeen tarkoittamassa ta
pauksessa eli vähintään kahden kolmasosan 
enemmistö kokouksessa edustetusta äänimääräs
tä. Yhdistyskokouksessa tehtävän pätevän pää
töksen edellytyksiä voidaan yhdistysjärjestyksessä 
tiukentaa. Siten voidaan yhdistysjärjestyksessä 
määrätä esimerkiksi, että tällainen asia on käsitel
tävä kahdessa yhdistyskokouksessa, Sulautuvan 

tai luovuttavan yhdistyksen selvitystila ei ole 
esteenä sulautumis- tai vakuutuskannan luovut
tamispäätöksen tekemiselle. Vastaanottavassa yh
distyksessä sulauttamissopimus voidaan sen sijaan 
hyväksyä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

Ennen kuin sulautumissopimus tuodaan yhdis
tyskokouksen käsiteltäväksi, on se ja pykälän 2 
momentissa mainitut muut asiakirjat pidettävä 
osakkaiden nähtävillä vähintään kahden viikon 
ajan ennen sulautumisesta tai vakuutuskannan 
luovuttamisesta päättävää yhdistyskokousta. 
Asiakirjat on osakkaan sitä pyytäessä lähetettävä 
hänelle. Asiakirjat on pidettävä nähtävillä myös 
siinä yhdistyskokouksessa, joka päättää sulautu
misesta tai vakuutuskannan luovuttamisesta. 

3 §. Pykälä sisältää säännöksen niin sanotusta 
kombinaatiofuusiosta, jossa sulautuminen tapah
tuu siten, että sulautuvat vakuutusyhdistykset 
muodostavat uuden vakuutusyhdistyksen. Täl
laista mahdollisuutta ei nykyisen lain aikana ole 
ollut. Uuden vakuutusyhdistyksen perustaruis
mahdollisuus saattaa yhdistysten sulautuessa olla 
tarkoituksenmukainen vaihtoehto, esimerkiksi 
silloin, kun yhdistysten toiminta-alueet ovat suu
relta osin päällekkäisiä. 

Kombinaatiosulautumiseen sovelletaan nor
maaleja edellä 1 ja 2 §:n yhteydessä selostettuja 
sulautumissääntöjä. Uuden yhdistyksen perus
tamisesta ei tarvitse laatia erillistä perustamiskir
jaa, vaan sen korvaa sulautumissopimus. Sopi
muksen sisällöstä on pykälässä määrätty, että sen 
tulee sisältää vastaanottavan yhdistyksen yhdistys
järjestysehdotus sekä selostus siitä, miten vastaan
ottavan yhdistyksen johto ja tilintarkastajat vali
taan. Pykälässä säädetään myös siitä ajankohdas
ta, jolloin nämä valinnat on suoritettava. Sään
nös vastaa vakuutusyhtiölain 16 luvun 2 §:ää. 

4 §. Vakuutusyhdistys voi sulautua toiseen 
vakuutusyhdistykseen taikka luovuttaa vakuutus
kantansa toiselle yhdistykselle tai vakuutusyhtiöl
le ainoastaan sosiaali- ja terveysministeriön suos
tumuksella. Ministeriön suostumuksen lisäksi su
lautuminen edellyttää tuomioistuimen lupaa. 

Esillä olevassa pykälässä säädetään ministeriön 
suostumuksen hakemisesta. Säännös vastaa pää
osin vakuutusyhtiölain 16 luvun 3 §:ää. Nykyi
sessä vakuutusyhdistyslaissa ei ole asetettu määrä
aikoja ministeriön luvan hakemiselle. Kun sekä 
sulautuminen että kannanluovutus ovat yhdistyk
sen toiminnassa merkittäviä toimenpiteitä, on 
lakiehdotuksessa katsottu välttämättömäksi sää
tää erityiset määräajat ministeriön suostumuksen 
ja tuomioistuimen luvan hakemiselle, jotta koh-
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tuullisessa ajassa saadaan tieto siitä, tuleeko täl
lainen toimenpide voimaan. 

Pykälän 1 momentissa säädetään, että sulautu
van tai luovuttavan ja vastaanottavan yhdistyksen 
on kahden kuukauden määräajassa haettava mi
nisteriön suostumus sopimukselle ja samalla toi
menpiteen aiheuttamalle yhdistysjärjestyksen 
muutokselle tai, jos on kysymys kombinaatio
sulautumisesta, uuden yhdistyksen yhdistysjärjes
tykselle. Määräaika lasketaan siitä, kun yhdistys
kokoukset ovat hyväksyneet kyseessä olevaa toi
menpidettä koskevan sopimuksen. 

Pykälän 2 momentissa säädetään nykyisen lain 
13 a §:n 4 momenttia vastaavasti ministeriön 
kuulutusmenettelystä sulautumista ja vakuutus
kannan luovuttamista koskevan hakemuksen joh
dosta. 

Ministeriö voi evätä suostumuksensa 3 momen
tin mukaan ainoastaan siinä tapauksessa, että 
sulautuminen tai vakuutuskannan luovuttaminen 
loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja. Ministe
riön harkintavalta on sama kuin nykyisen lain 
aikana. Ministeriö tutkii siis lähinnä sen, louk
kaako toimenpide yksityisiä vakuutettuja tai va
kuutuksenottajia. 

Vakuutuskannan siirtymisajankohdaksi sääde
tään 4 momentissa ministeriön suostumuksen 
antamisajankohta. Ministeriö voi kuitenkin vah
vistaa kannansiirtymiselle muunkin, myöhem
män ajankohdan, jos yhdistykset hakemuksessaan 
tällaista pyytävät. 

Jos yhdistykset laiminlyövät ministeriön suos
tumuksen hakemisen säädetyssä määräajassa, su
lautuminen tai vakuutuskannan luovuttaminen 
raukeaa. Raukeaminen on 5 momentin mukaan 
seurauksena myös siinä tapauksessa, ettei minis
teriö anna toimenpiteeseen suostumusta. 

5 §. Pykälässä säädetään sulautumista koskevan 
kaupparekisteri-ilmoituksen tekemisestä. Säännös 
vastaa pääosin vakuutusyhtiölain 16 luvun 4 
§:ää. 

Kun sosiaali- ja terveysmlmsteno on antanut 
suostumuksensa yhdistysten sulautumiseen ja 
vahvistanut tätä koskevan yhdistysjärjestyksen 
muutoksen, tulee yhdistysten kuukauden kulues
sa ministeriön suostumuksen antamisesta tehdä 
asiaa koskeva ilmoitus rekisteriviranomaiselle. Jos 
sulautuminen tapahtuu muodostamaHa uusi yh
distys, lasketaan määräaika siitä, kun ministeriö 
on vahvistanut uuden yhdistyksen yhdistysjärjes
tyksen. Rekisteri-ilmoitus on tehtävä kaikkien 
sulautumiseen osallistuvien vakuutusyhdistysten 
yhteisenä ilmoituksen. Mikäli rekisteri-ilmoituk
senteko laiminlyödään, on seuraamuksena sulau-

tumisen raukeaminen. Sulautuminen raukeaa 
myös, jos rekisteröinti jostakin syystä evätään. 

6 §. Esillä olevassa pykälässä on säännökset 
tuomioistuimen luvan hakemisesta. Tuomiois
tuimen luvan hakemisessa noudatettava menette
ly on lakiehdotuksessa säännelty yksityiskohtai
semmin kuin nykyisen lain 13 b §:ssä. Säännös 
vastaa pääosin osakeyhtiölain 14 luvun 5 §:n. 
1 momenttia. 

Pykälän 1 momentin mukaan sekä sulautuvan 
että vastaanottavan yhdistyksen tulee säädetyssä 
määräajassa sulautumissopimuksen hyväksymisen 
rekisteröimisestä hakea tuomioistuimen lupa su
lautumissopimuksen täytäntöönpanoon. Mikäli 
tuomioistuimen luvan hakeminen laiminlyö
dään, on seuraamuksena sulautumisen raukeami
nen. Tuomioistuimen lupaa koskevaan hakemuk
seen on liitettävä selvitys sulautumissopimuksen 
rekisteröimisestä. Tuomioistuin antaa luvan sen 
jälkeen, kun se on varmistautunut siitä, että 
sulautuvan yhdistyksen velkojat ovat saaneet täy
den maksun tai vakuuden saamisistaan. 

Pykälän 2 momentissa säädetään tuomiois
tuimen kuulutusmenettelystä, joka määräaiko
jensa suhteen poikkeaa voimassa olevan lain 13 b 
§:n säännöksistä. Tuomioistuimen tulee antaa 
lupaa koskevasta hakemuksesta erikseen tieto 
lääninhallitukselle sekä tunnetuille velkojille. 
Tuomioistuimen lupaa haetaan pääsääntöisesti 
sulautuvan yhdistyksen kotipaikan alioikeudelta. 
Kombinaatiosulautumisessa lupaa haetaan siltä 
tuomioistuimelta, joka on uudelle yhdistykselle 
ehdotetun yhdistysjärjestyksen mukaan yhdistyk
sen kotipaikka. 

7 §. Pykälän 1 momentissa säädetään tuomio
istuimen harkintavallan laajuudesta. Sulautumis
sopimuksen täytäntöönpanoa koskeva hakemus 
voidaan hylätä, jos joku velkojista sitä vastustaa 
eikä paikalletulopäivänä osoiteta, että hakemusta 
vastustaneet velkojat ovat saaneet täyden maksun 
saamisistaan tai että heidan saamisistaan on ase
tettu tuomioistuimen hyväksymä vakuus. 

Pykälän 2 momentissa veivoitetaan tuomiois
tuin viran puolesta ilmoittamaan viivytyksettä 
lupahakemusta koskevasta päätöksestään rekiste
riviranomaiselle. 

Sulautumisen tapahtumisajankohta, josta sää
detään 8 §:ssä, määräytyy pykälän 3 momentissa 
säädetyn rekisteri-ilmoituksen perusteella. Sulau
tumiseen osallistuvien yhdistysten on ilmoitetta
va tuomioistuimen antamasta luvasta rekisterivi
ranomaiselle neljän kuukauden kuluessa päätök
sen tultua lainvoimaiseksi. Mikäli rekisteri-ilmoi-
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tuksen tekeminen laiminlyödään, on seuraamuk
sena sulautumisen raukeaminen. 

Rekisteriviranomaisen tulee pykälän 4 momen
tin mukaan, saatuaan tietää sulautumisen rauen
neen joko siitä syystä, että tuomioistuimen lupaa 
ei ole määräajassa haettu tai tuomioistuin on 
evännyt luvan, merkitä viran puolesta sulautumi
nen rauenneeksi. Jos sulautuminen on rauennut 
siitä syystä, että tuomioistuimen lupaa ei ole 
haettu sille säädetyssä määräajassa, tulee sulautu
van yhdistyksen tehdä raukeamista koskeva rekis
teri-ilmoitus. 

8 §. Sulautumisen tapahtumisen ajankohdasta 
ei nykyisessä laissa ole nimenomaista säännöstä. 
Lakiehdotuksen esillä olevassa pykälässä, joka 
vastaa osakeyhtiölain 14 luvun 6 §:ää, säädetään 
nimenomaisesti sulautumisen ajankohdasta, joka 
vaihtelee riippuen siitä, onko kyse normaalista 
sulautumisesta vai 3 §:ssä säädetystä kombinaa
tiosulautumisesta. Ensiksi mainitun osalta sulau
tumisen on pykälän 1 momentin mukaan katsot
tava tapahtuneen silloin, kun tuomioistuimen 
lupa sulautumiseen on rekisteröity. Muusta su
lautumisajankohdasta ei voida sopia. 

Pykälän 2 momentissa säädetään siitä, miten 
sulautumisvastike jaetaan sulautuvassa yhdistyk
sessä. Vastikkeen jakaminen on hallituksen ja 
toimitusjohtajan tehtävä. Heidän tulee tässä ja
kamisessa noudattaa selvitysmenettelyn yhteydes
sä tapahtuvaa omaisuuden jakamista koskevia 
säännöksiä. 

Osakkaalla on oikeus moittia vastikkeen jakoa 
panemalla sitä koskeva kanne vireille kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun lopputilitys esitet
tiin yhdistyskokouksessa. 

Sulautuva yhdistys lakkaa olemasta, kun lop
putilitys on esitetty. Osakkaiden vähemmistöllä 
on yhdistyksen purkamisesta huolimatta oikeus 
vaatia hallitusta kutsumaan yhdistyskokous kool
le käsittelemään kysymystä vahingonkorvaus
kanteen nostamisesta yhdistyksen lukuun yhdis
tyksen johtoa vastaan. Mikäli kanne nostetaan, 
on jakomenettelyä jatkettava 13 luvun 19 §:n 
säännösten mukaisesti. 

Pykälän 3 momentissa on erityissäännös kom
binaatiosulautumisen tapahtumisen ajankohdas
ta. Kun tähän sulautumiseen ei liity sulautumis
vastikkeen jakamista, sulautuvien yhdistysten 
lakkaaminen ja vastaanottavan yhdistyksen synty
minen tapahtuvat samanaikaisesti eli silloin kun 
tuomioistuimen lupa ja uuden yhdistyksen pe
rustaminen on rekisteröity. Tänä ajankohtana 
sulautuvien yhdistysten osakkaista tulee sulautu-

missopimuksen mukaisesti uuden yhdistyksen 
osakkaita. 

9 §. Pykälässä säädetään sulautuneen yhdistyk
sen vakuutuksenottajan sekä luovutettuun va
kuutuskantaan kuuluvan vakuutuksen ottajan oi
keudesta purkaa vakuutussopimuksensa sulautu
misen tai kannanluovuttamisen johdosta. Tällais
ta purkamisoikeutta ei vakuutuksenottajalla ny
kyisen vakuutusyhdistyslain mukaan ole. Periaate 
on sama kuin vakuutusyhtiölain 16 luvun 5 §:ssä. 

Vakuutussopimuksen purkamisoikeus edellyt
tää pykälän 1 momentin mukaan sitä, ettei 
vakuutuksenottaja ole kannattanut sulautumista 
tai kannanluovuttamista. Vakuutussopimuksen 
purkamisen tulee tapahtua kirjallisessa muodossa 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vastaan
ottaneen yhdistyksen hallitus on pykälän 2 mo
mentin mukaisesti kuuluttanut sulautumisesta 
tai vakuutuskannan luovuttamisesta. 

15 luku 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Esillä olevaan lukuun on koottu vakuutus
yhdistyksiä koskevat erityiset vahingonkorvaus
säännökset, jotka nykyisessä laissa ovat hajallaan 
eri luvuissa. Lakiehdotuksen korvaussäännöksissä 
on omaksuttu samat vastuuperiaatteet kuin muis
sa yhteisölaeissa. Niinpä esimerkiksi perustajien 
vahingonkorvausvelvollisuus on yhtä laaja kuin 
varsinaisten hallintoelinten. Hallintoelinten ja 
tilintarkastajien korvausvastuuta on laajennettu 
suhteessa osakkaaseen ja sivulliseen henkilöön. 
Lakiehdotukseen on otettu myös nimenomainen 
osakkaan korvausvelvollisuutta sekä yleinen kor
vausvelvollisuuden sovittelua koskeva säännös. 
Aineellisoikeudellisen vahingonkorvausvelvolli
suuden ohella luvussa säädetään korvauskanteen 
nostamisesta, vastuuvapaudesta sekä kanneoikeu
den vanhentumisesta. 

1 §. Pykälässä säädetään hallintoelinten vahin
gonkorvausvelvollisuudesta toisaalta yhdistystä ja 
toisaalta osakasta ja sivullista henkilöä kohtaan. 
Hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniin sekä 
toimitusjohtajaan on pykälässä rinnastettu myös 
yhdistyksen perustaja. Pykälän mukainen kor
vausvelvollisuus koskee myös selvitysmiehiä. 
Säännös vastaa asiallisesti vakuutusyhtiölain 17 
luvun 1 §:ää. 

Vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen 
yhtenä edellytyksenä on, että pykälässä mainittu 
henkilö on aiheuttanut vahingon hoitaessaan 
tehtäväänsä. Tehtäväpiirin rajat määräytyvät lain, 
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yhdistysjärjestyksen sekä yhdistyskokouksen pää
tösten perusteella. 

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten kor
vausvastuu yhdistystä kohtaan on yhtä laaja kuin 
voimassa olevan lain 21 §:ssä säädetty vastuu. 
Toimitusjohtajan korvausvelvollisuutta ei nykyi
sessä laissa ole säännelty. Lakiehdotuksen mu
kaan hänen vastuunsa on yhtä laaja kuin halli
tuksen ja hallintoneuvoston jäsenten eli hän 
vastaa yhdistykselle tahallisesti tai tuottamuksesta 
aiheuttamastaan vahingosta. Yhtä laaja korvaus
vastuu on ulotettu myös perustajiin, jotka nykyi
sen lain 10 §:n mukaan ovat vastuussa ainoastaan 
takuuosuuksien merkitsijäiden suoritusten pa
lauttamisesta. 

Uutta voimassa olevaan lakiin verrattuna on 
korvausvelvollisuuden ulottuminen koskemaan 
myös osakkaalle ja sivulliselle henkilölle, jona 
lähinnä tulee kysymykseen yhdistyksen velkoja, 
aiheutettua vahinkoa. Mainittuihin tahoihin 
kohdistuva korvausvastuu on kuitenkin yhdistyk
seen kohdistuvaa vastuuta suppeampi siten, että 
korvausvelvollisuuden syntyminen aiheutuu aino
astaan vakuutusyhdistyslain, yhdistysjärjestyksen 
tai vakuutusta varten vahvistettujen perusteiden 
rikkomisesta. Johtohenkilöt ovat sen sijaan yhdis
tykselle velvollisia korvaamaan kaiken vahingon, 
jonka he tuottamuksellaan ovat aiheuttaneet. 

Laittoman voitonjaon seuraamuksena syntyväs
tä vahingosta säädetään 11 luvun 5 §:n 2 mo
mentissa. 

2 §. Pykälässä säädetään tilintarkastajan kor
vausvastuusta. Säännös vastaa osakeyhtiölain 15 
luvun 2 §:ää. 

Tilimarkastajan korvausvelvollisuus on lakieh
dotuksessa säädetty periaatteessa yhtä laajaksi 
kuin 1 §:ssä mainittujen henkilöiden korvausvel
vollisuus. Nykyisen lain 33 §:ään verrattuna tilin
tarkastajan vastuuta on tiukennettu, koska hän 
esillä olevan pykälän mukaan vastaa myös lievästä 
tuottamuksesta ja hänen korvausvelvollisuutensa 
ulottuu myös osakkaaseen ja sivulliseen henki
löön. 

Jos tilintarkastaja käyttää apulaista, hän vastaa 
myös tämän aiheuttamasta vahingosta. Jos taas 
yhdistyksen tilimarkastajana on tilintarkastusyh
teisö, on yhteisön tilintarkastuksesta päävastuussa 
oleva henkilö korvausvelvollinen samassa laajuu
dessa kuin yksittäinen tilintarkastaja. Tämän li
säksi on tilintarkastusyhteisö yhteisvastuussa syn
tyneestä vahingosta. 

3 §. Uutuutena voimassa olevaan lakiin näh
den säädetään tässä pykälässä osakkaan vahingon-
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korvausvelvollisuudesta. Säännös vastaa osakeyh
tiölain 15 luvun 3 §:ää. 

Nykyisin osakas on vakuutusyhdistyslain 71 
§:n mukaan ollut vastuussa vain yhdistyksen 
varojen laittomasta jaosta. Lakiehdotuksessa on 
sen sijaan asetettu osakkaalle nimenomainen va
hingonkorvausvelvollisuus yhdistystä, toista osa
kasta tai sivullista henkilöä kohtaan, jos osakas 
toimii vastoin vakuutusyhdistyslakia, yhdistysjär
jestystä tai vakuutusta varten vahvistettuja perus
teita. Osakkaan vastuu on kuitenkin hallintoelin
ten vastuuta sikäli lievempi, että sen syntyminen 
edellyttää osakkaan toiminnalta joko tahallisuut
ta tai törkeää tuottamusta. Osakkaan korvausvel
vollisuuden synnyttävä toiminta voi tapahtua 
sekä yhdistyskokouksessa että sen ulkopuolella. 

4 §. Pykälässä säädetään korvausvelvollisuuden 
sovittelusta ja korvausvastuun jakaantumisesta 
useamman korvausvelvollisen kesken. Voimassa 
olevassa laissa ei tälläista säännöstä ole. Säännös 
vastaa vakuutusyhtiölain 17 luvun 2 § :ää. 

Korvauksen sovittelu ja korvausvastuun jako 
tapahtuvat 1 momentin mukaan vahingonkor
vauslain ( 412 1 7 4) periaatteiden mukaisesti. 

Pykälän 2 momentissa on tiukennettu kor
vauksen sovittelumahdollisuutta hallituksen jäse
nen, hallintoneuvoston jäsenen, toimitusjohtajan 
ja tilintarkastajan osalta. Korvauksen sovittelu on 
heidän osaltaan mahdollista vain siinä tapaukses
sa, että heidän syykseen jää lievä huolimatto
muus. Mainittujen toimielinten tehtävät ovat 
useimmissa yhteisöissä katsottu sellaisiksi, että 
niissä olevat henkilöt toimivat tiukemman vas
tuun alaisina kuin esimerkiksi varsinaiset työnte
kijät. 

5 §. Esillä olevassa ja seuraavassa pykälässä on 
säännökset siitä, miten edellä 1-3 §:ssä säädetty 
korvausvastuu toteutetaan yhdistyksen osalta. Li
säksi pykälässä säädetään vastuuvapauspäätöksen 
vaikutuksesta. Säännös vastaa osakeyhtiölain 15 
luvun 5 §:ää. Ehdotukseen ei sisälly säännöksiä 
siitä, miten korvausvastuu toteutetaan, jos vahin
ko on aiheutettu osakkaalle tai sivulliselle henki
lölle. Ensisijaisesti on näissä tapauksissa pyrittävä 
sopimaan vahingonkorvauksesta. Jos sopimusta ei 
saada aikaan, voi vahingon kärsinyt nostaa asiassa 
kanteen, ellei ole sovittu asian käsittelemisestä 
välimiesmenettelyssä. 

Myös yhdistykselle aiheutetun vahingon kor
vaamisesta voivat osapuolet keskenään pyrkiä 
sopimaan. Ellei sopimukseen päästä, tulee asia 1 
momentin mukaan viedä yhdistyskokoukseen, 
joka päättää, nostetaanko korvauskanne vai ei. 
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Yhdistysjärjestyksessä voidaan tällaisten riito
jen käsittely siirtää välimiesten ratkaistavaksi. Jos 
korvauskanne perustuu rangaistavaan tekoon, ei 
asiaa tarvitse käsitellä yhdistyskokouksessa, vaan 
hallitus voi nostaa kanteen. 

Yhdistyskokouksessa myönnetty vastuuvapaus 
ja päätös olla nostamatta korvauskannetta estävät 
pääsääntöisesti sen, että myöhemmin päätettäi
siin nostaa korvauskanne. Näin ei kuitenkaan 
tapahdu, jos yhdistyskokoukselle on annettu asi
assa vääriä tai puutteellisia tietoja. Tällaisessa 
tapauksessa yhdistyskokous voi 2 momentin mu
kaan myöhemmin päättää korvauskanteen nosta
misesta. Nykyisen lain mukaan vastuuvapauden 
myöntäminen on aiheuttanut sen, ettei korvaus
kannetta voida enää nostaa. 

Pykälän 3 momentissa on konkurssipesälle an
nettu oikeus korvauskanteen ajamiseen siitä huo
limatta, että yhdistyskokouksessa on myönnetty 
vastuuvapaus tai päätetty olla nostamatta kor
vauskannetta. Edellytyksenä on, että konkurssiin 
asettamishakemus on tehty kahden vuoden ku
luessa edellä mainitusta yhdistyskokouksen pää
töksestä. Vastaava oikeus on konkurssipesällä ol
lut vastuuvapauspäätöksen ja tilimarkastajaa vas
taan nostettavan korvauskanteen osalta nykyisen 
lain 76 §:n 1 momentin nojalla. 

6 §.Vähemmistön oikeudesta ajaa korvauskan
netta yhdistyksen lukuun säädetään esillä olevas
sa pykälässä. Säännös vastaa asiallisesti vakuutus
yhtiölain 17 luvun 3 §:ää. Vähemmistön kanne
oikeudesta on säännös voimassa olevan lain 7 4 
§:ssä. 

Kanneoikeus on pykälän 1 momentin mukaan 
sellaisella vastuuvapauden myöntämistä tai kor
vauskanteen nostamatta jättämistä yhdistysko
kouksessa vastustaneella osakkaiden vähemmis
töllä, jolla on vähintään kolmasosa kokouksessa 
edustetusta äänimäärästä. Vähemmistövaatimus 
on tiukempi kuin nykyisessä laissa oleva neljäs
osan vaatimus. 

Kanteen voivat 2 momentin mukaan nostaa 
osakkaat, joiden äänimäärä edustaa 1 momentis
sa mainitun suuruista äänimäärää. Kanteen nos
tavien osakkaiden ei tarvitse olla samoja kuin 
päätöstä vastustaneiden osakkaiden. Nykyisen 
lain tavoin ei joidenkin osakkaiden luopuminen 
kanteen ajamisesta sen nostamisen jälkeen estä 
muita osakkaita jatkamasta kannetta, vaikka he 
eivät enää täyttäisi vähemmistön suuruudelle 
asetettua vaatimusta. 

Kanteen vireillepanoaika on 3 momentissa säi
lytetty nykyisen lain tavoin kolmena kuukautena 
yhdistyskokouksen päätöksestä lukien. Jos kanne 

nostetaan osakkaan vaatiman erityisen tarkastuk
sen johdosta, lasketaan määräaika kyseessä ole
vasta tarkastuksesta annetun lausunnon esittämi
sestä yhdistyskokouksessa tai jos osakkaan hake
mus erityisen tarkastajan määräämisestä on hylät
ty, hakemuksen hylkäämisestä. 

Pykälän 4 momentissa säädetään, että kanteen 
nostaneet osakkaat ovat vastuussa syntyneistä oi
keudenkäyntikuluista. Mikäli oikeudenkäynnillä 
voitetaan yhdistykselle varoja, on kannetta aja
neilla osakkailla oikeus saada näistä varoista kor
vaus kuluistaan. Periaate on sama kuin nykyisen 
lain 72 §:n 3 momentissa. Uutuutena voimassa 
olevaan lakiin verrattuna voi tuomioistuin vä
hemmistön oikeuksien suojaksi määrätä, että 
tuomituista varoista maksetaan kanteen nosta
neille osakkaille heidän osuuksiaan vastaava 
osuus. 

7 §. Pykälässä on säädetty yhdistyksen lukuun 
ajettavien korvauskanteiden erityisistä vanhentu
misajoista. Nämä vanhentumisajat ovat lyhyem
piä kuin yleinen kanteen nostamiselle asetettu 10 
vuoden määräaika. Nämä erityiset vanhentumis
ajat eivät koske rangaistavaan tekoon perustuvia 
korvauskanteita. Niissä kanneoikeus vanhenee ai
kaisintaan syyteoikeuden kanssa. Pykälässä sääde
tyt vanhentumisajat vastaavat osakeyhtiölain 15 
luvun 7 §:ssä säädettyjä vanhentumisaikoja. 

16 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

Erinäisiä säännöksiä sisältävässä luvussa on sää
detty muun muassa rangaistukset vakuutusyhdis
tysrikoksesta ja -rikkomuksesta sekä vakuutus
salaisuuden luvattomasta ilmaisemisesta. Samoin 
luvussa on säädetty rangaistavaksi teoksi vakuu
tusyhdistysliikkeen luvaton harjoittaminen. Lu
vussa on säädetty myös välimiesmenettelyn käyt
tömahdollisuudesta riitojen ratkaisijana sekä yh
distystä koskevasta oikeudenkäyntimenettelystä. 
Voimassa olevaan lakiin verrattuna useimmat 
luvun säännökset ovat uusia. 

1 §. Pykälä sisältää säännöksen erityisestä oi
keuspaikasta yhdistyksen lukuun ajettavan vahin
gonkorvauskanteen sekä osakkaiden vähemmis
tön ajaman vahingonkorvauskanteen osalta. 

Kuten muissakin yhteisölaeissa voidaan esillä 
olevan säännöksen perusteella edellä mainittua 
kannetta ajaa paitsi yleisessä riita-asiain oikeus
paikassa eli vastaajan kotipaikan tuomioistuimes
sa aina myös yhdistyksen kotipaikan tuomiois
tuimessa. Sama tuomioistuin on toimivaltainen 
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myös siinä tapauksessa, että korvausvaatimus pe
rustuu rangaistavaan tekoon. Tähän tuomiois
tuimeen voidaan viedä myös riita, joka on synty
nyt takuuosuuksien lunastamisen yhteydessä. 

2 §. Pykälässä säädetään siitä, miten vakuutus
yhdistys haastetaan vastaamaan. Lisäksi pykälässä 
säädetään hallituksen kanteesta yhdistystä vas
taan. Säännös vastaa osakeyhtiölain 16 luvun 2 
§:ää. 

Yhdistys katsotaan tulleen haastetuksi 1 mo
mentin mukaan, jos haaste on toimitettu jollekin 
hallituksen jäsenelle. Hallituksen jäsenten lisäksi 
on toimitusjohtaja sekä jokainen henkilö, jolla 
on oikeus yhdistyksen toiminimen kirjoittami
seen oikeutettu ottamaan haasteen vastaan. 

Jos hallitus tahtoo nostaa kanteen yhdistystä 
vastaan, on sen pykälän 2 momentin mukaan 
kutsuttava yhdistyskokous koolle valitsemaan 
asiamies. Kokouksen valitsema asiamies edustaa 
yhdistystä kaikessa kanteeseen liittyvässä. Tällai
sessa tapauksessa yhdistys tulee haastetuksi, kun 
haaste on esitetty yhdistyskokouksessa. 

Pykälän 3 momentissa on erityissäännös moite
ajasta siinä tapauksessa, että hallitus tahtoo moit
tia yhdistyskokouksen päätöstä. Yhdistyskokouk
sen päätöstä on pääsääntöisesti moitittava kol
men kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. 
Hallitus säilyttää kuitenkin kannevaltansa, jos 
kutsu 2 momentissa tarkoitettuun yhdistysko
koukseen toimitetaan kolmen kuukauden kulues
sa sen yhdistyskokouksen pitämisestä, jonka pää
töstä halutaan moittia, vaikka itse kokous pidet
täisiinkin moiteajan umpeen kuluttua. 

3 §. Pykälässä säädetään yhdistyskokouksen 
päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä. Sään
nös vastaa vakuutusyhtiöstä voimassa olevaa sään
telyä. 

Tuomioistuin voi määrätä täytäntöönpanokiel
lon sellaisen yhdistyskokouksen päätöksen osalta, 
jota koskeva kanne on tuomioistuimessa pantu 
vireille. Vastaava oikeus on tuomioistuimella ol
lut nykyisen lain 72 §:n 2 momentin nojalla. 
Voimassa olevasta laista poiketen voi myös tuo
mioistuimen puheenjohtaja tai kihlakunnan
tuomari antaa väliaikaisen täytäntöönpanokiel
lon. Väliaikainen kielto on voimassa ainoastaan 
siihen asti, kunnes moitekannetta aletaan käsitel
lä tuomioistuimessa, jolloin tuomioistuin kanta
j~n vaatimuksesta päättää, jatketaanko kieltoa vai 
el. 

Pykälän 2 momentin mukaan täytäntöönpano
kiellosta voidaan valittaa vain pääasian eli moite
kannetta koskevan ratkaisun yhteydessä. Tuomio
istuin on velvollinen viran puolesta ilmoittamaan 

täytäntöönpanokiellosta sosiaali- ja terveysminis
teriölle. Jos moitittu yhdistyskokouksen päätös 
on sellainen, että se on ilmoitettava kaupparekis
teriin, on täytäntöönpanokiellosta ilmoitettava 
myös rekisteriviranomaiselle. 

4 §. Pykälässä on säännös välimiesmenettelystä 
yhdistyksen ja sen johdon tai osakkaan välillä 
syntyvien riitaisuuksien varalta. Säännös vastaa 
osakeyhtiölain 16 luvun 4 §:ää. 

Sen sijaan, että nämä riidat yleensä käsitellään 
tuomioistuimessa, voidaan niiden ratkaisu 1 mo
mentin mukaan siirtää yhdistysjärjestykseen otet
tavalla määräyksellä välimiesten ratkaistavaksi. 
Tällöin tämä yhdistysjärjestyksen määräys korvaa 
välimiesmenettelystä annetun lain (46/28) edel
lyttämän välityssopimuksen. Momentissa maini
tuilla riidoilla tarkoitetaan periaatteessa kaiken
laisia riitoja, joita yhdistyksen ja sen johtohenki
löiden tai osakkaiden välillä saattaa syntyä. Yh
distysjärjestykseen otettavalla välimieslausekkeel
la voidaan myös vain tietyt riidat saattaa väli
miesmenettelyn alaisiksi ja muut riidat jättää 
yleisten tuomioistuinten ratkaistaviksi. 

Vaikka pykälässä mainitaan yhdistyksen johto
henkilöinä ainoastaan hallituksen jäsenet, toimi
tusjohtaja ja tilintarkastaja, on säännöstä sovellet
tava 6 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla myös 
hallintoneuvoston jäseniin sekä 13 luvun 4 §:n 
nojalla selvitysmiehiin. Samoin säännöstä sovelle
taan mainittujen henkilöiden varamiehiin sekä 
erityiseen tarkastajaan. 

Välimiesmenettelyssä ratkaistavan riidan osalta 
on sovellettava edellä 2 §:n yhteydessä selostettu
ja säännöksiä yhdistyksen edustajaksi valittavasta 
asiamiehestä sekä siitä ajasta, missä riita on 
saatettava välimiesmenettelyyn. 

5 §. Esillä olevassa pykälässä on säännös siitä, 
että vakuutusyhdistysten kaupparekisteri-ilmoi
tusten ja -tiedonantojen suhteen ovat vakuutus
yhdistyslain erityissäännösten lisäksi voimassa 
yleisen kaupparekisterilain ja -asetuksen säännök
set. Säännös vastaa osakeyhtiölain 16 luvun 6 
§:ää. 

6 §. Esillä oleva pykälä korvaa vakuutusyhdis
tysten osalta kirjanpitolain 38 §:n 1 momentin, 
jonka nojalla voidaan sakon uhalla velvoittaa 
toimittamaan kaupparekisteriviranomaiselle tilin
päätös liitteineen, jos niitä ei määräajassa ole sille 
toimitettu. Uhkasakon asettaa kirjanpitolain mu
kaan rekisteriviranomaisen pyynnöstä lääninhalli
tus. Erityissäännös on tarpeen sen vuoksi, että 
toimitettavien tilinpäätöasiakirjojen sisältö la
kiehdotuksen mukaan on laajempi kuin kirjanpi-
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tolaissa. Säännös vastaa osakeyhtiölain 16 luvun 7 
§:ää. 

Uhkasakon asettajana olisi 1 momentin mu
kaan patentti- ja rekisterihallitus. Uhkasakko ase
tetaan sille yhdistyksen toimielimelle eli hallituk
sen jäsenelle tai toimitusjohtajalle, jolla on vel
vollisuus tilinpäätösasiakirjojen lähettämiseen. 

Uhkasakon asettaruispäätöksestä ei saa pykälän 
2 momentin mukaan erikseen valittaa. Muutosta 
voitaisiin hakea ainoastaan päätökseen, jolla ase
tettu uhkasakko on määrätty maksettavaksi. 

7 §. Pykälässä säädetään rangaistavaksi vakuu
tusyhdistysliikkeen luvaton harjoittaminen. Sään
nös vastaa asiallisesti vakuutusyhtiölain 18 luvun 
3 §:ää. 

1 kohta. Vakuutusyhdistys saa lakiehdotuksen 
1 luvun 4 §:n mukaan harjoittaa kyseessä olevassa 
säännöksessä poissuljettuja vakuutuslajeja lukuun 
ottamatta vakuutusliikettä siinä laajuudessa kuin 
sen yhdistysjärjestyksessä määrätään. Ehdotuksen 
1 luvun 5 §: ssä taas kielletään vakuutusyhdistystä 
harjoittamasta muuta liikettä kuin yhdistysjärjes
tyksessä mainittua vakuutusliikettä. 

2 kohta. Selvitys- tai konkurssitilassa oleva 
vakuutusyhdistys ei saa 13 luvun 22 §:n mukaan 
antaa uusia vakuutuksia. Samoin sosiaali- ja ter
veysministeriö voi 12 luvun 6 § :n nojalla kieltää 
yhdistystä myöntämästä uusia vakuutuksia. 

Jos vakuutusyhdistys ei noudata mainittuja 
rajoituksia, on teko rangaistava vakuutusyhdistys
liikkeen Iuvattornana harjoittamisena. Rangais
tukseksi tällaisesta teosta on säädetty, ellei se ole 
vähäinen, sakkoa tai vankeutta enintään yksi 
vuosi. Rangaistusasteikkoa on tiukennettu nykyi
sen lain 77 §:ään verrattuna, jossa säädetään 
seuraamukseksi sakkoa. Rangaistusasteikko on 
kuitenkin katsottu tarkoituksenmukaiseksi yh
denmukaistaa vakuutusyhtiölain vastaavan sään
nöksen kanssa. Mikäli joku muu kuin vakuutus
yhdistys luvattomasti harjoittaa vakuutusliikettä, 
tuomitaan teosta rangaistus vakuutusyhtiölain 18 
luvun 3 §:n mukaan. 

8 §. Pykälässä säädetään rangaistus vakuutus
yhdistysrikoksesta. Tämän nimikkeen alle on 
koottu kaikki ne tämän lain vastaiset vakavaru
mat teot, jotka rangaistavuudeltaan ovat verratta
vissa edellisessä pykälässä kriminalisoituun va
kuutusyhdistysliikkeen luvattomaan harjoittami
seen. Pykälän sisältämät rangaistavat teot vastaa
vat vakuutusyhtiölain 18 luvun 4 §:ssä vakuutus
yhtiörikoksena kriminalisoituja tekoja. 

1 kohta. Esillä olevassa kohdassa säädetään 
rangaistusuhka sosiaali- ja terveysministeriölle an
netuista vääristä tiedoista. Periaate on ollut voi-

massa jo nykyisen lain 78 §:n yleissäännöksen 
perusteella. Rangaistuksen tarkoituksena on te
hostaa muiden seuraamusten ohella ministeriölle 
annettavien tietojen oikeellisuutta, koska minis
teriön valvonta perustuu suurimmaksi osaksi sille 
annettuihin tietoihin. 

2 kohta. Väärän ilmoituksen, vakuutuksen tai 
todistuksen antaminen rekisteriviranomaiselle ta
kuupääoman tai pohjarahaston maksamisesta 
saattaa johtaa sivullista henkilöä harhaan. Tämän 
vuoksi on katsottu tarpeelliseksi sisällyttää lakieh
dotukseen erityinen näitä tilanteita koskeva ran
gaistussäännös. Säännös koskee sekä hallituksen 
jäsentä että tilintarkastajaa. 

3 kohta. Jos joku henkilö toimii toisen välikä
tenä tarkoituksena kiertää laissa olevat, yhdistys
kokouksessa käytettävissä olevaa äänimäärää kos
kevat rajoitukset, on teko rangaistava esillä ole
van kohdan mukaan. Voimassa oleva laki ei 
sisällä kohdan mukaista kriminalisointia. 

4 kohta. Tässä kohdassa säädetään rangaista
vaksi tilinpäätöstä, tilintarkastuskertomusta ja 
selvitystilasta annettavaa lopputilitystä koskevien 
säännösten rikkominen. Voimassa olevassa laissa 
ei näiden säännösten rikkomisesta ole säädetty 
rangaistusta. 

5 kohta. Yhdityksen hallinnassa olevan omai
suuden luovuttaminen tai palauttaminen vastoin 
ministeriön antamaa luovuttamis- ja panttaus
kieltoa on myös rangaistava vakuutusyhdistysri
koksena. 

Rangaistuksena edellä luettelluista teoista on 
sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi, ellei 
teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa 
säädetty ankarampaa rangaistusta. 

9 §. Pykälässä säädetään rangaistus teoista, 
joita pidetään vakuutusyhdisrysrikkomuksena. 

1 kohta. Lakiehdotuksen vastaisesta menette
lystä takuuosuuskirjaa tai väliaikaistodistusta an
nettaessa säädetään rangaistus tässä kohdassa. 

2 kohta. Jos yhdistyskokouksen pöytäkirjan 
nähtävilläpitovelvollisuutta rikotaan, on teko 
rangaistava esillä olevan kohdan perusteella. 

3 kohta. Sen lisäksi, että yhdistyksen varojen 
laittomaan jakamiseen osallistuneet henkilöt jou
tuvat korvaamaan siitä aiheutuneen vahingon ja 
ovat vastuussa laittomasti jaettujen varojen pa
lauttamisesta, on laiton varojen jako esillä olevan 
kohdan mukaan rangaistava. 

4 kohta. Lakiehdotuksen 11 luvun 7-10 §:ssä 
on yksityiskohtaiset säännökset siitä, missä ta
pauksessa yhdistys saa antaa rahalainaa tai vakuu
den. Näiden säännösten rikkominen on rangais
tava tämän kohdan mukaan. 
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5 kohta. Yhdistyksen hallitus on 3 luvun 10 
§:n mukaan velvollinen pitämään luetteloa yh
distyksen takuuosuuksista ja niiden omistajista. 
Näiden luetteloiden pitämisen laiminlyöminen 
on rangaistava tämän kohdan mukaan. 

6 kohta. Kohdassa ehdotetaan rangaistavaksi 
viranomaiselle annettavan ilmoituksen tai muun 
tiedon antamisen laiminlyönti. Vastaava krimina
lisointi sisältyy nykyisen lain 77 §:n 2 moment
tiin. 

7 kohta. Jos päätetään perustaa uusi yhdistys, 
vaikka jokin ehdotuksen 2 luvun 10 §:n 1 
momentin 1-3 kohdassa mainittu päätöksen
teon edellytys puuttuu, menettelystä voi seurata 
tämän pykälän mukainen rangaistus. 

Edellä olevassa pykälässä luetelluista teoista 
säädetään rangaistukseksi sakkoa, ellei tekoa ole 
pidettävä vähäisenä tai siitä säädetä jossakin 
muussa laissa ankarampaa rangaistusta. 

10 §. Pykälässä säädetään rangaistus vakuutus
salaisuuden rikkomisesta. Salassapitovelvollisuut
ta koskeva säännös on myös nykyisen lain 79 
§:ssä. Salassapitovelvollisuus on lakiehdotuksessa 
ulotettu koskemaan myös henkilön terveydenti
lasta saatuja tietoja. Salassapitovelvollisuus kos
kee myös muun kuin tämän lain mukaisen 
toimielimen jäsenenä saatuja tietoja. Tällaisia 
toimielimiä ovat muun muassa erilaiset vahinko
lautakunnat. Säännös koskee myös vakuutus
yhdistystarkastuksen henkilökuntaa. 

Rangaistusasteikko on sama kuin nykyisessä 
laissa eli tällaisesta teosta on seuraamuksena sak
korangaistus. Rikos on nykyisen lain tavoin asian
omistajarikos eli asianomistaja päättää, noste
taanko syyte vai ei. 

11 §. Voimassa olevan lain 80 §:n 2 momentis
sa säädetään eräiden ministeriön päätösten ja 
määräysten täytäntöönpanokelpoisuudesta vali
tuksesta huolimatta. Tämä periaate on lakiehdo
tuksessa säilytetty ministeriön valvonnan tehok
kuuden ja nopeuden takaamiseksi. 

12 §. Pykälän mukaan vakuutusyhdistyslain 
täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan yk
sityiskohtaisempia säännöksiä erillisellä asetuksel
la. 

17 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

Ehdotus vakuutusyhdistyslaiksi poikkeaa mo
nissa kohdin voimassa olevasta laista. Tämän 
vuoksi on uuteen lakiin siirtymiselle varattava 
riittävän pitkä aika. Esillä olevaan lukuun on 

koottu uuden lain voimaantuloa ja siirtymäkaut
ta koskevat säännökset. 

1 §. Uusi laki ehdotetaan saarettavaksi voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1988. Laki tulisi 
saattaa voimaan kalenterivuoden alusta, koska 
vakuutusyhdistysten tilikausi on kalenterivuosi. 

Uudella lailla kumotaan voimassa oleva laki 
keskinäisistä vahinkovakuutusyhdistyksistä. 

Uutta lakia sovelletaan sekä uusiin, lain voi
maantulon jälkeen perustettaviin, vakuutusyhdis
tyksiin että myös jo lain voimaantullessa toimin
nassa oleviin yhdistyksiin. 

2 §. Yhdistysjärjestys, joka uuden lain tultua 
voimaan ei ole sen pakottavien säännösten mu
kainen, on näiltä osin pätemätön. Yhdistyksen 
on näiden uuden lain kanssa ristiriitaisten yhdis
tysjärjestysmääräysten sijasta noudatettava uuden 
lain säännöksiä. Tästä seikasta on säännös esillä 
olevan pykälän 1 momentissa. 

Pykälän 2 momentissa veivoitetaan yhdistykset 
tulkintavaikeuksien ja väärinkäsitysten välttämi
seksi määräajassa muuttamaan yhdistysjärjestyk
sensä uuden lain säännöksiä vastaaviksi. Muutok
set tulisi pyrkiä tekemään mahdollisimman pian 
uuden lain voimaantulon jälkeen. Jotta yhdistys
järjestysten muuttamismenettely saataisin lop
puun kohtuullisessa ajassa, veivoitetaan yhdistyk
set hakemaan muutetuille yhdistysjärjestyksille 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus kahden 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Ministeriön 
vahvistamat yhdistysjärjestykset olisi ilmoitettava 
rekisteröitäväksi myös määräajassa eli kolmen 
kuukauden kuluessa ministeriön antamasta vah
vistamispäätöksestä. Uusi yhdistysjärjestys tulee 
voimaan siitä päivästä, jona se on merkitty kaup
parekisteriin. 

Jos vakuutusyhdistys laiminlyö yhdistysjärjes
tyksensä muuttamisen edellä mainitussa määrä
ajassa, aiheutuu tästä, että yhdistyksen vastaisuu
dessa tekemät muut rekisteri-ilmoitukset raukea
vat, ellei yhdistys kaupparekisteriviranomaisen 3 
momentin perusteella mahdollisesti asettamassa 
määräajassa tee yhdistysjärjestykseensä uuden 
lain edellyttämiä muutoksia ja ilmoita niitä rekis
teröitäväksi. Sosiaali- ja terveysministeriö valvova
na viranomaisena voi myös käyttää yhdistysjärjes
tyksen muuttamisen laiminlyöneeseen yhdistyk
seen niitä pakotteita, joista säädetään 12 luvun 6 
§:ssä, eli ministeriö voi kehottaa yhdistystä 
muuttamaan yhdistysjärjestyksensä, toimitta
maan sen ministeriölle vahvistettavaksi ja ilmoit
tamaan muutokset rekisteröitäviksi. Jos ministe
riön kehotusta ei noudateta, yhdistystä voidaan 
kieltää myöntämästä uusia vakuutuksia. 
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3 §. Yhdistysten tulisi mahdollisimman pian 
uuden lain voimaantulon jälkeen muuttaa yhdis
tysjärjestyksensä uuden lain mukaiseksi. 

Kyseessä olevassa pykälässä on tehty mahdolli
seksi, että yhdistys uuden lain vahvistamisen 
jälkeen, mutta ennen sen voimaantuloa, tekee 
yhdistysjärjestykseensä tarvittavat muutokset. 
Muilta osin on päätöstä tehtäessä noudatettava 
vanhan lain säännöksiä, esimerkiksi kokouskut
sun ja määräenemmistön suhteen. Muutos tulee 
voimaan vasta uuden lain voimaan tullessa. Yh
distysjärjestyken muuttamispäätös voidaan rekis
teröidä ennen uuden lain voimaantuloa, mutta 
rekisteriin tehdään tällöin merkintä, että muu
tokset tulevat voimaan vasta uuden lain voimaan
tulon yhteydessä. 

4 §. Pykälässä säädetään siirtymäkaudesta, jon
ka kuluessa toiminnassa olevien yhdistysten tulee 
täyttää lakiehdotuksessa säädetyt korotetut pää
omavaatimukset. Siirtymäkausi on kaksiportai
nen siten, että peruspääoman eli takuupääoman 
tai pohjarahaston tai näiden yhteismäärän tulee 
kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta olla 
vähintään 125 000 markkaa. Täysimääräisesti tu
lee yhdistysten täyttää uudessa laissa asetetut 
pääomavaatimukset viiden vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta. Pykälässä säädetään lisäksi, että 
siirtymäkautena ei yhdistyksen pääomia saa alen
taa uudessa laissa mainittuja määriä pienemmik
si. Uuden lain vahvistamisen ja voimaantulon 
välisenä aikana ei myöskään saa rekisteröidä uut
ta yhdistystä, jonka peruspääoma on uuden lain 
edellyttämää vähimmäismäärää pienempi. 

5 §. Esillä olevan pykälän 1 momentissa sääde
tään selvyyden vuoksi, että vakuutusyhdistyksen 
purkamista tai yhdistyksen sulautumista koskeva 
asia käsitellään vanhan lain mukaan, jos julkista 
haastetta tai tuomioistuimen lupaa on haettu 
ennen uuden lain voimaantuloa. 

Pykälän 2 momentissa on vakuutuskannan luo
vuttamisen osalta säädetty ratkaisevaksi sosiaali
ja terveysministeriön suostumuksen hakeminen. 
Jos ministeriön suostumusta on haettu ennen 
uuden lain voimaantuloa, käsitellään asia vanhan 
lain mukaan. 

6 §. Lakiehdotuksessa on lyhennetty hallituk
sen jäsenten toimikautta siitä, mitä on säädetty 
nykyisessä laissa. Hallituksen jäsenen kelpoisuus
vaatimuksia on muutettu. Toimitusjohtaja ei 
uuden lain mukaan voi enää toimia hallituksen 
puheenjohtajana. Samoin hallintoneuvostoa kos
kevat säännökset poikkeavat nykyisestä laista. 
Nämä uudet säännökset tulevat sovellettaviksi 
myös niissä vakuutusyhdistyksissä, jotka ovat toi-

minnassa uuden lain voimaan tullessa. Esillä 
olevan pykälän 1 momentissa on yhdistyksille 
varattu kahden vuoden aika järjestää hallintonsa 
uuden lain periaatteita vastaavaksi. 

Uudessa laissa on myös asetettu yhdistyksen 
hallinnossa toimiville henkilöille uusia kelpoi
suusvaatimuksia ja lisätty heidän esteellisyyspe
rusteitaan. Henkilö, joka uuden lain mukaan ei 
saisi toimia kyseisessä tehtävässä, voi 2 momentin 
mukaan jatkaa tehtävässään siihen asti, kunnes 
uusi vaali toimitetaan. Tämä aika saa kuitenkin 
olla enintään kaksi vuotta uuden lain voimaantu
losta. Uutta vaalia toimitettaessa on noudatettava 
uuden lain kelpoisuusssäännöksiä. Pykälässä mai
nitut periaatteet soveltuvat myös yhdistyksen toi
minimenkiri oittaj aan. 

7 §. Pykälässä on säännös siitä, että vanhan 
lain voimassaoloaikana ja sen mukaisesti toimi
tettu kutsu yhdistyskokoukseen on laillinen siitä 
huolimatta, että itse kokous pidetään uuden lain 
tultua voimaan. 

8 §. Lakiehdotukseen otetut säännökset yhdis
tyskokouksen päätöksen pätemättömyydestä ja 
moinimisesta poikkeavat monissa kohdin nykyi
sen lain vastaavista säännöksistä. Tämän vuoksi 
esillä olevassa pykälässä säädetään, että kanne tai 
muu oikeudellinen vaatimus ratkaistaan vanhan 
lain säännöksiä noudattaen, mikäli kanne on 
pantu vireille tai välimiesmenettely on aloitettu 
ennen uuden lain voimaantuloa. 

9 §. Ennen uuden lain voimaantuloa annetta
vat tilinpäätökset laaditaan aikaisempaa lakia 
noudattaen. Jos tilinpäätös laaditaan uuden lain 
tultua voimaan sellaiselta tilikaudelta, joka on 
alkanut ennen uuden lain voimaantuloa, saadaan 
tilinpäätös vastaavasti esillä olevan pykälän mu
kaan laatia vanhan lain tilinpäätössäännösten 
perusteella. Lakiehdotuksen 10 luvun 1 §:ään 
sisältyvän valtuutuksen perusteella sosiaali- ja 
terveysministeriö tulisi antamaan kirjanpidosta ja 
tilinpäätöksen muodosta tarkemmat ohjeet 
muun muassa vahvistamalla tuloslaskelman ja 
taseen kaavat. Näillä ohjeilla on tarkoitus tar
kemmin säännellä vakuutusyhdistyksen siirtymi
nen uudessa laissa säädettyyn tilinpäätöskäytän
töön. 

10 §. Lakiehdotuksessa on annettu yksityiskoh
taiset säännökset siitä, kuinka paljon yhdistys saa 
antaa lainoja johtohenkilöilleen tai heidän lähi
sukulaisilleen. Vakuutusyhdistystä on kielletty 
antamasta vakuutta vieraan henkilön sitoumuk
sen vakuudeksi. Näitä säännöksiä sovelletaan ta
kautuvasti myös ennen uuden lain voimaantuloa 
tapahtuneeseen luoton· ja vakuudenantoon. Yh-
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distykselle on kuitenkin esillä olevassa pykälässä 
annettu kymmenen vuoden siirtymäaika järjestää 
luoton- ja vakuudenantonsa siten, etteivät uudes
sa laissa säädetyt enimmäismäärät ylity. 

1.2. Laki kalastusvakuutusyhdistyksistä 

Kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 1 
§:ssä viitataan keskinäisistä vahinkovakuutusyh
distyksistä annettuun lakiin. Säännöstä ehdote
taan muutettavaksi siten, että siihen tulee viit
taus vakuutusyhdistyslakiin. 

1.3. Kaupparekisterilaki 

3 §. Pykälässä oleva nimike keskinäinen vahin
kovakuutusyhdistys ehdotetaan muutettavaksi va
kuutusyhdistykseksi. 

13 §. Pykälässä säädetään kaupparekisteriin 
tehtävän perusilmoituksen sisällöstä. Eräänä kes
keisenä tavoitteena vakuutuyhdistyslakiehdotusta 
laadittaessa on ollut pyrkiä mahdollisimman suu
reen yhdenmukaisuuteen vakuutusyhtiöitä koske
van sääntelyn kanssa. Tämän vuoksi tulisi myös 
vakuutusyhdistyksestä kaupparekisteriin merkit
tävien tietojen olla yhdenmukaiset vakuutusyh
tiöstä merkittävien tietojen kanssa. 

Pykälän alussa oleva yhteisön nimike ehdote
taan muutettavaksi vastaamaan vakuutusyhdistys
lakiehdotuksessa olevaa nimikettä. 

Voimassa olevan lain 13 §:n 7 kohdan mukaan 
perusilmoituksessa on mainittava takuupääoman 
tai pohjarahaston määrä ja takuuosuuksien suu
ruus. Ehdotuksen vastaavan 7 kohdan mukaan 
olisi lisäksi ilmoitettava takuuosuuksien luku
määrä ja pohjarahaston enimmäismäärä, jos yh
distysjärjestyksessä on näitä koskevia määräyksiä. 

Pykälän 8 kohdan mukaan olisi ilmoitettava, 
paitsi voimassa olevan lain mukaisesti takuupää
omasta, myös pohjarahastosta maksettu määrä. 

Vakuutusyhdistyslakiehdotuksen 3 luvun 1 §:n 
mukaan yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä, 
että yhdistyksessä on erilajisia takuuosuuksia. 
Mikäli yhdistysjärjestykessä on tätä koskevia mää
räyksiä, tulisi pykälän 9 kohdan mukaan tästä 
mainita perusilmoituksessa. 

Voimassa olevan lain mukaan hallituksen pu
heenjohtajaa ei mainita rekisteri-ilmoituksessa, 
vaan ainoastaan hallituksen jäsenet ja varajäse
net. Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi vakuu
tusyhtiöihin nähden ehdotetaan 10 kohta muu
tettavaksi siten, että myös hallituksen puheen-

johtaja olisi ilmoitettava rekisteröitäväksi. Vastaa
vasti ehdotuksen 11 kohdan mukaan tulisi toimi
tusjohtaja ja 12 kohdan mukaan hallintoneuvos
to, milloin yhdistyksessä se on, merkitä voimassa 
olevasta laista poiketen rekisteriin. 

14 §. Pykälän 2 momentissa oleva yhteisön 
nimike ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhdis
tykseksi. 

15 §. Pykälän 1 momentin 4 kohdassa oleva 
nimike ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhdis
tykseksi. 

Vakuutusyhdistyslakiehdotuksen mukaan on 
olemassa olevasta, keskinäisistä vahinkovakuutus
yhdistyksistä annetusta laista poiketen toimitus
johtaja pakollinen yhdistyksessä. Kaupparekiste
rilain 15 §: n 2 momentin mukaan on osakeyh
tiön toimitusjohtaja vastuussa rekisteri-ilmoituk
sen tekemisestä. Pykälän 2 momenttia ehdote
taan muutettavaksi siten, että myös vakuutus
yhdistyksen toimitusjohtaja olisi vastuussa rekis
teri-ilmoituksen tekemisestä. 

1.4. Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta 

Vakuutustarkastuksen kustantamisesta anne
tun lain 1 §:n mukaan muun muassa keskinäinen 
vahinkovakuutusyhdistys on velvollinen suoritta
maan vakuutustarkastusmaksun. Momenttia eh
dotetaan muutettavaksi siten, että yhteisön nimi
ke vastaa vakuutusyhdistyslakiehdotusta. 

2. Voimaan tulo 

Laki aiheuttaa voimaan tullessaan muutoksia 
muun muassa yhdistysten tilinpäätöksiin. Koska 
yhdistysten tilikausi on ehdotuksen mukaan ka
lenterivuosi, tulisi lait saattaa voimaan kalenteri
vuoden alusta. Lait ehdotetaan saatettavaksi voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1988. 

Uusi vakuutusyhdistyslaki poikkeaa monissa 
kohdin voimassa olevasta keskinäisistä vahinkova
kuutusyhdistyksistä annetusta laista. Uuteen la
kiin siirtyminen vaatii tämän vuoksi yksityiskoh
taisia säännöksiä. Nämä säännökset on koottu 
lakiehdotuksen 17 lukuun. 

Useat uuden vakuutusyhdistyslain säännökset 
on tarkoitus saattaa heti voimaan, vaikka vakuu
tusyhdistysten nykyisissä yhdistysjärjestyksissä oli
sikin laista poikkeavia määräyksiä. Yhdistyksille 
on tämän vuoksi varattava muun muassa yhdis
tysjärjestyksen muuttamista ja hallinnon uudel
leenjärjestämistä varten riittävästi aikaa. Täksi 
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ajaksi hallitus ehdottaa kahta vuotta laskettuna 
uuden lain voimaantulon ajankohdasta (17 luvun 
2 ja 6 §). Lainanantaa ja vakuudenantoa koske
vien uusien säännösten osalta siirtymäaika olisi 
kuitenkin kymmenen vuotta (17 luvun 10 §). 

Vakuutusyhdistyslakiehdotuksen mukaiset 
pääomavaatimukset koskevat myös lain voimaan 
tullessa toiminnassa olevia yhdistyksiä. Pääoma
vaatimusten saavuttamiseksi yhdistyksille on eh-

dotuksessa varattu kaksiportainen siirtymäaika. 
Kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta 
yhdistysten peruspääoman tulee olla vähintään 
125 000 markkaa. Viiden vuoden kuluttua lain 
voimaantulosta on yhdistysten täytettävä ehdo
tuksessa asetetut vaatimukset (17 luvun 4 §). 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset. 
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1 . 
Vakuutusyhdistyslaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

1 § 
Tätä lakia sovelletaan suomalaiseen vakuutus

yhdistykseen. 
Vakuutusyhdistys on osakkaiden keskinäiseen 

vastuuseen perustuva vakuutuslaitos, jonka toi
minta-alue saa käsittää enintään 40 kuntaa yhte
näisellä alueella tai joka harjoittaa ainoastaan 
kalastusvälineiden vakuutusta. 

Vakuutusyhdistyksistä, jotka harjoittavat kalas
tusvälineiden vakuutusta, on lisäksi voimassa, 
mitä niistä on kalastusvakuutusyhdistyksistä an
netussa laissa (331 1 58) säädetty. 

2 § 
Vakuutusyhdistyksen osakkaita ovat vakuutuk

senottajat ja, jos yhdistysjärjestyksessä niin mää
rätään, takuuosuudenomistajat. 

Yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä, ettei 
jälleenvakuutuksen ottaminen tuota osakkuutta. 

3 § 
Vakuutuksenottajaosakkaan vastuu yhdistyksen 

sitoumuksista on yhden vuoden vakuutusmaksu
jen määrä. 

4 § 
Vakuutusyhdistys saa harjoittaa yhdistysjärjes

tyksessä mainittua vakuutusliikettä. 

9 438500918W 

Vakuutusyhdistyksen vakuutusliike ei saa käsit
tää henkilövakuutusta, lakisääteistä vakuutusta, 
luottovakuutusta, takuuvakuutusta eikä vakuu
tusta kymmentä vuotta pitemmäksi ajaksi. 

Vakuutusyhdistys saa sen estämättä, mitä 2 
momentissa on säädetty, harjoittaa muuta henki
lövakuutusliikettä kuin henki- ja eläkevakuutus
ta, jos sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että 
yhdistyksellä on tämän vakuutusliikkeen harjoit
tamiseen riittävät toimintaedellytykset ja vahvis
taa tätä koskevan yhdistysjärjestyksen määräyk
sen. 

Vakuutusyhdistyksen jälleenvakuutusliike saa 
käsittää vain yhdistysjärjestyksen mukaisten ensi
vakuutuslajien jälleenvakuutusta, ei kuitenkaan 
toisen vakuutusyhdistyksen vakuutusliikkeen 
muuta jälleenvakuutusta kuin tämän vakuutus
liikkeen edelleenvakuutusta. 

) § 
Vakuutusyhdistys ei saa harjoittaa muuta lii

kettä kuin yhdistysjärjestyksessä mainittua vakuu
tusliikettä. 

Vakuutusyhdistys saa ilman sosiaali- ja terveys
ministeriön suostumusta omistaa muun kuin 
asunto- tai kiinteistöyhteisön osakkeita tai osuuk
sia enintään määrän, joka on kaksikymmentä 
prosenttia yhteisön koko osake- tai osuuspää
omasta ja joka tuottaa kaksikymmentä prosenttia 
yhteisön kaikkien osakkeiden tai osuuksien ääni
määrästä. Yhdistyksen tällaisten yhteisöjen osak
keisiin tai osuuksiin sijoittama määrä saa olla 
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enintaan kymmenen prosenttia yhdistyksen 
omasta pääomasta. 

Vakuutusyhdistys saa yhdessä sellaisen yhteisön 
kanssa, jossa se omistaa osake-enemmistön tai 
vastaavan määräämisvallan, omistaa enintään 2 
momentissa tarkoitetun määrän muiden yhteisö
jen osakkeita tai osuuksia. 

2 luku 

Vakuutusyhdistyksen perustaminen 

1 § 
Vakuutusyhdistyksen voi perustaa yksi tai use

ampi perustaja. 
Perustajan tulee olla Suomessa asuva Suomen 

kansalainen taikka suomalainen yhteisö tai sää
tiö. Kauppayhtiö tai kommandiittiyhtiö voi olla 
perustajana edellyttäen, että yhtiön velvoitteista 
henkilökohtaisessa vastuussa olevat yhtiömiehet 
ovat Suomessa asuvia Suomen kansalaisia. 

Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi olla 
perustajana. 

2 § 
Perustamisesta on tehtävä perustamiskirja, joka 

on päivättävä ja perustajien allekirjoitettava. 
Perustamiskirjan tulee sisältää ehdotus yhdis

tysjärjestykseksi, minkä lisäksi siinä on mainitta
va: 

1) perustajien ammatti, kansalaisuus, kotipaik
ka ja postiosoite; 

2) takuupääoma tai pohjarahasto ja pohjara
haston osalta sen antaja; 

3) kustakin takuupääoman osuudesta (takuu
osuus) yhdistykselle maksettava määrä; 

4) takuuosuuksien määrä, jonka perustajat si
toutuvat merkitsemään; 

5) aika, jonka kuluessa muut kuin perustajien 
merkitsemät takuuosuudet on merkittävä; 

6) aika, jonka kuluessa merkityt takuuosuudet 
on maksettava; sekä 

7) milloin ja miten perustamiskokous kutsu
taan koolle, jollei sitä 8 §:n 3 momentin mukai
sesti pidetä ilman kutsua. 

Jos on sovittu perustamiseen liittyvien kulujen 
korvaamisesta, on siitä otettava määräys perus
tamiskirjaan. Näiden kulujen korvaamisesta voi
daan sopia vain siten, että yhdistys korvaa yhdis
tyksen perustamiseen liittyvinä kuluina julkiset 
maksut ja tavanomaiset palkkiot perustamisasia
kirjojen laatimisesta ja siihen rionastettavasta 
työstä. 

3 § 
Vakuutusyhdistyksen y hdistysj ärj esty ksessä on 

mainittava: 
1) yhdistyksen toiminimi, johon tulee sisältyä 

sana ''vakuutusyhdistys' '; 
2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen 

kunta; 
3) yhdistyksen toiminta-alue ja ne vakuutus

lajit, jotka toiminta on tarkoitettu käsittämään; 
4) takuupääoman ja pohjarahaston määrä taik

ka, jos pohjarahastoa voidaan yhdistysjärjestystä 
muuttamatta korottaa, sen määrä ja enimmäis
määrä; 

5) takuuosuuksien nimellisarvo; 
6) mitä on määrätty takuupääoman korosta ja 

sen takaisinmaksamisesta; 
7) vakuutuksenottajaosakkaan vastuu yhdistyk

sen sitoumuksista ja sen määrä (/isämaksuve/vo//i
suus); 

8) hallituksen jäsenten ja mahdollisten va
rajäsenten sekä tilintarkastajien ja varatilintarkas
tajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäis
määrä sekä toimikausi; 

9) kenellä on äänioikeus yhdistyskokouksessa; 
10) millä tavalla kutsu yhdistyskokoukseen ja 

muut tiedonannot toimitetaan; 
11) varsinaisessa yhdistyskokouksessa käsiteltä

vät asiat; sekä 
12) miten jäljelle jäävä omaisuus on yhdistyk

sen purkautuessa jaettava. 
Jos vakuutusyhdistys aikoo käyttää toimini

meään myös toisella kotimaisella kielellä, on 
kumpikin toiminimen ilmaisu mainittava yhdis
tysjärjestyksessä. 

Jos takuupääoma on jaettu takuuosuuksiin, 
tulee takuuosuuksien olla samanmääräisiä. 

Jos 1 momentin säännöksistä ei muuta johdu, 
yhdistysjärjestykseen ei saa ottaa vakuutussuhdet
ta koskevia määräyksiä. 

4 § 
Vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestykselle ja 

sen muutoksille on haettava sosiaali- ja terveys
ministeriön vahvistus. 

Ministeriö ei saa vahvistaa yhdistysjärjestystä 
tai sen muutosta, jos aiottu vakuutusliike on 
sellaista, jonka harjoittamisesta aiheutuvat vel
voitteet ovat yhdistyksen toimintaedellytykset 
huomioon ottaen ilmeisessä epäsuhteessa sen vas
tuukykyyn. 

5 § 
Vakuutusyhdistyksen takuupääoman ja pohja

rahaston (peruspääoma) tulee yhteensä olla vä-
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hintään 250 000 markkaa. Perustettavan vakuu
tusyhdistyksen peruspääoma on maksettava raha
na. 

Jos yhdistyksen toiminta käsittää henkilöva
kuutuksen tai yhdistyksen toiminta-alue käsittää 
enemmän kuin 2 5 kuntaa, tulee peruspääoman 
olla vähintään 500 000 markkaa. 

Yhdistyksen oman pääoman tulee kuitenkin 
olla 250 000 markkaa lisättynä kolmella prosen
tilla yhdistyksen tilinpäätöksen mukaisesta va
kuutusmaksujen keskimäärästä kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana. 

Vakuutusyhdistyksen on jälleenvakuutuksella 
tai muulla tavoin järjestettävä toimintansa siten, 
että syntyy vakuutettujen etuja turvaava suhde 
vastuumenojen todennäköisen vaihtelun ja oman 
pääoman välillä. 

Valtioneuvosto voi korottaa tässä pykälässä 
mainittuja markkamääriä vastaamaan yleisessä 
hintatasossa tapahtuneita muutoksia. 

6 § 
Perusteilla olevan vakuutusyhdistyksen takuu

osuudet on merkittävä asiakirjaan (merkintäasia
kirja), johon on jäljennetty perustamiskirja ja 
yhdistysjärjestyksen vahvistamisesta annettu sosi
aali- ja terveysministeriön päätös. Muulla tavoin 
tapahtuneeseen takuuosuuden merkintään ei yh
distys voi vedota, jos merkitsijä ennen yhdistyk
sen rekisteröimistä ilmoittaa virheestä rekisterivi
ranomaiselle. 

Jos takuuosuus on merkitty ehdoin, joka ei ole 
perustamiskirjan määräysten mukainen, on mer
kintä pätemätön. Jollei pätemättömyydestä ole 
ilmoitettu rekisteriviranomaiselle ennen yhdistyk
sen rekisteröimistä, on merkintä kuitenkin mer
kitsijää sitova. Merkitsijä ei tässä tapauksessa voi 
vedota mainittuun ehtoon. 

Sitten kun yhdistys on rekisteröity, merkitsijä 
ei voi merkinnän pätemättömyyden perusteeksi 
vedota siihen, että perustamiskirjassa olevaa eh
toa ei ole täytetty. 

7 § 
Merkinnän hyväksymisestä ja merkitsijälle an

nettavien takuuosuuksien lukumäärästä päättävät 
perustajat. Jos perustaja on perustamiskirjassa 
ilmoittanut merkitsevänsä tietyn määrän takuu
osuuksia, on hänelle annettava vähintään tämä 
määrä. 

Jos takuuosuuksia ei anneta merkinnän mukai
sesti, on perustajien viivytyksettä ilmoitettava 
siitä merkitsijöille. 

8 § 
Vakuutusyhdistyksen perustamisesta päätetään 

perustamiskokouksessa. Perustamiskokous on pi
dettävä vuoden kuluessa siitä, kun yhdistysjärjes
tys on vahvistettu. 

Jos yhdistyksen peruspääomana on vain pohja
rahasto tai jos takuuosuudenomistajat eivät ole 
yhdistyksen osakkaita, päättävät yhdistyksen pe
rustamisesta sen perustajat. 

Jos kaikki takuuosuudet on merkitty ja hyväk
sytyt merkitsijät ovat yksimielisiä taikka jos pe
rustamisesta päätetään 2 momentin mukaisesti, 
voidaan perustamiskokous pitää ilman kutsua. 

Muussa kuin 3 momentissa tarkoitetussa ta
pauksessa perustajien tulee kutsua hyväksymänsä 
merkitsijät perustamiskokoukseen niin kuin pe
rustamiskirjassa on määrätty. Merkintälistat ja 
perustamiskirjassa mainitut asiakirjat on perus
tajien toimesta vähintään viikon aja.1 ennen ko
kousta pidettävä kutsussa mainitussa paikassa 
merkitsijäiden nähtävinä. 

Perustamiskokouksessa on perustajien esitettä
vä alkuperäinen perustamiskirja ja 4 momentissa 
tarkoitetut asiakirjat. Niin ikään on perustajien 
ilmoitettava hyväksymiään merkintöjä vastaava 
takuuosuuksien lukumäärä, takuuosuuksien ja
kautuminen merkitsijöille ja takuuosuuksista 
maksettu määrä. Nämä tiedot on otettava ko
kouksen pöytäkirjaan. 

9 § 
Yhdistys on perustettu, jos perustamista on 8 

§:n 1 momentissa mainitussa määräajassa pide
tyssä perustamiskokouksessa kannattanut enem
mistö merkitsijäin antamista äänistä ja vähintään 
kaksi kolmasosaa kokouksessa edustetuista ta
kuuosuuksista taikka 8 §:n 2 momentissa maini
tussa tapauksessa kaksi kolmasosaa perustajista ja 
jos perustamiskokouksessa voidaan osoittaa: 

1) että yhdistysjärjestys on vahvistettu; 
2) että kaikki takuuosuudet on merkitty Ja 

maksettu; sekä 
3) että pohjarahasto on maksettu. 
Muussa tapauksessa on yhdistyksen perustami

nen katsottava rauenneeksi. Tällöin perustajat 
vastaavat yhteisvastuullisesti merkityistä takuu
osuuksista maksetun määrän ja pohjarahaston 
sekä niistä saadun tuoton palauttamisesta. 

Kun yhdistys on perustettu, on perustamisko
kouksessa toimitettava yhdistysjärjestyksen mu
kaan yhdistyskokoukselle kuuluvat vaalit. 

Muutoin on perustamiskokouksen osalta sovel
tuvin kohdin noudatettava yhdistyskokousta kos-
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kevia tämän lain säännöksiä ja yhdistysjärjestyk
sen määräyksiä. 

10 § 
Vakuutusyhdistyksen perustamisesta on kol

men kuukauden kuluessa perustamispäätöksen 
tekemisestä tehtävä ilmoitus rekisteröimistä var
ten niin kuin siitä on erikseen säädetty. 

Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä yhdistyksen 
hallituksen kaikkien jäsenten vakuutus siitä, että 
yhdistyksen perustamisessa on noudatettu tämän 
lain säännöksiä ja että takuuosuuksista maksettu 
määrä ja pohjarahasto on yhdistyksen hallussa. 
Ilmoitukseen on myös liitettävä yhdistyksen tilin
tarkastajien todistus siitä, että maksua koskevia 
säännöksiä on noudatettu. 

11 § 
Jollei yhdistystä 10 §:n 1 momentissa malm

tussa ajassa ole ilmoitettu rekisteröitäväksi tai jos 
rekisteröiminen evätään, on perustaminen rauen
nut. 

Hallituksen jäsenet vastaavat yhteisvastuullises
ti merkityistä takuuosuuksista maksetun määrän 
ja pohjarahaston sekä niistä saadun tuoton pa
lauttamisesta sen jälkeen, kun niistä on vähen
netty 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimen
piteistä aiheutuneet kustannukset. 

12 § 
Takuuosuudesta maksettava määrä ei saa olla 

takuuosuuden nimellisarvoa pienempi. 
Takuuosuuden merkintään perustuvan velan 

kuittaaminen saamisella yhdistykseltä voi tapah
tua vain hallituksen suostumuksella. Suostumus
ta ei saa antaa, jos siitä aiheutuisi vahinkoa 
yhdistykselle tai sen velkojille. 

Yhdistys ei saa luovuttaa eikä pantata takuu
osuuden merkintään perustuvaa saamistaan. Jos 
yhdistys asetetaan konkurssiin, kuuluu saaminen 
konkurssi pesään. 

Jos takuuosuus luovutetaan toiselle ennen kuin 
siitä maksettava määrä on kokonaan suoritettu, 
on myös luovutuksensaaja ilmoitettuaan saanton
sa takuuosuusluetteloon merkittäväksi vastuussa 
maksun suorittamisesta. 

13 § 
Ennen rekisteröimistä vakuutusyhdistys ei voi 

hankkia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia eikä 
myöskään hakea, kantaa tai vastata tuomiois
tuimissa tai muiden viranomaisten luona. Perus
tajat voivat kuitenkin ennen perustamiskokousta 
käyttää puhevaltaa yhdistyksen perustamista kos-

kevissa asioissa ja muutoin ryhtyä toimenpiteisiin 
merkitystä takuuosuudesta suoritettavan maksun 
saamiseksi. 

Yhdistyksen puolesta ennen sen rekisteröimistä 
tehdystä toimesta aiheutuneesta velvoitteesta vas
taavat toimeen osallistuneet tai siitä päättäneet 
yhteisvastuullisesti. Perustamiskirjasta johtuvasta 
tai perustamiskokouksen jälkeen syntyneestä vel
voitteesta siirtyy vastuu kuitenkin yhdistykselle 
sen jälkeen kun se on rekisteröity. 

Jos yhdistyksen puolesta on ennen sen rekiste
röimistä tehty sopimus sellaisen henkilön kanssa, 
joka tiesi yhdistyksen olevan rekisteröimätön, voi 
hän, jollei toisin ole sovittu, luopua sopimukses
ta, jos hakemusta rekisteröimisestä ei ole tehty 11 
§ :ssä säädetyssä ajassa tai rekisteriviranomainen 
on evännyt yhdistyksen rekisteröimisen. Jollei 
sopimuskumppani tiennyt yhdistyksen olevan re
kisteröimätön, voi hän luopua sopimuksesta sii
hen asti, kun yhdistys on rekisteröity. 

3 luku 

Takuupääoma 

1 § 
Vakuutusyhdistyksen kaikki takuuosuudet 

tuottavat yhdistyksessä yhtäläiset oikeudet. Yh
distysjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, 
että yhdistyksessä on erilajisia takuuosuuksia tai 
että sellaisia voidaan antaa. Samalla on mainitta
va eri takuuosuuslajien väliset eroavuudet ja 
kunkin lajisten takuuosuuksien lukumäärä. 

Yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä, että 
tietynlajinen takuuosuus voidaan määrätyssä jär
jestyksessä muuntaa toisenlajiseksi takuuosuu
deksi. Sen jälkeen kun muuntamisesta aiheutuva 
yhdistysjärjestyksen muutos on vahvistettu, toi
menpiteestä on viivytyksettä tehtävä ilmoitus 
rekisteröimistä varten. Kun rekisteröiminen on 
toimitettu, katsotaan muuntaminen täytäntöön
pannuksi. 

2 § 
Takuuosuus voidaan rajoituksitta luovuttaa ja 

hankkia, jollei laista tai yhdistysjärjestyksestä 
muuta johdu. Yhdistysjärjestyksessä näitä oi
keuksia voidaan rajoittaa vain 3 ja 4 §:n mukai
sesti. 

3 § 
Yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä, että ta

kuuosuudenomistajalla tai jollakulla muulla on 
oikeus lunastaa uudelle omistajalle siirtyvä ta-
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kuuosuus. Kun yhdistysjärjestykseen otetaan lu
nastuslauseke, on samalla määrättävä: 

1) keillä on lunastusoikeus sekä, jos lunastusoi
keus ei koske määrätynlaisia saantoja, nämä saan
not; 

2) miten lunastamiseen oikeutettujen keskinäi
nen etuoikeus määräytyy; 

3) lunastushinnan suuruus tai sen laskemisen 
perusteet; 

4) yhdistykselle esitettävän lunastusvaatimuk
sen aika, enintään kaksi kuukautta siitä, kun 
takuuosuuden siirtymisestä on ilmoitettu halli
tukselle; 

5) lunastushinnan suorittamisen aika, enintään 
kuukausi kohdassa 4 mainitun määräajan päätty
misestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi 
määrätty, enintään kuukausi lunastushinnan vah
vistamisesta; sekä 

6) milloin ja miten hallituksen tulee antaa 
lunastamiseen oikeutetuille tieto takuuosuuden 
siirtymisestä uudelle omistajalle. 

Jos samalla saannolla on hankittu useita ta
kuuosuuksia, on ne kaikki lunastettava, jollei 
yhdistysjärjestyksessä toisin määrätä. Jos lunastus
hinnan suuruutta koskevan yhdistysjärjestyksen 
määräyksen soveltaminen tuottaisi jollekulle koh
tuutonta etua, voidaan määräystä sovitella. 

Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää 
koskevat erimielisyydet on käsiteltävä tuomiois
tuimessa, jollei yhdistysjärjestyksessä ole määräys
tä, jonka mukaan tällaiset riidat on siirrettävä 
välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä 
annetun lain ( 461 28) mukaisessa järjestyksessä. 

Ennen kuin on käynyt selville, käytetäänkö 
lunastusoikeutta, ei sillä, jolle takuuosuus on 
siirtynyt, ole yhdistyksessä muuta takuuosuuteen 
perustuvaa oikeutta kuin oikeus korkoon ja mah
dollinen etuoikeus uuden takuuosuuden merkit
semiseen takuupääomaa korotettaessa. Sellaisesta 
merkinnästä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet 
siirtyvät sille, joka käyttää lunastusoikeuttaan. 

4 § 
Yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä, että ta

kuuosuuden hankkimiseen luovutustoimin vaadi
taan yhdistyksen suostumus. Sellainen määräys ei 
kuitenkaan koske takuuosuutta, joka on hankittu 
pakkohuutokaupassa tai konkurssipesästä. 

Suostumuksen antamisesta päättää hallitus, 
jollei yhdistysjärjestyksestä muuta johdu. Yhdis
tysjärjestykseen voidaan ottaa määräyksiä suostu
muksen antamisen edellytyksistä. Suostumusta 
koskevasta ratkaisusta on ilmoitettavalle hakijalle 
kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa hake-

muksen saapumisesta yhdistykselle, uhalla että 
suostumus muuten katsotaan annetuksi. 

5 § 
Takuuosuuskirja voidaan asettaa vain nimetylle 

henkilölle ja se saadaan antaa ainoastaan takuu
osuusluetteloon merkitylle takuuosuudenomista
jalle. Takuuosuuskirja voi koskea useita takuu
osuuksia. Takuuosuuskirjaa ei saa antaa ennen 
kuin yhdistys tai takuupääomaa korotettaessa 
korotus on rekisteröity sekä täysi maksu takuu
osuudesta suoritettu. 

Takuuosuuskirjassa on mainittava yhdistyksen 
toiminimi, takuuosuuden tai takuuosuuskirjan 
järjestysnumero sekä takuuosuuden nimellisarvo. 
Takuuosuuskirjan tulee olla päivätty ja hallituk
sen tai hallituksen siihen valtuuttaman henkilön 
allekirjoittama. Allekirjoitus saadaan suorittaa 
painamalla tai muulla siihen verrattavalla tavalla. 

Jos yhdistyksessä voi takuuosuuskirjaa annet
taessa olla erilajisia takuuosuuksia, on takuu
osuuden laji mainittava takuuosuuskirjassa. Jos 
yhdistysjärjestys sisältää 1 §:n 2 momentin, 3 tai 
4 §:n taikka 5 luvun 3 §:n mukaisen määräyksen 
taikka määräyksen siitä, että takuuosuudenomis
tajalle voidaan asettaa velvollisuus suorittaa eri
tyisiä maksuja yhdistykselle, on siitä mainittava 
takuuosuuskirjassa. 

6 § 

Jos yhdistys takuupääoman takaisinmaksami
sen tai takuuosuuden nimellisarvon alentamisen 
johdosta taikka yhdistystä purettaessa suorittaa 
maksun takuuosuudenomistajalle, on takuu
osuuskirjaan viivytyksettä tehtävä siitä merkintä. 
Samoin on takuuosuuskirjaan tehtävä merkintä, 
milloin takuuosuus on mitätöity tai sen nimellis
arvoa on alennettu maksua suorittamatta. 

Jos takuuosuuskirja kuolettamisen yhteydessä 
on annettu toisen sijaan, on takuuosuuskirjassa 
siitä mainittava. 

7 § 
Yhdistyksen hallitus on velvollinen takuuosuu

denomistajan pyynnöstä antamaan takuuosuuk
sista takuuosuuskirjat. 

Takuuosuudenomistajan pyynnöstä hallituksen 
tulee kohtuullista maksua vastaan toimittaa ta
kuuosuuskirjan jakaminen taikka takuuosuuskir
jojen yhdistäminen tai muu vaihtaminen, jos on 
kysymys samanlajisista takuuosuuksista. 
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8 § 
Ennen takuuosuuskirjan antamista yhdistys voi 

antaa nimetylle henkilölle asetetun todistuksen, 
joka koskee oikeutta yhteen tai useampaan ta
kuuosuuteen ja joka sisältää ehdon takuuosuus
kirjan antamisesta ainoastaan todistuksen palaut
tamista vastaan (väliaikaistodistus). Todistukseen 
on pyynnöstä tehtävä merkintä takuuosuudesta 
suoritetuista maksuista. Todistuksen allekirjoitta
misesta ja siihen otettavista tiedoista on voimas
sa, mitä 5 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty 
takuuosuuskiri asta. 

9 § 
Jos takuuosuuskirja tai väliaikaistodistus luovu

tetaan tai pantataan, on vastaavasti sovellettava, 
mitä velkakirjalain (622/47) 13, 14 ja 22 §:ssä on 
säädetty juoksevista velkakirjoista. Mainittuja 
säännöksiä sovellettaessa on se, jolla on takuu
osuuskirja tai väliaikaistodistus hallussaan ja joka 
asiakirjaan yhdistyksen toimesta tehdyn merkin
nän mukaan on omistajana merkitty takuuosuus
luetteloon, rinnastettava siihen, jolla velkakirja
lain 13 §:n 2 momentin mukaan edellytetään 
olevan velkakirjan osoittama oikeus. 

10 § 
Kun yhdistys on petustettu, hallituksen on 

viivytyksettä laadittava luettelo yhdistyksen kai
kista takuuosuuksista (takuuosuusluettelo). Luet
teloon merkitään takuuosuudet tai takuuosuus
kirjat numerojärjestyksessä, niiden antamispäivä 
sekä takuuosuudenomistajan nimi, ammatti, 
kansalaisuus ja postiosoite. 

Takuuosuudenomistajista on pidettävä aakko
sellista luetteloa, jonka tulee sisältää 1 momentis
sa mainitut henkilötiedot sekä ilmoitus kunkin 
omistamien takuuosuuksien lukumäärästä. 

Jos yhdistyksessä on erilajisia takuuosuuksia, 
tulee takuuosuusluettelosta ja takuuosuuden
omistajista pidettävästä luettelosta ilmetä, mihin 
lajiin kukin takuuosuus kuuluu. 

Takuuosuusluettelo ja takuuosuudenomistajis
ta pidettävä luettelo voidaan pitää luotettavan 
irtolehti- tai korttijärjestelmän muodossa ja ne 
voidaan laatia automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla tai muulla tähän verrattavalla tavalla. 

11 § 
Takuuosuudensaajan yhdistykselle ilmoittama 

saanto, josta on esitetty luotettava selvitys samoin 
kuin selvitys säädetyn leimaveron suorittamisesta, 
sekä muu takuuosuusluetteloon merkittyä seik
kaa koskeva yhdistykselle ilmoitettu muutos on 

viivytyksettä merkittävä takuuosuusluetteloon ja 
takuuosuudenomistajista pidettävään luetteloon. 
Merkintä on päivättävä. Jos takuuosuudenomista
jalla tai jollakin muulla on 3 §:n mukainen 
lunastusoikeus tai jos 4 §:ssä tarkoitettu takuu
osuuden hankkimista koskeva suostumus vaadi
taan, ei merkintää kuitenkaan saa tehdä ennen 
kuin on selvinnyt, ettei lunastusoikeutta käytetä, 
tai ennen kuin suostumus on annettu. 

Jos takuuosuuden viimeinen luovutus on mer
kitty takuuosuuskirjaan tai väliaikaistodistukseen 
avoimella siirrolla, on takuuosuuskirjaan tai väli
aikaistodistukseen pantava uuden omistajan nimi 
ennen kuin saanto merkitään luetteloihin. Yh
distykselle esitettyyn takuuosuuskirjaan tai väliai
kaistodistukseen on pantava todistus merkitsemi
sestä ja sen päivämäärästä. 

12 § 
Takuuosuusluettelo ja takuuosuudenomistajis

ta pidettävä luettelo on pidettävä jokaisen nähtä
vänä yhdistyksen kotipaikan toimistossa, josta 
yhdistyksen hallintoa hoidetaan (päätoimipaik
ka). 

Jokaisella on, korvattuaan yhdistyksen kulut, 
oikeus saada jäljennös takuuosuusluettelosta ja 
takuuosuudenomistajista pidettävästä luettelosta 
tai niiden osasta. 

13 § 
Takuuosuudensaajalla ei ole oikeutta käyttää 

takuuosuudenomistajalle yhdistyksessä kuuluvia 
oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty takuu
osuusluetteloon tai hän on yhdistykselle ilmoitta
nut saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen. Tämä 
ei kuitenkaan koske sellaista takuuosuuteen pe
tustuvaa oikeutta, jota käytetään esittämällä tai 
luovuttamalla takuuosuuskirja tai muu yhdistyk
sen antama erityinen todistus. 

Jos useat omistavat takuuosuuden, he voivat 
käyttää takuuosuudenomistajalle yhdistyksessä 
kuuluvia oikeuksia vain yhteisen edustajan kaut
ta. 

14 § 
Jos takuuosuuskirja tämän lain mukaan on 

varustettava merkinnällä tai jos se on yhdistysko
kouksen takuuosuuksien jakoa koskevan päätök
sen petusteella vaihdettava kahteen tai useam
paan takuuosuuskirjaan, yhdistys voi pidättää 
takuuosuudelle tulevan koron, kunnes takuu
osuuskirja on sanottua tarkoitusta varten esitetty. 
Samoin voidaan menetellä, jos takuuosuuskirja 
on vaihdettava sen johdosta, että tietynlajineo 
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takuuosuus yhdistysjärjestyksessä olevan määräyk
sen mukaan on muunnettava toisenlajiseksi ta
kuuosuudeksi. 

4 luku 

Takuupääoman korottaminen 

1 § 
Takuupääomaa voidaan korottaa merkitsemäl

lä maksullisia takuuosuuksia tai korottamalla ta
kuuosuuksien nimellisarvoa maksua vastaan. 

Takuupääoman korottamisesta päättää yhdis
tyskokous. Yhdistysjärjestystä on vastaavasti 
muutettava, kun takuupääomaa on päätetty ko
rottaa. Päätöstä takuupääoman korottamisesta ei 
saa tehdä ennen vakuutusyhdistyksen rekisteröi
mistä. 

Mitä tässä luvussa on säädetty takuupääoman 
korottamisesta, on vastaavasti sovellettava takuu
pääoman muodostamiseen. 

2 § 
Takuupääomaa korotettaessa on vakuutus

yhdistyksen osakkaalla ja takuuosuudenomistajal
la etuoikeus uusiin takuuosuuksiin, jos näin on 
yhdistysjärjestyksessä määrätty. Yhdistysjärjestyk
sessä voidaan määrätä, että takuuosuudenomista
jalla ei ole etuoikeutta merkitä uusia takuu
osuuksia takuupääomaa korotettaessa. 

3 § 
Hallituksen ehdotus korottamispäätökseksi on 

pidettävä vakuutusyhdistyksen päätoimipaikassa 
osakkaiden nähtävänä vähintään viikon ajan en
nen yhdistyskokousta ja viivytyksettä lähetettävä 
osakkaalle, joka sitä pyytää, sekä asetettava näh
täväksi yhdistyskokouksessa. Ehdotukseen on lii
tettävä, jollei kokouksessa käsitellä tilinpäätöstä, 
seuraavat asiakirjat: 

1) jäljennökset viimeistä tilinpäätöstä koskevis
ta asiakirjoista varustettuna merkinnäin ylijäämää 
tai alijäämää koskevasta yhdistyskokouksen pää
töksestä; 

2) hallituksen selostus tilinpäätöksen antami
sen jälkeen sattuneista yhdistyksen asemaan olen
naisesti vaikuttavista tapahtumista; sekä 

3) tilintarkastajien ja, jos yhdistyksellä on hal
lintoneuvosto, tämän lausunto selostuksesta. 

Kokouskutsussa on mainittava osakkaille tai 
muille ehdotetusta etuoikeudesta uusiin takuu
osuuksiin sekä miten heidän on meneteltävä 
käyttäessään etuoikeuttaan. 

4 § 
Takuupääoman korottamista koskevassa pää

töksessä on mainittava: 
1) määrä, jolla takuupääomaa korotetaan (ko

rottamismäärä); 
2) minkä lajisia uudet takuuosuudet ovat, jos 

vakuutusyhdistyksessä on tai voi olla erilajisia 
takuuosuuksia; 

3) osakkaille ja takuuosuudenomistajille tuleva 
etuoikeus takuuosuuksien merkitsemiseen taikka 
kenellä muutoin on oikeus merkitä takuuosuuk
sla; 

4) takuuosuusmerkinnän aika sekä se lyhyempi 
aika, vähintään kuukausi merkintäajan alkami
sesta, jonka kuluessa osakas ja takuuosuuden
omistaja voivat käyttää etuoikeuttaan; 

5) takuuosuuden nimellisarvo ja takuuosuu
desta maksettava määrä; 

6) aika, jonka kuluessa takuuosuudet on mak
settava; sekä 

7) peruste, jonka mukaan tarjotaan merkittä
viksi ne takuuosuudet, joiden osalta etuoikeutta 
ei ole määräajassa käytetty sekä peruste, jonka 
mukaan ylimerkinnän tapahtuessa annetaan ne 
takuuosuudet, joita ei ole merkitty etuoikeuksin, 
jollei hallitukselle anneta oikeutta päättää näistä 
seikoista. 

Jos 3 luvun 1 §:n 2 momentin, 3 tai 4 §:n 
taikka 5 luvun 3 §: n 1 momentin mukainen 
määräys koskee uusia takuuosuuksia taikka uusil
le takuuosuudenomistajille voidaan yhdistysjär
jestyksen mukaan asettaa velvollisuus suorittaa 
erityisiä maksuja yhdistykselle, on korottamispää
töksessä siitä mainittava. 

Jos korottamispäätös sisällöltään poikkeaa siitä, 
mitä kokouskutsussa on mainittu, on osakkaalle 
ja takuuosuudenomistajalle, jolla päätöksen mu
kaan on etuoikeus takuuosuuksien merkitsemi
seen, viivytyksettä ilmoitettava päätöksestä sillä 
tavalla kuin kutsu yhdistyskokoukseen toimite
taan. Samalla on ilmoitettava, kuinka osakkaan 
ja takuuosuudenomistajan on meneteltävä, jos 
hän haluaa käyttää etuoikeuttaan. Merkintäaika 
ei ala kulua ennen kuin ilmoittaminen on tapah
tunut. 

5 § 
Uusi takuuosuus voidaan merkitä käyttämällä 

kuittausoikeutta, jos siitä on otettu määräys ko
rottamispäätökseen ja hallitus on antanut siihen 
suostumuksensa. Määräystä koskevat asiakirjat on 
pidettävä yhdistyksen päätoimipaikassa osakkai
den nähtävinä vähintään viikon ajan ennen yh
distyskokousta ja lähetettävä viivytyksettä osak-
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kaalle, joka sitä pyytää, sekä asetettava nähtäviksi 
yhdistyskokouksessa. 

6 § 
Uudet takuuosuudet on merkittävä merkintä

listaan, joka sisältää korottamispäätöksen. Jäljen
nökset yhdistysjärjestyksestä, yhdistysjärjestyksen 
muutoksen vahvistamisesta annetusta sosiaali- ja 
terveysministeriön päätöksestä sekä 3 §:n 1 mo
mentin ja 5 §:n mukaan nähtäviksi asetetuista 
asiakirjoista on liitettävä merkintälistaan tai pi
dettävä merkitsijäiden nähtävinä listassa maini
tussa paikassa. 

Jos takuuosuus on merkitty 1 momentin sään
nöksiä noudattamatta tai merkitty tietyin eh
doin, on vastaavasti sovellettava, mitä 2 luvun 6 
§:ssä on säädetty. 

Kun takuuosuus merkitään, on takuuosuuskir
ja esitettävä ja varustettava merkinnällä siitä, että 
etuoikeutta on käytetty. 

7 § 
Jollei korottamispäätöksen mukaista maaraa 

takuuosuuksia ole merkintäajan kuluessa merkit
ty, ovat korottamispäätös ja vastaava yhdistysjär
jestyksen muutos rauenneet. Merkityistä takuu
osuuksista maksettu määrä on tällöin heti palau
tettava. 

Takuupääoman korottaminen ja vastaava yh
distysjärjestyksen muutos on ilmoitettava rekiste
röitäväksi, jolleivät nämä ole 1 momentin mu
kaan rauenneet. Rekisteröimisen edellytyksenä 
on, että korotuksesta on maksettu vähintään 
puolet. Jos uudet takuuosuudet on merkitty 
ylikurssiin, on vastaava osa nimellisarvon ylittä
västä määrästä oltava maksettuna. Korotusta ja 
vastaavaa yhdistysjärjestyksen muutosta ei kuiten
kaan saa rekisteröidä ennen kuin täysi maksu 
aikaisemmin annetuista takuuosuuksista on rekis
teröity suoritetuksi. 

Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä yhdistyksen 
hallituksen kaikkien jäsenten vakuutus siitä, että 
rekisteröitävästä korotuksesta maksettu määrä on 
yhdistyksen hallussa. Ilmoitukseen on myös lii
tettävä yhdistyksen tilintarkastajien todistus siitä, 
että maksua koskevia 2 momentin säännöksiä on 
noudatettu. 

8 § 
Jollei ilmoitusta takuupääoman korottamisesta 

ole tehty vuoden kuluessa korottamispäätöksestä 
tai jos rekisteröiminen on evätty, on noudatetta
va, mitä 7 §:n 1 momentissa on sanottu. 

Takuupääoma katsotaan korotetuksi, kun re
kisteröiminen on toimitettu. 

Uudet takuuosuudet tuottavat oikeuden kor
koon ja muut oikeudet vakuutusyhdistyksessä 
siitä päivästä, jona korottaminen rekisteröidään, 
jollei korottamispäätöksessä toisin määrätä. Oi
keudet alkavat kuitenkin viimeistään vuoden ku
luttua rekisteröimisestä. 

9 § 

Mitä 2 luvun 12 §:ssä on säädetty, on vastaa
vasti sovellettava takuupääoman korottamisen 
osalta. Takuuosuuden merkintään perustuvan ve
lan kuittaamisesta saamisella yhdistykseltä on 
lisäksi voimassa, mitä tämän luvun 5 §:ssä on 
säädetty. 

10§ 

Takuupääomaa korotettaessa merkitystä ta
kuuosuudesta maksettava määrä on kokonaan 
suoritettava vuoden kuluessa takuupääoman ko
rottamisen rekisteröimisestä. Vakuutusyhdistyk
sen on kuukauden kuluessa mainitun ajan päät
tymisestä ilmoitettava rekisteröitäväksi, kuinka 
monesta rekisteröityyn korotukseen sisältyvästä 
takuuosuudesta on maksettu täysi määrä. Rekis
teri-ilmoitukseen on liitettävä yhdistyksen halli
tuksen kaikkien jäsenten vakuutus sekä tilintar
kastajien todistus siitä, että osakkeista maksettu 
määrä on yhdistyksen hallussa. Jos yhdistys lai
minlyö edellä mainitun ilmoituksen tekemisen, 
rekisteriviranomaisen tulee kehottaa yhdistystä 
määräajassa tekemään tällainen ilmoitus. 

Jos tehty ilmoitus osoittaa, ettei kaikista ta
kuuosuuksista ole 1 momentissa mainitussa mää
räajassa maksettu täyttä määrää, yhdistyksen on 
rekisteriviranomaisen asettamassa määräajassa toi
mitettava sille selvitys siitä, että sosiaali- ja ter
veysministeriö on yhdistyksen ilmoituksesta hy
väksynyt takuupääoman vastaavasti alennetuksi ja 
vahvistanut sitä koskevan yhdistysjärjestyksen 
muutoksen. 

Jollei 1 ja 2 momentin mukaista selvitystä 
määräajassa toimiteta rekisteriviranomaiselle, ko
rottamispäätös ja vastaava yhdistysjärjestyksen 
muutos raukeavat. Merkityistä takuuosuuksista 
maksettu määrä on tällöin heti palautettava. 
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5 luku 

Takuupääoman alentaminen ja takaisinmaksami
nen 

1 § 
Takuupääoman alentamisesta muissa kuin 4 

luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauk
sessa päättää yhdistyskokous. Päätöstä ei saa teh
dä ennen vakuutusyhdistyksen rekisteröimistä. 

Yhdistyskokouksen tekemän alentamispäätök
sen osalta on soveltuvin kohdin noudatettava, 
mitä 4 luvun 3 §:n 1 momentissa on säädetty. 
Päätöksessä on mainittava se määrä, jolla takuu
pääomaa alennetaan (aientamismäärä). Takuu
pääomaa saadaan alentaa ainoastaan sellaisen 
vahvistetun taseen mukaisen alijäämän välittö
mäksi peittämiseksi, johon vapaa oma pääoma ja 
vararahasto eivät riitä. 

Yhdistyskokouksen päätöksessä on lisäksi mai
nittava, suoritetaanko alentaminen mitätöimällä 
takuuosuuksia vai takuuosuuksien nimellisarvoa 
alentamalla. 

Yhdistysjärjestystä on vastaavasti muutettava, 
kun takuupääomaa on päätetty alentaa. Yhdis
tyksen tulee kuukauden kuluessa alentamispää
töksen tekemisestä hakea sosiaali- ja terveysminis
teriön vahvistus yhdistysjärjestyksen muutokselle. 
Kuukauden kuluessa siitä, kun ministeriö on 
vahvistanut yhdistysjärjestyksen muutoksen, yh
distyksen on tehtävä tästä ilmoitus rekisteröimistä 
varten. Takuupääoma katsotaan alennetuksi, kun 
yhdistysjärjestyksen muutos on rekisteröity. 

Jollei rekisteri-ilmoitusta ole tehty säädetyssä 
ajassa tai jos rekisteröiminen on evätty, ovat 
päätös ja vastaava yhdistysjärjestyksen muutos 
rauenneet. 

2 § 
Vakuutusyhdistyksen takuupääoma tai osa siitä 

voidaan maksaa takaisin, kun edellisiltä vuosilta 
ehkä syntynyt vajaus on täytetty. Takuupääomaa 
saadaan maksaa takaisin vain, jos yhdistykselle 
takaisinmaksamisen jälkeen jää vähintään 2 lu
vun 5 §:ssä säädetty peruspääoma. 

Takuupääoman takaisinmaksamisesta päättää 
yhdistyskokous. 

3 § 
Yhdistysjärjestyksessä on määrättävä takuupää

oman takaisinmaksamisessa noudatettava järjestys 
sekä takuuosuudesta maksettava hinta tai sen 
laskemisen perusteet. Takuupääoman takaisin
maksamista koskeva määräys, joka otetaan yhdis
tysjärjestykseen sitä muuttamalla, saa koskea vain 
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päätöksen jälkeen merkittäviä uusia takuuosuuk
sia, jolleivät kaikki takuuosuuksien omistajat ole 
antaneet siihen suostumustaan. 

Yhdistysjärjestystä on vastaavasti muutettava, 
kun takuuosuuksia on päätetty maksaa takaisin. 
Takuupääoma katsotaan alennetuksi, kun yhdis
tysjärjestyksen muutos on rekisteröity. 

6 luku 

Vakuutusyhdistyksen johto 

1 § 
Vakuutusyhdistyksellä tulee olla hallitus, jo

hon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituk
sessa voi lisäksi olla enintään yhtä monta 
varajäsentä kuin on jäseniä. 

Hallituksen valitsee yhdistyskokous. Hallituk
sen vaalista, jos yhdistyksellä on hallintoneuvos
to, säädetään 11 §:n 2 momentissa. 

Hallituksen jäsenen toimikausi on määrättävä 
yhdistysjärjestyksessä. Toimikauden tulee päättyä 
viimeistään neljäntenä vaalin jälkeisenä tilikaute
na joko uuden vaalin toimittavan yhdistysko
kouksen tai tilikauden päättyessä. 

Mitä tässä laissa on säädetty hallituksen jäse
nestä, on vastaavasti sovellettava varajäseneen. 

2 § 
Vakuutusyhdistyksellä tulee olla toimitusjohta

ja. Toimitusjohtajan nimittää hallitus tai, jos 
yhdistysjärjestyksessä on niin määrätty, hallinto
neuvosto. 

3 § 
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on 

oltava Suomessa asuvia Suomen kansalaisia. 
Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi olla 

hallituksen jäsenenä eikä toimitusjohtajana. 

4 § 
Hallituksen jäsen voi erota toimestaan ennen 

toimikauden päättymistä. Ennenaikaisesta eroa
misesta on ilmoitettava hallitukselle ja, jos eroa
van jäsenen on valinnut hallintoneuvosto, myös 
tälle. Hallituksen jäsenen voi erottaa toimestaan 
se, joka on hänet valinnut. 

Jos hallituksen jäsenen toimi joutuu kesken 
toimikautta avoimeksi tai jos hallituksen jäsen 
menettää 3 §:ssä tarkoitetur1 kelpoisuutensa sa
nottuun toimeen eikä varajäsentä ole, hallituksen 
muiden jäsenten on huolehdittava siitä, että uusi 
jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yh
distyskokoukselle kuuluva vaali voidaan kuiten-
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kin, jos hallitus jäljellä olevine jäsenineen ja 
varajäsenineen on päätösvaltainen, siirtää siihen 
seuraavaan yhdistyskokoukseen, jossa hallituksen 
jäsenen vaali muutoinkin on toimitettava. 

Jollei vakuutusyhdistyksellä ole kaupparekiste
riin merkittyä toimikelpoista hallitusta, sosiaali
ja terveysministeriön tulee kutsua yhdistyskokous 
tai, jos hallitus on hallintoneuvoston valittava, 
tämä valitsemaan hallitusta. Jollei yhdistyksellä 
ole kaupparekisteriin merkittyä toimitusjohtajaa, 
ministeriön tulee kutsua hallitus tai, jos toimitus
johtaja on hallintoneuvoston valittava, tämä va
litsemaan toimitusjohtaja. Jollei hallitusta tai 
toimitusjohtajaa valita taikka tätä ei viipymättä 
ilmoiteta kaupparekisteriin, ministeriön tulee 
määrätä yksi tai useampi toimitsija hoitamaan 
yhdistyksen asioita, kunnes hallitus tai toimitus
johtaja on valittu ja merkitty rekisteriin. 

Hakemuksen 3 momentissa tarkoitetussa ta
pauksessa saa, jollei ministeriö jo ole ryhtynyt 
tarvittaviin toimiin, ministeriölle tehdä hallituk
sen jäsen, toimitusjohtaja, osakas, velkoja tai 
muu, jonka oikeus saattaa riippua siitä, että 
yhdistyksellä on toimikelpoinen hallitus ja toimi
tusjohtaja. 

5 § 
Hallitus huolehtii vakuutusyhdistyksen hallin

nosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämises
tä. Yhdistyksen toimitusjohtaja hoitaa yhdistyk
sen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien oh
jeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka 
yhdistyksen toiminnan laajuuden ja laadun huo
mioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, 
toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, jos hallitus on 
hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä 
ei voida odottaa aiheuttamatta yhdistyksen toi
minnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa hallitukselle on niin pian kuin mah
dollista annettava toimenpiteestä tieto. 

Hallituksen on huolehdittava siitä, että kirjan
pidon ja varainhoidon valvonta on asianmukai
sesti järjestetty. Toimitusjohtajan on huolehditta
va siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lain mu
kainen ja varainhoito luotettavana tavalla järjes
tetty. 

6 § 
Hallituksessa tulee olla puheenjohtaja. Pu

heenjohtajan valitsee hallitus, jollei yhdistysjär
jestyksessä ole toisin määrätty tai hallitusta valit
taessa ole toisin päätetty. Äänten mennessä halli
tuksessa tasan ratkaisee arpa puheenjohtajan vaa-

lin. Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen pu
heenjohtajana. 

Puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että hal
litus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on 
kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen 
tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla 
on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, 
oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyt
tää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä 
tapauksessa toisin päätä. 

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytä
kirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheen
johtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valit
sema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitus
johtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä 
merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroi
tava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla taval
la. 

7 § 
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on 

enemmän kuin puolet sen jäsenistä, mikäli yh
distysjärjestyksessä ei vaadita suurempaa määrää. 
Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille 
hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mu
kaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsitte
lyyn. Jos hallituksen jäsen on estyneenä, on 
hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle varattava 
tilaisuus osallistua asian käsittelyyn. 

Hallituksen päätökseksi tulee, jollei yhdistys
järjestyksen mukaan vaadita määräenemmistöä, 
mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäole
vista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan, 
johon puheenjohtaja yhtyy. 

8 § 

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja e1 saa 
osallistua hänen ja vakuutusyhdistyksen välistä 
sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei 
myöskään saa ottaa osaa yhdistyksen ja sivullisen 
henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsit
telyyn, jos hänellä on siitä odotettavana olennais
ta etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen 
edun kanssa. Mitä tässä on sanottu sopimuksesta, 
on vastaavasti sovellettava oikeudenkäyntiin tai 
muuhun puhevallan käyttämiseen. 

9 § 
Hallituksen jäsenelle tai toimitusjohtajalle ei 

saa maksaa palkkiota eikä antaa muuta etua 
vakuutusyhdistyksen antamien tai ottamien jäl
leenvakuutusten hankkimisesta tai välittämisestä. 



1987 vp. - HE n:o 40 75 

10 § 

Yhdistysjärjestyksessä voidaan maarata, että 
vakuutusyhdistyksellä on hallintoneuvosto. Yh
distykseen, jonka peruspääoma on pienempi 
kuin 500 000 markkaa, ei voida perustaa hallin
toneuvostoa. 

Hallintoneuvostossa on oltava vähintään viisi 
jäsentä. Toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen ei 
saa olla hallintoneuvoston jäsenenä. Mitä 2 luvun 
3 §:n 1 momentin 8 kohdassa on säädetty 
hallituksesta, on vastaavasti sovellettava hallinto
neuvostoon. 

Yhdistyskokous valitsee hallintoneuvoston. Mi
tä 1 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 3 ja 4 §:ssä on 
säädetty hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä, on 
vastaavasti sovellettava hallintoneuvoston jäseniin 
ja varajäseniin. 

11 § 

Hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen ja 
toimitusjohtajan haitamaa yhdistyksen hallintoa 
ja antaa varsinaiselle yhdistyskokoukselle lausun
tonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen 
johdosta. Hallituksen ja toimitusjohtajan on an
nettava hallintoneuvostolle ja sen jäsenille tie
dot, joita nämä pitävät tarpeellisina tehtävänsä 
hoitamiseksi. Hallintoneuvoston jäsenen on pyy
dettävä tiedot hallintoneuvoston kokouksessa. 
Yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä, että hal
lintoneuvosto päättää asioista, jotka koskevat toi
minnan huomattavaa supistamista tai laajenta
mista taikka muuta olennaista muuttamista. Hal
lintoneuvosto voi aina antaa hallitukselle ohjeita 
asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteelli
sesti tärkeitä. 

Hallintoneuvoston on valittava hallitus ja mää
rättävä hallituksen jäsenten palkkio, jollei halli
tuksen valitsemista ole yhdistysjärjestyksessä mää
rätty yhdistyskokouksen tehtäväksi. Yhdistysjär
jestyksessä voidaan myös määrätä, että hallinto
neuvosto valitsee toimitusjohtajan sekä päättää 
hänen palkkaeduistaan. Hallintoneuvoston oi
keudesta vaatia ylimääräisen yhdistyskokouksen 
koollekutsumista sekä kutsua koolle yhdistysko
kous säädetään 7 luvun 9 ja 11 §:ssä. Muita kuin 
tässä laissa mainittuja tehtäviä ei saa antaa hallin
toneuvostolle. 

Hallintoneuvostosta ja sen jäsenistä on soveltu
vin kohdin voimassa, mitä hallituksesta ja halli
tuksen jäsenistä on 6-8 §:ssä ja 16 luvun 4 §:ssä 
säädetty. 

12 § 
Hallitus edustaa vakuutusyhdistystä ja kirjoit

taa sen toiminimen. 
Yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä, että 

hallituksen jäsenellä tai toimitusjohtajalla on oi
keus toiminimen kirjoittamiseen tai että hallitus 
voi antaa tällaisen oikeuden jäsenelleen, toimi
tusjohtajalle tai muulle henkilölle. Mitä 3 ja 8 
§:ssä on säädetty toimitusjohtajasta, on voimassa 
sellaisen toiminimenkirjoittajan osalta, joka ei 
ole hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja. 

Toiminimen kirjoittamisoikeutta voidaan ra
joittaa niin, että kahdella tai useammalla henki
löllä on vain yhdessä oikeus kirjoittaa toiminimi. 
Muuta rajoitusta ei saa merkitä kaupparekiste
riin. 

Hallitus voi milloin tahansa peruuttaa anta
mansa toiminimen kirjoittamisoikeuden. 

13 § 
Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa vakuutus

yhdistystä sellaisessa asiassa, joka 5 §:n mukaan 
kuuluu hänen tehtäviinsä. 

14 § 
Hallitus tai muu 12 ja 13 §:ssä tarkoitettu 

vakuutusyhdistyksen edustaja ei saa ryhtyä sellai
seen oikeustoimeen tai muuhun toimenpitee
seen, joka on omansa tuottamaan osakkaalle tai 
muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhdistyk
sen tai toisen osakkaan kustannuksella. 

Yhdistyksen edustaja ei saa noudattaa yhdis
tyskokouksen tai yhdistyksen muun elimen pää
töstä, joka on tämän lain tai yhdistysjärjestyksen 
vastaisena pätemätön. 

15 § 
Jos vakuutusyhdistyksen edustaja tehdessään 

oikeustoimen yhdistyksen puolesta on ylittänyt 
toimivaltansa, ei oikeustoimi sido yhdistystä, jos 
henkilö, johon oikeustoimi kohdistui, tiesi tai 
hänen olisi pitänyt tietää, että toimivalta ylitet
tiin. 

7 luku 

Yhdistyskokous 

1 § 
Osakkaat käyttävät vakuutusyhdistyksen yhdis

ty~k?kouksessa päättämisvaltaansa yhdistyksen 
aswtssa. 

Jokaisella osakkaalla on oikeus osallistua yhdis
tyskokoukseen ja siellä käyttää puhevaltaa. Osak
kaana olevalla takuuosuudenomistajalla on tällai-
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nen oikeus kuitenkin vain, jos hänet on merkitty 
takuuosuusluetteloon tai hän on yhdistykselle 
ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityk
sen. 

2 § 
Vakuutusyhdistykselle kuuluvan takuuosuuden 

nojalla ei saa osallistua yhdistyskokoukseen. Sel
laista takuuosuutta ei oteta lukuun, kun pätevän 
päätöksen syntymiseen tai tietyn oikeuden käyt
tämiseen vaaditaan kaikkien takuuosuudenomis
tajien suostumus tai niiden takuuosuudenomista
jien suostumus, joilla on määräosa yhdistyksen 
takuuosuuksista. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, on vastaavasti 
sovellettava yhdistyksen vakuutukseen perus
tuvaan osakkuuteen. 

3 § 
Osakas käyttää oikeuttaan yhdistyskokouksessa 

henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. 
Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja. Val
tuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtakirjasta 
muuta ilmene. Valtakirja on kuitenkin voimassa 
enintään kolme vuotta sen antamisesta. 
. Osakkaalla saa yhdistyskokouksessa olla avusta
Ja. 

4 § 
Vakuutusyhdistyksen osakkaalla on yhdistysko

kouksessa yksi ääni, jollei yhdistysjärjestyksessä 
ole muuta määrätty. 

5 § 
Yhdistyskokouksessa saa omasta puolesta tai 

toisen valtuuttamana äänestää enintään kahdes
kymmenesosalla kokouksessa edustetusta ääni
määrästä. 

Takuuosuuksien omistajien yhteinen äänimää
rä saa olla ottaen huomioon 1 momentissa mai
nittu rajoitus enintään puolet kokouksessa edus
tettuina olevien muiden osakkaiden yhteisestä 
äänimäärästä. 

6 § 
Yhdistyskokous on pidettävä vakuutusyhdis

tyksen kotipaikassa, jollei yhdistysjärjestyksessä 
ole määrätty, että kokous on pidettävä tai voi
daan pitää jollakin toisella nimetyllä yhdistyksen 
toiminta-alueeseen kuuluvalla paikkakunnalla. 
Erittäin painavista syistä saadaan yhdistyskokous 
pitää muuallakin. 

7 § 
Osakas ei saa itse tai asiamiehen välityksellä 

äänestää yhdistyskokouksessa asiasta, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä hänelle, kannetta 
häntä vastaan tai hänen vapauttamistaan vahin
gonkorvausvelvollisuudesta tai muusta velvoit
teesta yhdistystä kohtaan. Hän ei myöskään saa 
äänestää asiasta, joka koskee kannetta muuta 
henkilöä vastaan tai tämän vapauttamista velvoit
teesta, jos hänellä on asiassa odotettavana olen
naista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhdistyk
sen edun kanssa. Mitä tässä on sanottu osakkaas
ta, on voimassa myös osakkaan asiamiehestä. 

Hallituksen jäsen ei saa ottaa osaa tilinpäätök
sen vahvistamista tai vastuuvapauden myöntä
mistä koskevan päätöksen tekemiseen eikä sellais
ten tilintarkastajien valitsemiseen, joiden tehtä
vänä on hallinnon ja tilien tarkastaminen hänen 
toimikaudeltaan. 

8 § 
Varsinainen yhdistyskokous on pidettävä nel

jän kuukauden kuluessa tilikauden päättymises
tä. Kokouksessa on esitettävä tilinpäätös ja tilin
tarkastuskertomus sekä, jos vakuutusyhdistyksellä 
on hallintoneuvosto, sen lausunto niistä. 

Kokouksessa on päätettävä: 
1) tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 
2) toimenpiteistä, joihion vahvistetun taseen 

mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta; 
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, hal

lintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle; 
sekä 

4) muista asioista, jotka tämän lain tai yhdis
tysjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yh
distyskokoukselle. 

Päätöksen tekeminen asiassa, joka mainitaan 2 
momentin 1-3 kohdassa, on kuitenkin siirrettä
vä tiettynä päivänä vähintään kuukautta ja enin
tään kahta kuukautta myöhemmin pidettävään 
jatkokokoukseen, jos äänioikeutetut, joilla on 
enemmistö kokouksessa edustetusta äänimääräs
tä, sitä vaativat. Päätöksen tekemistä ei saa 
toistamiseen siirtää. 

9 § 
Ylimääräinen yhdistyskokous on pidettävä, 

kun hallitus tai hallintoneuvosto katsoo siihen 
olevan aihetta. 

Ylimääräinen yhdistyskokous on pidettävä, jos 
vakuutusyhdistyksen osakkaat, joilla on vähin
tään yksi kymmenesosa tai yhdistysjärjestyksessä 
määrätty pienempi osa osakkaiden yhteenlaske-
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tusta äänimäärästä, kirjallisesti slta vaativat il
moittamansa asian käsittelyä varten. 

Ylimääräinen yhdistyskokous on niin ikään 
pidettävä, jos sosiaali- ja terveysministeriö tai 
yhdistyksen tilintarkastaja sitä kirjallisesti vaatii 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 

Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista päi
vän kuluessa 2 tai 3 momentissa tarkoitetun 
vaatimuksen esittämisestä. 

10 § 
Osakkaalla on oikeus saada haluamansa asia 

yhdistyskokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjalli
sesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, 
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

11 § 
Hallitus kutsuu yhdistyskokouksen koolle. Jos 

vakuutusyhdistyksellä on hallintoneuvosto, voi
daan yhdistysjärjestyksessä kuitenkin määrätä, et
tä hallintoneuvoston on kutsuttava yhdistysko
kous koolle. 

Jollei yhdistyskokousta, joka tämän lain, yhdis
tysjärjestyksen tai yhdistyskokouksen päätöksen 
mukaan on pidettävä, ole kutsuttu säädetyssä 
järjestyksessä koolle, sosiaali- ja terveysministe
riön tulee hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston 
Jasenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai 
osakkaan hakemuksesta kutsua kokous koolle 
yhdistyksen kustannuksella. Ministeriö voi kutsua 
yhdistyskokouksen koolle, vaikkei tässä sanottua 
hakemusta tehdäkään. 

12 § 
Kutsu yhdistyskokoukseen on toimitettava ai

kaisintaan neljä viikkoa ja, jollei yhdistysjärjes
tyksessä ole määrätty pitempää aikaa, viimeistään 
viikkoa ennen kokousta. Jos päätöksen tekemi
nen yhdistyskokouksessa käsiteltävässä asiassa siir
retään jatkokokoukseen, on siihen toimitettava 
eri kutsu, jos kokous pidetään myöhemmin kuin 
neljän viikon kuluttua. Jos yhdistysjärjestyksen 
mukaan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on, 
että päätös tehdään kahdessa yhdistyskokoukses
sa, ei kutsua jälkimmäiseen kokoukseen saa toi
mittaa, ennen kuin edellinen kokous on pidetty. 
Kutsussa on mainittava edellisessä kokouksessa 
tehty päätös. 

Kutsu on toimitettava yhdistysjärjestyksen mu
kaisesti. 

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltä
vät asiat. Jos asia koskee yhdistysjärjestyksen 
muuttamista, on muutoksen pääasiallinen sisältö 
mainittava kutsussa. 

Jos yhdistyskokouksessa käsitellään tilinpäätös
tä, on tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden 
jäljennökset pidettävä vähintään viikon ajan en
nen kokousta yhdistyksen päätoimipaikassa osak
kaiden nähtävänä ja viivytyksettä lähetettävä 
osakkaalle, joka sitä pyytää. 

13 § 
Asiasta, jossa ei ole noudatettu tämän lain tai 

yhdistysjärjestyksen kokouskutsua tai asiakirjan 
nähtäväksi asettamista koskevia säännöksiä, ei saa 
tehdä päätöstä ilman niiden osakkaiden suostu
musta, joita laiminlyönti koskee. Jos asia yhdis
tysjärjestyksen mukaan on käsiteltävä kokoukses
sa, saa yhdistyskokous päättää siitä, vaikkei asiaa 
ole mainittu kokouskutsussa. Yhdistyskokous voi 
niin ikään aina päättää ylimääräisen yhdistysko
kouksen koolle kutsumisesta määrättyä asiaa kä
sittelemään. 

Yhdistyskokouksen 
yhdistyskokous. 

14 § 
puheenjohtajan valitsee 

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava 
siitä, että läsnä olevista osakkaista, osakkaiden 
valtuuttamista asiamiehistä sekä heidän käyttä
mistään avustajista laaditaan luettelo, johon mer
kitään kunkin vakuutuksenottajaosakkaan ääni
määrä sekä takuuosuudenomistajan takuuosuuk
sien lukumäärä ja äänimäärä (äämfuettelo). 

Puheenjohtajan on niin ikään huolehdittava 
siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ää
niluettelo on otettava pöytäkirjaan tai liitettävä 
siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa 
tehdyt päätökset sekä, jos päätöksestä on äänes
tetty, äänestyksen tulos. Pöytäkirja on puheen
johtajan ja vähintään yhden kokouksessa valitun 
pöytäkirjantarkastajan allekirjoitettava. Pöytäkirja 
on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouk
sesta pidettävä yhdistyksen päätoimipaikassa 
osakkaiden nähtävänä. Pöytäkirjat on säilytettävä 
luotettavalla tavalla. Osakkaalla on korvattuaan 
vakuutusyhdistyksen kulut oikeus saada jäljennös 
yhdistyskokouksen päytäkirjasta tai sen osasta. 

15 § 
Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee yhdistys

kokouksessa osakkaan pyynnöstä, jos hallitus kat
soo sen käyvän päinsä vakuutusyhdistykselle 
olennaista haittaa tuottamatta, antaa tarkempia 
tietoja sellaisista seikoista, jotka saattavat vaikut
taa yhdistyksen tilinpäätöksen ja taloudellisen 
aseman tai muun kokouksessa käsiteltävän asian 
arviointiin. 
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Jos osakkaan kysymykseen voidaan vastata vain 
sellaisten tietojen perusteella, jotka eivät ole 
kokouksessa käytettävissä, on siihen annettava 
kirjallinen vastaus kahden viikon kuluessa. Vas
taus on pidettävä yhdistyksen päätoimipaikassa 
osakkaiden nähtävänä ja lähetettävä kysymyksen 
esittäneelle osakkaalle. 

16 § 
Yhdistyskokouksen päätökseksi tulee se mieli

pide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet 
annetuista äänistä, tai äänten mennessä tasan, 
johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa katsotaan 
valituksi se, joka saa eniten ääniä. Yhdistysko
kous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että 
valituksi tulee se, joka saa enemmän kuin puolet 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan rat
kaistaan vaali arvalla. 

Mitä 1 momentissa on sanottu, on voimassa, 
jollei tästä laista tai yhdistysjärjestyksestä muuta 
johdu. Yhdistysjärjestykseen ei kuitenkaan saa 
muutoin kuin vaalien osalta ottaa määräystä, 
jolla lievennetään tässä laissa säädettyä enemmis
tövaatimusta. 

17 § 
Yhdistysjärjestyksen muuttamisesta paattaa, 

paitsi 4 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetussa 
tapauksessa, yhdistyskokous. Päätös on pätevä 
vain, jos osakkaat, joilla on vähintään kaksi 
kolmasosaa 5 §:n mukaan lasketusta kokouksessa 
edustetusta äänimäärästä, ovat sitä kannattaneet. 

Päätös yhdistysjärjestyksen muuttamisesta si
ten, että enemmän kuin yksi kymmenesosa tili
kauden ylijäämästä, sitten kun siitä on vähennet
ty edellisiltä tilikausilta olevan alijäämän peittä
miseen tarvittava määrä, on siirrettävä vararahas
toon tai muutoin jätettävä jakamatta, on pätevä 
vain, jos osakkaat, joilla on enemmän kuin 
yhdeksän kymmenesosaa 5 §:n mukaan lasketus
ta kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ovat 
sitä kannattaneet. 

Yhdistysjärjestyksen muuttamista koskeva pää
tös on sosiaali- ja terveysministeriön vahvistettua 
muutoksen viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitä
väksi, eikä päätöstä saa panna täytäntöön ennen 
kuin rekisteröiminen on toimitettu. Jos takuu
pääomaa taikka takuuosuuksien nimellisarvoa 
koskeva yhdistysjärjestyksen muutos edellyttää 
rekisteröidyn takuupääoman korottamista tai 
alentamista, tulee muutosta koskeva päätös mi
nisteriön vahvistettua muutoksen kuitenkin edel
lä olevasta poiketen ilmoittaa rekisteröitäväksi ja 
rekisteröidä vasta samanaikaisesti korottamisen 

tai alentamisen yhteydessä. Jollei rekisteröitäväksi 
ilmoitettu takuupääoman korotus vastaa vahvis
tettua yhdistysjärjestyksen muutosta, on nouda
tettava, mitä 4 luvun 10 §:n 2 momentissa on 
säädetty. 

18 § 
Päätös yhdistysjärjestyksen muuttamisesta si

ten, että jo annettujen takuuosuuksien osalta 
niille määrättyä korkoa alennetaan, vaatii 17 §: n 
1 momentin mukaisen päätöksen lisäksi niiden 
takuuosuudenomistajien suostumuksen, joiden 
takuuosuuksia muutos koskee. 

Päätös yhdistysjärjestyksen muuttamisesta si
ten, että jo annettujen takuuosuuksien osalta 
takuuosuudenomistajien oikeutta vakuutusyhdis
tyksen takuuosuuksien hankkimiseen rajoitetaan 
3 luvun 3 tai 4 §:n mukaisesti taikka takuu
osuuksien tuottamia oikeuksia niiden antaman 
äänimäärän osalta alennetaan, vaatii 17 §:n 1 
momentin mukaisen päätöksen lisäksi niiden 
takuuosuudenomistajien suostumuksen, joilla on 
vähintään kaksi kolmasosaa niistä takuuosuuksis
ta, joita muutos koskee. 

19 § 
Yhdistyskokouksessa ei saa tehdä paatosta, 

joka on omansa tuottamaan osakkaalle tai muulle 
henkilölle epäoikeutettua etua vakuutusyhdistyk
sen tai toisen osakkaan kustannuksella. 

20 § 
Jos yhdistyskokouksen päätös ei ole syntynyt 

asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin 
on tämän lain tai yhdistysjärjestyksen vastainen, 
voi osakas, vakuutusyhdistyksen hallitus, halli
tuksen jäsen tai toimitusjohtaja nostaa kanteen 
yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi päte
mättömäksi tai sen muuttamiseksi. 

Kanne on pantava vireille kolmen kuukauden 
kuluessa päätöksen tekemisestä. Jos osakkaalla on 
ollut hyväksyttävä syy viivästymiseen ja päätöksen 
päteväksi jääminen olisi hänelle ilmeisen kohtuu
tonta, kanne saadaan panna vireille viimeistään 
vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Jollei 
kannetta nosteta määräajassa, on päätöstä pidet
tävä pätevänä. 

Mitä 2 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan 
ole voimassa: 

1) jos päätös on sellainen, ettei sitä lain 
mukaan voida tehdä edes kaikkien osakkaiden 
suostumuksella; 

2) jos päätökseen vaaditaan tämän lain tai 
yhdistysjärjestyksen mukaan kaikkien tai tiettyjen 
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takuuosuudenomistajien suostumus eikä sellaista 
suostumusta ole annettu; tai 

3) ellei kokoukseen ole toimitettu kutsua tai 
jos kokouskutsusta voimassa olevia säännöksiä tai 
määräyksiä on olennaisesti rikottu. 

Tuomioistuimen ratkaisu, jolla yhdistysko
kouksen päätös on julistettu pätemättömäksi tai 
muutettu, on voimassa myös niihin osakkaisiin 
nähden, jotka eivät ole yhtyneet kameeseen. 
Tuomioistuin voi muuttaa yhdistyskokouksen 
päätöstä vain, jos voidaan todeta, minkä sisältöi
n-::n päätöksen olisi pitänyt olla. 

8 luku 

Vakuutusyhdistyksen muuttaminen keskinäiseksi 
vakuutusyhtiöksi 

1 § 
Vakuutusyhdistyksen yhdistyskokous voi tehdä 

päätöksen yhdistyksen muuttamisesta keskinäi
seksi vakuutusyhtiöksi. 

Yhdistyksen on 1 momentissa mainitun yhdis
tyskokouksen päätöksen jälkeen haettava aiotulle 
vakuutusyhtiölle valtioneuvostolta vakuutusyh
tiölain (1062/79) mukainen toimilupa. Hake
mukseen on liitettävä yhdistyskokouksessa hyväk
sytty yhteisömuodon muuttamisesta johtuva yh
distysjärjestyksen muutos. 

2 § 
Valtioneuvoston myönnettyä 1 §:ssä tarkoite

tun toimiluvan vakuutusyhdistyksen on haettava 
sosiaali- ja terveysministeriön suostumus yhdis
tyksen muuttamiselle keskinäiseksi vakuutusyh
tiöksi sekä samalla haettava yhteisömuodon 
muuttamisesta johtuvalle yhdistysjärjestyksen 
muutokselle ministeriön vahvistus. 

Ministeriön suostumusta koskevasta hakemuk
sesta ministeriön on, jollei se katso, että hakemus 
on enemmittä selvityksittä hylättävä, kuulutena
va yhdistyksen kustannuksella virallisessa lehdessä 
ja annettava siitä tieto osakkaille yhdistysjärjes
tyksessä määrätyllä tavalla sekä kuulutuksessa 
kehotettava niitä, jotka tahtovat tehdä muistu
tuksia hakemusta vastaan, esittämään ne ministe
riölle sen määräämässä ajassa, joka saa olla enin
tään kaksi kuukautta. 

Ministeriön on annettava suostumuksensa, jol
lei 1 §:ssä tarkoitettu toimenpide loukkaa vakuu
tusten käsittämiä etuja tai minkään osakas
ryhmän etua. 

3 § 
Vakuutusyhdistyksen muuttamisesta keskinäi

seksi vakuutusyhtiöksi on tehtävä ilmoitus rekis
teröimistä varten kuuden kuukauden kuluessa 
yhtiöjärjestyksen vahvistamisesta. Rekisteröimisen 
edellytyksenä on, että yhtiöjärjestyksen mukai
nen peruspääoma on kokonaan maksettu. Jos 
uudet takuuosuudet on merkitty ylikurssiin, on 
myös nimellisarvon ylittävä määrä oltava makset
tuna. Vakuutusyhdistyksen katsotaan muuttu
neen keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi, kun rekiste
röiminen on toimitettu. 

4 § 
Jollei vakuutusyhdistyksen muuttamista keski

näiseksi vakuutusyhtiöksi ole 3 § :ssä mainitussa 
ajassa ilmoitettu rekisteröitäväksi tai jos rekiste
röiminen on evätty, ovat toimilupa, yhdistysjär
jestyksen muutos sekä takuupääoman korottamis
päätös rauenneet. Merkityistä takuuosuuksista 
maksettu määrä on tällöin heti palautettava. 

Hallituksen jäsenet vastaavat yhteisvastuullises
ti merkityistä takuuosuuksista maksetun määrän 
palauttamisesta. 

5 § 
Jos vakuutusyhdistyksen muuttaminen keski

näiseksi vakuutusyhtiöksi lisää osakasten vastuuta 
yhdistyksen sitoumuksista, vakuutuksenottajalla, 
joka ei ole myötävaikuttanut päätöksen tekemi
seen, on oikeus kolmen kuukauden kuluessa 2 
momentissa tarkoitetusta ilmoittamisesta kirjalli
sesti purkaa vakuutussopimuksensa. 

Yhtiön hallituksen on ilmoitettava 1 momen
tissa tarkoitetusta päätöksestä kuuluttarualla siitä 
kuukauden kuluessa yhtiöjärjestyksen rekisteröi
ruisestä virallisessa lehdessä ja ainakin yhdessä 
yhtiön kotipaikan sanomalehdessä. 

9 luku 

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus 

1 § 
Vakuutusyhdistyksessä tulee olla vähintään 

kaksi tilimarkastajaa sen mukaan kuin yhdistys
järjestyksessä määrätään. Tilimarkastajan valitsee 
yhdistyskokous. Jos tilintarkastajia on valittava 
useampia kuin kaksi, yhdistysjärjestyksessä voi
daan määrätä, että joku tai jotkut heistä, ei 
kuitenkaan kaikkia, asetetaan muussa järjestyk
sessä. 

Yhdistyskokouksen on lisäksi valittava vähin
tään kaksi varatilimarkastajaa. Mitä tässä laissa on 
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säädetty tilintarkastajasta, on vastaavasti sovellet
tava varatilintarkastajaan. 

Osakas voi vaatia yhden tilintarkastajan asetta
mista osallistumaan tilintarkastukseen muiden 
tilintarkastajien ohella. Tätä koskeva ehdotus on 
tehtävä siinä yhdistyskokouksessa, jossa tilintar
kastajien vaali on toimitettava tai jossa asia 
kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä. Jos eh
dotusta ovat kokouksessa kannattaneet äänioi
keutetut, joilla on vähintään yksi kolmasosa ko
kouksessa edustetusta äänimäärästä, osakas voi 
kuukauden kuluessa yhdistyskokouksesta hakea 
sosiaali- ja terveysministeriöitä tilintarkastajan 
määräämistä. Ministeriön tulee yhdistyksen halli
tusta kuultuaan määrätä tilintarkastaja ajaksi, 
joka kestää seuraavana tilikautena pidettävän 
varsinaisen yhdistyskokouksen loppuun. 

2 § 
Tiliotatkastajan toimikaudesta on määrättävä 

yhdistysjärjestyksessä. Tilimarkastajan tehtävä 
päättyy sen varsinaisen yhdistyskokouksen lopus
sa, joka pidetään hänen toimikauteensa sisälty
vän viimeisen tilikauden päätyttyä, tai jos hänet 
on valittu tehtäväänsä toistaiseksi, silloin kun 
uusi tilintarkastaja on valittu hänen tilalleen. 

Tilintarkastaja voi erota toimestaan ilmoitta
malla siitä hallitukselle, vaikka hänen toimikau
tensa ei ole päättynyt. Tilimarkastajan voi erottaa 
toimestaan se, joka on hänet valinnut. 

Jos tiliotatkastajan toimi tulee kesken toimi
kautta avoimeksi taikka jos tilintarkastaja menet
taa kelpoisuutensa sanottuun toimeen eikä 
varatilintarkastajaa ole, hallituksen on huolehdit
tava siitä, että uusi tilintarkastaja valitaan jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. 

3 § 
Tilimarkastajan tulee olla Suomessa asuva Suo

men kansalainen tai 3 momentissa tarkoitettu 
yhteisö. Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei 
voi olla tilintarkastajana. 

Tilintarkastajalla tulee olla sellainen yleisen 
laskentatoimen ja taloudellisten asiain tuntemus 
sekä kokemus kuin vakuutusyhdistyksen toimin
nan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen 
tehtävän suorittamiseksi. 

Tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskaup
pakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilin
tarkastusyhteisö. Keskuskauppakamarin hyväksy
mään yhteisöön on vastaavasti sovellettava, mitä 
tässä luvussa on sanottu Keskuskauppakamarin 
hyväksymästä tilintarkastajasta, ja kauppakama
rin hyväksymään yhteisöön, mitä kauppakamarin 

hyväksymästä tilintarkastajasta on sanottu. Tilin
tarkastajaksi valitun yhteisön on ilmoitettava 
asianomaisen vakuutusyhdistyksen hallitukselle, 
kenellä on päävastuu tilimarkastuksen toimitta
misesta. Tämän henkilön tulee Keskuskauppaka
marin hyväksymässä yhteisössä olla Keskuskaup
pakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja kauppa
kamarin hyväksymässä yhteisössä Keskuskauppa
kamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintar
kastaja. Häneen on sovellettava 5 ja 12 §:n 
säännöksiä. 

4 § 
Vakuutusyhdistyksessä tulee vähintään yhden 

yhdistyskokouksen valitseman tilimarkastajan ol
la Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymä tilintarkastaja. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisistä syis
tä hakemuksesta määrätä, että yhdistys saa Kes
kuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväsky
män tiliotatkastajan sijaan valita muun 3 §:n 2 
momentissa mainitut kelpoisuusehdot täyttävän 
tilintarkastaj an. 

5 § 
Tilimarkastajana ei saa olla: 
1) vakuutusyhdistyksen hallituksen tai hallin

toneuvoston jäsen, toimitusjohtaja tai se, jonka 
tehtävänä on yhdistyksen kirjanpidon tai varojen 
hoito taikka hoidon valvonta; 

2) se, joka on yhdistyksen palveluksessa tai 
muutoin alistus- tai riippuvuussuhteessa yhdis
tykseen, sen hallituksen jäseneen tai muuhun 1 
kohdassa mainittuun henkilöön; eikä 

3) edellä 1 kohdassa mainitun henkilön avio
puoliso, veli tai sisar taikka se, joka on häneen 
suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuus- tai 
lankoussuhteessa tahi sellaisessa lankoussuhtees
sa, että toinen heistä on naimisissa toisen veljen 
tai sisaren kanssa. 

Tilintarkastajalla ei saa olla rahalainaa yhdis
tykseltä. 

6 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön on ilmoituksesta 

määrättävä vakuutusyhdistykselle kelpoisuus
ehdot täyttävä tilintarkastaja: 

1) jos tilimarkastajaa e1 ole valittu 4 §:n 
mukaisesti; 

2) jos tilintarkastajalla ei ole 3 §:n 1 tai 2 
momentissa tarkoitettua kelpoisuutta taikka hän 
on 5 §:n 1 momentin mukaan esteellinen; tai 

3) jos yhdistysjärjestykseen otettua tilintarkas-
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tajien lukumäärää tai kelpoisuutta koskevaa mää
räystä on rikottu. 

Ilmoituksen saa edellä tarkoitetuissa tapauksis
sa tehdä kuka tahansa. Hallitus on velvollinen 
tekemään ilmoituksen, jollei se, jolle tiliotatkas
tajan valitseminen kuuluu, viivytyksettä valitse 
kelpoisuusehdot täyttävää tilintarkastajaa. 

Ennen kuin tässä pykälässä mainittu määräys 
annetaan, on yhdistyksen hallitusta kuultava. 
Määräys on voimassa siihen asti, kun yhdistyksel
le on säädetyssä järjestyksessä valittu tilimarkasta
ja ministeriön määräämän tilalle. 

7 § 
Tilimarkastajan tulee hyvän tilintarkastustavan 

edellyttämässä laajuudessa tarkastaa tilinpäätös ja 
kirjanpito sekä vakuutusyhdistyksen hallinto. 

Tilimarkastajan tulee noudattaa yhdistysko
kouksen antamia erityisiä ohjeita, jos ne eivät ole 
ristiriidassa lain, yhdistysjärjestyksen tai hyvän 
tilintarkastustavan kanssa. 

8 § 
Hallituksen ja toimitusjohtajan on varattava 

tilintarkastajalle tilaisuus toimittaa tarkastus siinä 
laajuudessa kuin tämä katsoo tarpeelliseksi sekä 
annettava sellaista selvitystä ja apua, jota tilintar
kastaja pyytää. 

9 § 
Kun tilintarkastus on suoritettu, tiliotatkasta

jan tulee tehdä siitä tilinpäätökseen merkintä, 
jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen. Jos ti
lintarkastaja katsoo, että tuloslaskelmaa tai taset
ta ei ole vahvistettava, on hänen tehtävä siitäkin 
merkintä. 

10§ 
Tilintarkastajien on kultakin tilikaudelta an

nettava yhdistyskokoukselle tilintarkastuskerto
mus. Kertomus on luovutettava yhdistyksen hal
litukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsi
naista yhdistyskokousta. 

Tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää lau
sunto siitä, onko tilinpäätös laadittu voimassa 
olevien säännösten mukaisesti. Jollei tilinpäätök
sessä ole annettu sellaisia tietoja, joita 10 luvun 
mukaan on annettava, tilintarkastajien tulee mai
nita siitä ja, jos se käy päinsä, antaa kertomukses
saan nämä tiedot. 

Jos tarkastuksessa havaitaan, että yhdistyksen 
hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai hallintoneu
voston jäsen on syyllistynyt tekoon tai laimin
lyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvaus-
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velvollisuus, taikka muutoin rikkonut tätä lakia 
tai yhdistysjärjestystä, on kertomuksessa tehtävä 
siitä muistutus. Tilintarkastuskertomuksessa tulee 
olla myös vastuuvapautta koskeva lausunto. Ti
lintarkastajilla on muutoinkin oikeus antaa kerto
muksessaan tietoja, joiden saattamista osakkai
den tietoon he pitävät tarpeellisena. 

Tilintarkastuskertomuksen tulee aina sisältää 
erityinen lausuma tuloslaskelman ja taseen vah
vistamisesta sekä toimintakertomukseen sisälty
västä ehdotuksesta yhdistyksen ylijäämää tai ali
jäämää koskeviksi toimenpiteiksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi lisäksi antaa 
tilintarkastuskertomuksesta tarkempia ohjeita. 

11 § 
Tilimarkastajan hallitukselle tai toimitusjohta

jalle esittämät huomautukset on merkittävä pöy
täkirjaan tai muuhun asiakirjaan, joka on annet
tava hallitukselle ja säilytettävä luotettavalla ta
valla. 

12 § 
Tilintarkastajalla on oikeus olla yhdistysko

kouksessa saapuvilla. Hänen tulee olla siinä saa
puvilla, jos käsiteltävät asiat ovat sellaisia, että 
hänen läsnäolonsa on tarpeen. 

13 § 
Tilintarkastaja ei saa yksityiselle osakkaalle tai 

ulkopuoliselle antaa tietoja sellaisista vakuutus
yhdistyksen asioista, jotka hän tehtäväänsä suorit
taessaan on saanut tietoonsa, jos siitä voi aiheu
tua haittaa yhdistykselle. 

Tilimarkastajan tulee vaadittaessa antaa yhdis
tyskokoukselle kaikki yhdistystä koskevat tiedot, 
jos siitä ei aiheudu olennaista haittaa yhdistyksel
le. 

14 § 
Osakas voi vaatia erityisen tarkastuksen toimit

tamista vakuutusyhdistyksen hallinnosta ja kir
janpidosta tietyltä päättyneeitä ajanjaksolta taik
ka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. Tätä 
koskeva ehdotus on tehtävä varsinaisessa yhdistys
kokouksessa tai siinä yhdistyskokouksessa, jossa 
asia kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä. Jos 
äänioikeutetut, joilla on vähintään yksi kolmas
osa kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ovat 
ehdotusta kannattaneet, osakas voi kuukauden 
kuluessa yhdistyskokouksesta hakea sosiaali- ja 
terveysministeriöitä tarkastajan määräämistä. 

Ministeriön on kuultava yhdistyksen hallitusta 
ja, jos tarkastus hakemuksen mukaan koskee 
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tietyn henkilön toimenpiteitä, tätä henkilöä. Ha
kemukseen on suostuttava, jos tarkastuksen toi
mittamiseen katsotaan olevan painavia syitä. Mi
nisteriö voi määrätä yhden tai useamman tarkas
tajan. 

Mitä tilintarkastajasta on säädetty 3 §:n 1 ja 3 
momentissa, 5, 8, 12 ja 13 §:ssä, 15 luvun 2 ja 
4-7 §:ssä sekä 16 luvun 4 §:ssä, on vastaavasti 
~ovellettava tässä pykälässä tarkoitettuun tarkasta
Jaan. 

Tarkastuksesta on yhdistyskokoukselle annetta
va lausunto. Lausunto on vähintään viikon ajan 
ennen yhdistyskokousta pidettävä yhdistyksen 
päätoimipaikassa osakkaiden nähtävänä ja viivy
tyksettä lähetettävä osakkaalle, joka sitä pyytää, 
sekä asetettava nähtäväksi yhdistyskokouksessa. 
Tarkastajana on oikeus saada yhdistykseltä palk
kio. 

10 luku 

Tilinpäätös 

1 § 
Vakuutusyhdistyksen tilikautena on kalenteri

vuosi. Yhdistyksen toiminnan alkaessa tai päät
tyessä saa tilikausi olla tätä lyhyempi tai pitempi, 
kuitenkin enintään 18 kuukautta. 

Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, 
joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toiminta
kertomuksen. 

Vakuutusyhdistyksen kirjanpidossa on sen estä
mättä, mitä muualla laissa on säädetty, nouda
tettava tämän luvun säännöksiä ja sosiaali- ja 
terveysministeriön antamia vakuutustoiminnan 
erityisluonteesta johtuvia ohjeita. 

2 § 
Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee päivätä ja 

allekirjoittaa tilinpäätös. Jos hallituksen jäsen tai 
toimitusjohtaja on esittänyt eriävän mielipiteen 
tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lausuma liitettä
vä siihen hänen vaatimuksestaan. 

Tilinpäätökseen on sisällytettävä tuloslaskelma 
ja tase viimeistä edelliseltä tilikaudelta. Jos tili
kauden aikana tuloslaskelman tai taseen erittelyä 
on muutettu, on aikaisempaan tilinpäätökseen 
sisältyviä tietoja mahdollisuuksien mukaan yhdis
teltävä niin, että niitä voidaan verrata myöhem
pään tilinpäätökseen. 

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vä
hintään kuukausi ennen varsinaista yhdistysko
kousta. 

3 § 
Vakuutusyhdistyksen vakuutussopimuksista ai

heutuva vastuu kirjataan vastuuvelaksi. Sen muo
dostavat vakuutusmaksuvastuu ja korvausvastuu. 

Vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassa olevissa 
vakuutussopimuksissa tarkoitetuista tulevista va
kuutustapahtumista johtuvien suoritusten ja 
näistä vakuutuksista aiheutuvien muiden meno
jen pääoma-arvoa, vähennettynä tulevien vakuu
tusmaksujen pääoma-arvolla. 

Korvausvastuu vastaa sattuneiden vakuutus
tapahtumien johdosta suoritettavia, maksamatta 
olevia korvaus- ja muita määriä sekä runsasvahin
koisten vuosien varalta vastuuopillisesti lasketta
vaa tasoitusmäärää. 

Jos vakuutuksen on antanut useampi kuin yksi 
vakuutuslaitos yhteisesti ehdoin, että ne ovat 
vastuussa omasta ja toistensa puolesta, saadaan 
sellaisesta ehdosta huolimatta jättää vastuuvel
kaan ottamatta se osa vastuun pääoma-arvosta, 
joka sopimuksen mukaan kuuluu toiselle suoma
laiselle vakuutuslaitokselle, jollei se ole selvitysti
lassa tai 13 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa asemassa. 
Viimeksi mainituissa ja muissa tapauksissa so
siaali- ja terveysministeriö määrää, saadaanko ja 
missä määrin toiselle vakuutuslaitokselle kuulu
van vastuun pääoma-arvo jättää vastuuvelkaan 
ottamatta. 

Vastuuvelan laskemisessa on noudatettava mi
nisteriön antamia tai yhdistyksen hakemuksesta 
vahvistamia perusteita. 

4 § 
Jos käyttöomaisuuden arvoa on tilikauden ai

kana korotettu, on korotusta vastaava määrä 
merkittävä vastattaviin arvonkorotusrahastoon. 
Rahastoa saadaan käyttää ainoastaan pohjarahas
ton kartuttamiseen. 

5 § 
Jos vakuutusyhdistyksen kulumaton sij?in:~s

omaisuus on kirjattu hankintamenoa tal s1tä 
pienempää todennäköistä hankintamenoa taikka 
luovutushintaa alhaisempaan määrään, on erotus 
(ennakkokulukirjaus) merkittävä erikseen tasee
seen. Tuloslaskelmaan on omana eränä merkittä
vä ennakkokulukirjauksen muutos tilikauden ai
kana. 

6 § 
Vakuutusyhdistyksen oma pääoma on taseessa 

jaoteltava sidottuun omaan pääomaan ja vapaa
seen omaan pääomaan. Sidottua omaa pääomaa 
ovat takuupääoma, pohjarahasto, vararahasto ja 
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arvonkorotusrahasto. Muut oman paaoman ra
hastot ovat vapaata omaa pääomaa. Tilikauden 
ylijäämä ja ylijäämä edellisiltä tilikausilta ilmoi
tetaan erikseen vapaan oman pääoman lisäykse
nä, tilikauden alijäämä ja alijäämä edellisiltä 
tilikausilta sen vähennyksenä. 

7 § 
Jos vakuutusyhdistys on antanut rahalainoja 

yhdistyksen hallituksen tai hallintoneuvoston jä
senille tai toimitusjohtajalle, on ne ilmoitettava 
taseen liitteenä sen mukaan kuin sosiaali- ja 
terveysministeriö määrää. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin henkilöi
hin on rinnastettava tällaisen henkilön aviopuoli
so, veli ja sisar sekä se, joka on häneen suoraan 
ylenevässä tai alenevassa sukulaisuus- tai lankous
suhteessa taikka sellaisessa lankoussuhteessa, että 
toinen heistä on naimisissa toisen veljen tai 
sisaren kanssa. 

8 § 
Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden liit

teenä on annettava seuraavat tiedot: 
1) vakuutusyhdistyksen omistamat osakeyhtiöi

den osakkeet ja osuudet muissa yrityksissä on 
ilmoitettava sen mukaan eriteltyinä kuin sosiaali
ja terveysministeriö määrää; 

2) jos yhdistyksellä on erilajisia takuuosuuksia, 
on takuupääoma jaoteltava takuupääomalajeit
tain; niin ikään on ilmoitettava yhdistyksen hal
lussa olevien omien takuuosuuksien lukumäärä 
sekä niiden nimellisarvo; 

3) käyttö- ja sijoitusomaisuuteen kuuluvan 
kiinteän omaisuuden ja osakkeiden osalta on 
ilmoitettava verotusarvo tase-erien mukaan eritel
tynä; ja 

4) jos tilikauden poistot määriltään ja perus
teiltaan huomattavasti eroavat edellisen tilinpää
töksen poistoista, on siitä annettava perusteltu 
selostus. Muutoinkin on annettava selostus sellai
sista tilikauden tulokseen sisältyvistä tuotto- ja 
kulueristä, jotka merkittävällä tavalla vaikuttavat 
tuloksen vertailukelpoisuuteen edellisen tilinpää
töksen kanssa tai jotka muulla tavoin ovat merki
tykseltään huomattavia. 

9 § 
Toimintakertomus on laadittava hyvän kirjan

pitotavan mukaisesti ja siinä on annettava tietoja 
sellaisista vakuutusyhdistyksen tilan ja sen toi
minnan tuloksen arvostelemista varten tärkeistä 
seikoista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskel
massa tai taseessa, sekä yhdistyksen kannalta 

olennaisista tapahtumista, vaikka ne olisivat sat
tuneet tilikauden päätyttyäkin. 

Jos yhdistys tilikauden aikana on sulautumisen 
taikka vakuutuskannan siirron nojalla vastaan
ottanut toisen yhdistyksen varoja ja velkoja, on 
siitä annettava toimintakertomuksessa selostus. 

Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä 
esitys yhdistyksen ylijäämää tai alijäämää koske
viksi toimenpiteiksi. 

Yhdistyksen toimintakertomukseen on liitettä
vä rahoituslaskelma. Siinä on annettava selvitys 
varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden 
aikana. 

10 § 
Jos yhdistyksen oma pääoma syntyneen alijää

män tai muun syyn takia ei enää täytä 2 luvun 5 
§:ssä asetettuja vaatimuksia taikka jos selvitys- tai 
konkurssitilassa olevan yhdistyksen omaisuus ei 
riitä velkojen maksamiseen, on vakuutusyhdis
tyksen osakkaille viipymättä määrättävä lisämak
su. Lisämaksun tulee olla määrältään vähintään 
niin suuri kuin näiden tarkoitusten saavuttami
seksi tarvitaan ja enintään niin suuri kuin 1 
luvun 3 §:ssä on säädetty. 

Jollei osakas määräaikana suorita hänelle mää
rättyä lisämaksua, on se viipymättä pantava ulos
ottotoimin perittäväksi. Jollei lisämaksua saada 
osakkaalta perityksi, on puuttuva määrä, sikäli 
kuin sen periminen vielä on tarpeen, jaettava 
toisten osakkaiden suoritettavaksi enintään hei
dän lisämaksuvelvollisuutensa määrään. 

Lisämaksu viivästyskorkoineen saadaan periä 
ulosottotoimin ilman tuomiota ja päätöstä nou
dattaen, mitä verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa (367 161) on sää
detty. 

11 § 
Jäljennös tilinpäätöksestä liitteineen sekä tilin

tarkastuskertomuksesta on kahden kuukauden 
kuluessa tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 
toimitettava rekisteriviranomaiselle. Tilinpäätök
sen jäljennöksessä on oltava hallituksen jäsenen 
tai toimitusjohtajan todistus vahvistamisen päivä
määrästä. Todistuksessa on niin ikään annettava 
tieto yhdistyksen ylijäämää tai alijäämää koske
vasta yhdistyskokouksen päätöksestä. 

12 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa ohjeita 

ja lausuntoja tämän luvun säännösten soveltami
sesta. 
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11 luku 

Ylijäämänjako ja yhdistyksen varojen muu käyttö 

1 § 
Vakuutusyhdistyksen varoja saadaan jakaa 

osakkaille vain sen mukaisesti kuin tässä laissa on 
säädetty ylijäämänjaosta, takuupääoman alenta
misen yhteydessä suoritettavista maksuista ja va
rojen jaosta yhdistyksen purkautuessa. 

Tämän luvun säännöksiä ylijäämänjaosta on 
soveltuvin osin noudatettava maksettaessa korkoa 
sellaisille takuuosuuksille, jotka tuottavat osak
kuuden yhdistyksessä. 

2 § 
Ylijäämänjako ei saa ylittää viimeksi kuluneel

ta tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisen yli
jäämän ja vakuutusyhdistyksen muun vapaan 
oman pääoman yhteismäärää vähennettynä ta
seen osoittamalla alijäämällä sekä määrällä, joka 
3 §:n johdosta tai yhdistysjärjestyksen mukaan on 
siirrettävä vararahastoon tai muutoin jätettävä 
jakamatta. 

3 § 
Vakuutusyhdistyksen, jonka 2 luvun 5 §:n 3 

momentissa tarkoitettu oma pääoma on pienem
pi kuin tämän oman pääoman kaksinkertainen 
vähimmäismäärä, tulee vuosittain kartuttaa 
vararahastoa vähintään kymmenellä prosentilla 
liikkeen tuottamasta ylijäämästä. 

Vararahastoon on siirrettävä takuuosuuden 
merkinnässä takuuosuuksista saatu nimellisarvon 
ylittävä määrä sekä määrä, joka yhdistysjärjestyk
sen mukaan on siirrettävä vararahastoon. Yhdis
tyskokous voi päättää, että tietty määrä taseen 
osoittamasta vapaasta omasta pääomasta on siir
rettävä vararahastoon. 

Vararahastoa saadaan alentaa yhdistyskokouk
sen päätöksen mukaisesti ainoastaan vahvistetun 
taseen osoittaman alijäämän peittämiseksi, jollei 
sitä voida peittää vapaalla omalla pääomalla, tai 
varojen siirtämiseksi pohjarahastoon. 

4 § 
Ylijäämänjaosta paattaa yhdistyskokous. Yh

distyskokous saa päättää jaettavaksi hallituksen 
ehdottamaa tai hyväksymää määrää enemmän 
vain sikäli kuin se on yhdistysjärjestyksen mu
kaan siihen velvollinen. 

5 § 
Jos vakuutusyhdistyksen varoja on jaettu osak

kaille vastoin tämän lain säännöksiä, näiden on 

palautettava saamansa määrä kuuden prosentin 
vuotuisine korkoineen. Mitä tässä on sanottu, ei 
kuitenkaan ole noudatettava, jos saajalla oli pe
rusteltua aihetta olettaa varojen jakamisen tapah
tuneen laillisena ylijäämänjakona. 

Palautuksessa syntyvän vajauksen täyttämisestä 
vastaavat 15 luvun 1-4 §:n mukaisesti ne, jotka 
ovat osallistuneet varojen jakamista koskevan 
päätöksen tekemiseen tai täytäntöönpanoon taik
ka päätöksen perusteena olevan virheellisen ta
seen laatimiseen tai vahvistamiseen. 

6 § 
Vakuutusyhdistyksen omaisuutta ei ole lupa 

käyttää yhdistyksen toiminnalle ilmeisesti vieraa
seen tarkoitukseen. 

Yhdistyskokous voi kuitenkin päätöksellä, jota 
ovat kannattaneet osakkaat, joilla on vähintään 
kaksi kolmasosaa kokouksessa edustetusta ääni
määrästä, antaa ylijäämästä käytettäväksi yleis
hyödylliseen tai siihen verranavaan tarkoitukseen 
määriä, joilla 2 luvun 5 §:n 3 momentissa 
tarkoitettuun omaan pääomaan verrattuna ei ole 
sanottavaa merkitystä. 

7 § 
Rahalainan antaminen vakuutusyhdistyksen 

hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenelle tai 
toimitusjohtajalle on sallittu vain viimeksi kulu
neelta tilikaudelta vahvistetun taseen osoittaman 
vapaan oman pääoman puitteissa. Sama koskee 
lainan antamista edellä mainitun henkilön avio
puolisolle, veljelle tai sisarelle taikka sille, joka 
on tällaiseen henkilöön suoraan ylenevässä tai 
alenevassa sukulaisuus- tai lankoussuhteessa taik
ka sellaisessa lankoussuhteessa, että toinen heistä 
on naimisissa toisen veljen tai sisaren kanssa. 

Hallituksen pöytäkirjaan on erikseen merkittä
vä jokainen 1 momentissa tarkoitettu laina. Mer
kinnästä on käytävä ilmi velallisen nimi, lainan 
ehdot sekä velallisen antamat vakuudet. Halli
tuksen pöytäkirjaan merkitsemisen sijasta tiedot 
voidaan sisällyttää erityiseen luetteloon, johon 
laina on viivytyksettä sen antamisen jälkeen mer
kittävä. 

8 § 
Vakuutusyhdistys saa antaa rahalainaa ainoas

taan sillä edellytyksellä, että velalliselta saadaan 
vakuus, joka on: 

1) obligaatio tai muu velkasitoumus, jonka on 
antanut tai taannut Suomen valtio, kunta tai 
kuntainliitto; 
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2) obligaatio, joka kuuluu suomalaisen hypo
teekkiyhdistyksen tai pankkilaitoksen ottamaan 
obligaatiolainaan; 

3) saamistodistus, josta vastaa suomalainen 
pankkilaitos; 

4) velkasitoumus, jonka vakuudeksi on voimas
sa kiinnitys Suomessa olevaan kiinteään omaisuu
teen tai toisen maalla olevaan laitokseen ja vuok
raoikeuteen itse maahan; tällaisen velkasitou
muksen hyväksymisen edellytyksenä on kuiten
kin, että yhdistyksen saaminen sekä ne saamiset, 
joilla on sama tai parempi etuoikeus, eivät yh
teensä ole suuremmat kuin 50 prosenttia siitä 
arvosta, joka kiinnitetyllä omaisuudella pätevän 
ammattimiehen arvion perusteella voidaan katsoa 
olevan. Jos on kysymys sellaisen asunto- tai 
kiinteistöyhtiön omaisuudesta, jossa yhdistys 
omistaa vähintään 90 prosenttia yhtiön osakkeis
ta, saavat mainitut saamiset kuitenkin olla enin
tään 70 prosenttia kiinnitetyn omaisuuden arvos
ta; taikka 

5) muu arvopaperi tai sitoumus, joka sen 
laatuun ja varmuuteen nähden voidaan rinnastaa 
1-4 kohdassa mainittuihin tai jonka sosiaali- ja 
terveysministeriö hyväksyy vakuudeksi. 

9 § 
Vakuutusyhdistys ei saa antaa rahalainaa siihen 

tarkoitukseen, että velallinen tai häneen 7 §:ssä 
tarkoitetussa suhteessa oleva hankkisi lainavaroil
la yhdistyksen takuuosuuksia. 

10 § 
Vakuutusyhdistys ei saa antaa vakuutta vieraan 

henkilön sitoumuksen vakuudeksi. 

12 luku 

Vakuutusyhdistysten valvonta 

1 § 
Vakuutusyhdistysten toimintaa valvoo sosiaali

ja terveysministeriö. Ministeriöllä on oikeus antaa 
vakuutusyhdistysten toimintaa koskevia määräyk-
Slä. 

2 § 
Vakuutusyhdistysten toiminnan tarkastamista 

varten asettaa vakuutusyhdistysten keskusjärjestö 
vakuutusyhdistystarkastuksen. 

Vakuutusyhdistystarkastuksen toimintaa ohjaa 
ja valvoo sosiaali- ja terveysministeriö. 

Vakuutusyhdistystarkastus on velvollinen anta
maan sosiaali- ja terveysministeriölle kaikki sen 

vaatimat tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen 
vakuutusyhdistysten valvontaa varten. 

3 § 
Sosiaali- ja terveysm1mstenon tehtävänä on 

valvoa, että vakuutusyhdistykset toimivat lain, 
yhdistysjärjestyksensä, vakuutusta varten vahvis
tettujen perusteiden sekä hyvän vakuutustavan 
mukaisesti. Ministeriön on lisäksi seurattava va
kuutusyhdistystoiminnassa vallitsevia kilpailuolo
suhteita ja ryhdyttävä kehityksen kulloinkin vaa
timiin toimenpiteisiin yleiseltä kannalta hyväk
syttävän taloudellisen kilpailun edistämiseksi va
kuutusalalla. 

Ministeriön tehtävänä on suorittaa yhdistysten 
tarkastus niin usein ja siinä laajuudessa kuin 
valvontatehtävien hoito vaatii. 

4 § 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus mil

loin tahansa tarkastaa vakuutusyhdistyksen liiket
tä ja muuta toimintaa. Ministeriön tarkastusoi
keus koskee myös sellaisia yhteisöjä, joissa yhdis
tys omistaa osake-enemmistön tai vastaavan mää
räämisvallan. Ministeriön edustajalla on oikeus 
olla läsnä yhdistyksen yhdistyskokouksessa ja hal
lintoneuvoston sekä hallituksen kokouksessa, ot
taa osaa keskusteluun ja saada pöytäkirjaan mer
kityksi ne huomautukset, joihin hän katsoo ole
van aihetta. 

Jos erityistä syytä on, voi ministeriö ottaa 
haltuunsa tarkastuksen alaisia asiakirjoja. Yhdis
tyksen pyynnöstä on niistä maksutta annettava 
yhdistykselle jäljennös. 

5 § 
Vakuutusyhdistyksen tulee vuosittain kuukau

den kuluessa siitä yhdistyskokouksesta, jossa ti
linpäätös on vahvistettu, toimittaa sosiaali- ja 
terveysministeriölle sen vahvistaman kaavan mu
kainen kertomus toiminnastaan ja tilastaan. Ker
tomukseen on liitetävä jäljennökset 10 luvun 11 
§ :ssä tarkoitetuista asiakirjoista. 

Vakuutusyhdistyksen tulee ministeriön mää
räämässä kohtuullisessa ajassa antaa sille toimin
nastaan muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettu
ja valvontaa varten tarpeellisia tietoja. 

6 § 
Jollei vakuutusyhdistys noudata lakia, yhdistys

järjestystään tai vakuutusta varten vahvistettuja 
perusteita taikka sosiaali- ja terveysministeriön 
tämän lain nojalla antamia määräyksiä tai jos sen 
toiminnan perusteet eivät enää ole lain mukaiset 
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taikka jos yhdistys on mmlsteriön varoituksesta 
huolimatta käyttänyt hyvän vakuutustavan vastai
sia menettelytapoja, ministeriön tulee kehottaa 
yhdistystä korjaamaan asia määräajassa, joka il
man erityistä syytä ei saa olla kuutta kuukautta 
pitempi. 

Ministeriöllä on oikeus kieltää yhdistyskokouk
sen, hallintoneuvoston tai hallituksen 1 momen
tissa mainittua asiaa koskevan päätöksen toi
meenpano. Jos päätös jo on pantu täytäntöön, 
ministeriö voi velvoittaa yhdistyksen ryhtymään 
toimenpiteisiin oikaisun aikaansaamiseksi. 

Jollei edellä mainittua kehotusta tai kieltoa 
noudateta, ministeriö voi kieltää yhdistystä anta
masta uusia vakuutuksia, kunnes asia on korjat
tu. 

7 § 
Vakuutusyhdistystarkastuksessa on vakuutus

yhdistysten tarkastusjohtaja ja niin monta vakuu
tusyhdistysten tarkastajaa kuin tarkastukselle 
määrättyjen tehtävien hoito vaatii. 

Vakuutusyhdistysten tarkastusjohtajan, tarkas
tajat ja muun henkilökunnan ottaa toimeensa 
vakuutusyhdistysten keskusjärjestö. Tarkastusjoh
tajan ja tarkastajan valintaa koskeva päätös on 
alistettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvis
tettavaksi. 

8 § 
Vakuutusyhdistystarkastuksen ja sen edustajan 

oikeuksista on soveltuvin osin voimassa, mitä 
sosiaali- ja terveysministeriön oikeuksista on 4 
§:n 1 momentissa ja 5 §:n 2 momentissa säädet
ty. 

9 § 
Vakuutusyhdistystarkastuksen tOlmmnasta ai

heutuvien kustannusten peittämiseksi on kunkin 
vakuutusyhdistyksen vuosittain suoritettava sosi
aali- ja terveysministeriön vahvistamien petus
teiden mukaan määrätty maksu. 

10 § 
Tarkemmat säännökset vakuutusyhdistystarkas

tuksesta annetaan asetuksella. 

13 luku 

Selvitystila ja purkaminen 

1 § 
Vakuutusyhdistys, joka ei enää täytä 2 luvun 5 

§:ssä säädettyjä vaatimuksia, on asetettava selvi-

tystilaan ja purettava, jollei sanottuja vaatimuksia 
ole täytetty kuuden kuukauden kuluessa siitä, 
kun asia ilmoitettiin yhdistyskokoukselle. Sosi
aali- ja terveysministeriöllä on kuitenkin valta 
pidentää määräaikaa enintään vuodeksi, jollei 
vakuutettuja etuja näin vaaranneta. 

Yhdistyskokous voi sen lisäksi, mitä 1 momen
tissa on säädetty, päättää yhdistyksen asettamises
ta selvitystilaan ja sen purkamisesta. 

Jos yhdistyksen vakuutuksenottajien lukumää
rä on kahtena peräkkäisenä vuonna alle 300, 
ministeriö voi ryhtyä toimenpiteisiin yhdistyksen 
asettamiseksi selvitystilaan ja purkamiseksi, ellei 
ministeriö katso, että yhdistyksen toiminnassa 
edelleen toteutuvat terveet vakuutukselliset pe
rusteet. 

Vakuutusyhdistyksen yhdistyskokouksen pää
tös yhdistyksen asettamisesta selvitystilaan ja sen 
purkamisesta 1 momentissa tarkoitetussa tilan
teessa on pätevä, jos osakkaat, joilla on enemmän 
kuin puolet edustetusta äänimäärästä, ovat sitä 
kannattaneet tai äänten mennessä tasan, jos pu
heenjohtaja on siihen yhtynyt. Muussa tapaukses
sa on päätös pätevä vain, jos sitä ovat kannatta
neet ne, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa tai 
yhdistysjärjestyksessä määrätty suurempi osa ko
kouksessa edustetusta äänimäärästä. 

Selvitystila alkaa, kun sitä koskeva päätös on 
tehty. Yhdistyskokous voi kuitenkin 2 momentis
sa tarkoitetussa tapauksessa määrätä selvitystilan 
alkamisajankohdaksi muunkin myöhemmän päi
vän. 

2 § 
Jos on syytä otaksua, että vakuutusyhdistys ei 

täytä 2 luvun 5 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, 
hallituksen ja toimitusjohtajan on viivytyksettä 
laadittava tilinpäätös siltä ajalta, jolta tilinpäätös
tä ei vielä ole esitetty yhdistyskokouksessa, sekä 
annettava se tilintarkastajille tarkastettavaksi. So
veltuvin osin on noudatettava, mitä edellä on 
säädetty tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskerto
muksesta. Jos tilinpäätöksen aika käsittää myös 
edellisen tilikauden, on tältä tilikaudelta annet
tava erillinen tilinpäätös. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu tilinpäätös osoit
taa, ettei yhdistys täytä 2 luvun 5 §:ssä säädettyjä 
vaatimuksia, on pidettävä yhdistyskokous kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun tilintarkastajat 
ovat antaneet lausuntonsa. Kutsusta yhdistysko
koukseen on hallituksen annettava tieto sosiaali
ja terveysministeriölle. 

Jollei hallitus ja toimitusjohtaja ole tehnyt 1 
momentissa tarkoitetussa tilanteessa tilinpäätös-
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tä, ministeriön tulee kehottaa hallitusta ja toimi
tusjohtajaa viivytyksettä laatimaan tilinpäätös ja 
antamaan se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Jol
lei kehotusta noudateta, on ministeriöllä oikeus 
laadituttaa tilinpäätös ja antaa se tilintarkastajien 
tarkastettavaksi ja kutsua yhdistyskokous 2 mo
mentissa mainitussa tapauksessa koolle. 

Jollei yhdistys 1 §:n 1 momentin mukaisen 
määräajan tai siihen myönnetyn pidennyksen 
päättyessä täytä 2 luvun 5 §:ssä asetettuja vaati
muksia, yhdistyskokouksen on päätettävä yhdis
tyksen asettamisesta selvitystilaan ja sen purkami
sesta. Jos yhdistyskokous ei tee päätöstä yhdistyk
sen asettamisesta selvitystilaan, hallituksen tulee 
hakea sellaista päätöstä sosiaali- ja terveysministe
riöltä. Hakemuksen voi tehdä myös hallituksen 
jäsen, toimitusjohtaja tai tilintarkastaja. 

Jos hallituksen jäsenet laiminlyövät 1 ja 4 
momentissa säädetyt velvollisuutensa, vastaavat 
he samoin kuin toimitusjohtaja yhteisvastuulli
sesti velvoitteista, jotka sen jälkeen syntyvät yh
distykselle. Tässä säädettyä vastuuta ei kuiten
kaan ole velvoitteesta, joka syntyy sen jälkeen, 
kun kysymys selvitystilaan asettamisesta on siir
retty ministeriön käsiteltäväksi tai tilintarkastajat 
ovat tarkastaneet ja yhdistyskokous on hyväksynyt 
taseen, jonka mukaan yhdistys täyttää 2 luvun 5 
§:ssä asetetut vaatimukset. 

3 § 
Jos sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että 

vakuutusyhdistys on joutunut tai on joutumassa 
sellaiseen tilaan, että yhdistys on purettava, on 
ministeriöllä oikeus ottaa haltuunsa yhdistyksen 
omaisuutta 11 § :ssä tarkoitettua vastuuvelkaa 
vastaava määrä. Ministeriö voi myös kieltää yh
distystä luovuttamasta tai panttaamasta sen hal
linnassa olevaa omaisuutta. 

4 § 
Kun yhdistyskokous tekee päätöksen selvitysti

lasta, on samalla valittava vähintään yksi selvitys
mies hallituksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen 
hallintoneuvoston tilalle. Sosiaali- ja terveysmi
nisteriöllä on oikeus lisäksi määrätä yksi selvitys
mies. Jollei selvitystilassa olevalla yhdistyksellä 
ole rekisteriin merkittyjä toimikelpoisia selvitys
miehiä, tulee ministeriön määrätä väliaikainen 
selvitysmies rekisteriviranomaisen ilmoituksesta 
taikka osakkaan, velkojan tai muun henkilön 
hakemuksesta, jonka oikeus voi riippua siitä, että 
yhdistyksellä on joku, joka voi sitä edustaa. 
Väliaikaisen selvitysmiehen tulee viivytyksettä 
kutsua yhdistyskokous toimittamaan selvitysmie-

hen vaali. Väliaikaisen selvitysmiehen tehtävä 
lakkaa, kun yhdistyskokous on valinnut selvitys
miehet. 

Kun ministeriö määrää yhdistyksen selvitysti
laan ja purettavaksi, on sen samalla määrättävä 
vähintään yksi selvitysmies. 

Mitä tässä laissa on säädetty hallituksesta ja 
hallituksen jäsenistä, on soveltuvin osin voimassa 
selvitysmiehistä ja väliaikaisesta selvitysmiehestä, 
jollei tämän luvun säännöksistä muuta johdu. 

Tilintarkastajien tehtävä ei lakkaa yhdistyksen 
joutuessa selvitystilaan. Mitä 9 luvussa on säädet
ty, on soveltuvin osin noudatettava selvitystilan 
aikana. Tilintarkastuskertomuksen tulee lisäksi 
sisältää lausuma siitä, onko selvitystilaa tilintar
kastajien mielestä tarpeettomasti pitkitetty. 

5 § 
Selvistystilassa olevan yhdistyksen yhdistysko

koukseen on sovellettava tämän lain yhdistysko
kousta koskevia säännöksiä, jollei tämän luvun 
säännöksistä muuta johdu. 

6 § 
Kun yhdistys on asetettu selvitystilaan, halli

tuksen ja toimitusjohtajan on viivytyksettä laadit
tava tilinpäätös siltä selvitystilaa edeltävältä ajal
ta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yhdistys
kokouksessa. Tämä tilinpäätös on mahdollisim
man pian esitettävä yhdistyskokouksessa. Sovel
tuvin osin on noudatettava, mitä edellä on 
säädetty tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskerto
muksesta. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu aika käsittää myös 
edellisen tilikauden, on tältä tilikaudelta annet
tava erillinen tilinpäätös. 

7 § 
Selvitysmiesten on viivytyksettä tehtävä selvi

tystilaa koskevasta päätöksestä ja selvitysmiesten 
vaalista ilmoitus sosiaali- ja terveysministeriölle 
sekä rekisteröimistä varten rekisteriviranomaisel
le. 

8 § 
Selvitysmiehet hoitavat yhdistyksen asioita sel

vitystilan aikana. Selvitysmiesten on viipymättä 
haettava julkinen haaste yhdistyksen velkojille 
sekä niin pian kuin se ilmeistä vahinkoa aiheutta
matta käy päinsä, muutettava rahaksi yhdistyksen 
omaisuus sekä maksettava yhdistyksen velat. 
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9 § 

Selvitysmiesten on laadittava kultakin tilikau
delta tilinpäätös, joka on esitettävä kolmen kuu
kauden kuluessa sen päättymisestä varsinaisen 
yhdistyskokouksen hyväksyttäväksi. Mitä tässä 
laissa on säädetty hallituksen esityksestä ylijämää 
tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi, ei sovelle
ta näihin tilinpäätöksiin. Jollei selvitystilaa ole 
kahden vuoden kuluessa saatettu loppuun, on 
selvitysmiesten samalla ilmoitettava, mistä syystä 
se on viivästynyt. 

10 § 

Yhdistyksen velkojille annetun julkisen haas
teen paikalletulopäivän jälkeen tulee selvitys
miesten maksaa kaikki tiedossa oleva velka. Jos 
velka on riitainen tai erääntymätön taikka sitä ei 
muusta syystä voida maksaa, on tarpeelliset varat 
pantava erilleen. Tämän jälkeen on takuupääoma 
korkoineen maksettava takaisin. Jäljelle jäävä 
omaisuus jaetaan yhdistyksen osakkaille sen mu
kaan kuin yhdistysjärjestyksessä on määrätty. Yh
distysjärjestyksessä voidaan määrätä, että jaetta
van omaisuuden ollessa vähäinen sen käytöstä 
voidaan päättää toisinkin. 

Jos osakas tahtoo moittia jakoa, on kanne 
yhdistystä vastaan pantava vireille kolmen kuu
kauden kuluessa siitä, kun lopputilitys esitettiin 
yhdistyskokouksessa. 

Jollei osakas ole viiden vuoden kuluessa siitä, 
kun lopputilitys esitettiin yhdistyskokouksessa, 
ilmoittautunut nostamaan hänelle tulevaa jako
osuutta, on hän menettänyt oikeutensa siihen. 
Jos jako-osuus on vähäinen jaettuun omaisuuteen 
verrattuna, sosiaali- ja terveysministeriö voi selvi
tysmiesten ilmoituksesta määrätä sen tulevaksi 
valtiolle. Muussa tapauksessa noudatetaan, mitä 
19 §:ssä on säädetty. 

11 § 

Kun vakuutusyhdistys on selvitystilassa, on 
muusta vakuutussopimuksesta kuin jälleenvakuu
tussopimuksesta johtuneen sellaisen saamisen 
haltijoilla, josta aiheutuva vastuu on kirjattava 
korvausvastuuksi, samanlainen etuoikeus yhdis
tyksen omaisuuteen kuin irtaimen pantin halti
jalla edellyttäen, että saaminen on syntynyt kah
den kuukauden kuluessa selvitystilan alkamispäi
västä. Tässä pykälässä säädetty etuoikeus ei huo
nonna käteispantin eikä omaisuuteen myönnetyn 
kiinnityksen haltijan oikeutta. 

12 § 
Suoritettuaan tehtävänsä selvitysmiesten tulee 

mahdollisimman pian antaa lopputilitys hallin
nostaan laatimalla koko selvitysmenettelyä koske
va kertomus. Kertomukseen tulee sisältyä myös 
selostus yhdistyksen omaisuuden jaosta. Kerto
mukseen on liitettävä tilinpäätöksiä koskevat 
asiakirjat koko selvitystilan ajalta. Kertomus liit
teineen on annettava tilintarkastajille, joiden 
tulee kuukauden kuluessa antaa lopputilitystä ja 
selvitystilan aikaista hallintoa koskeva tilintarkas
tuskertomus. 

Tilintarkastuskertomuksen saatuaan tulee selvi
tysmiesten viivytyksettä kutsua yhdistyskokous 
tarkastamaan lopputilitys. 

13 § 
Yhdistys katsotaan puretuksi, kun lopputilitys 

on esitetty yhdistyskokouksessa. Purkamisesta on 
selvitysmiesten viivytyksettä tehtävä ilmoitus re
kisteröimistä varten. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, 
voivat osakkaat, joilla on vähintään yksi kolmas
osa lopputilityksen käsitelleessä yhdistyskokouk
sessa edustetusta äänimäärästä, vaatia selvitysmie
hiä kutsumaan yhdistyskokouksen koolle käsitte
lemään 15 luvun 6 §:ssä tarkoitetun kanteen 
nostamista. Mitä 7 luvun 11 §:n 2 momentissa 
on säädetty, on vastaavasti noudatettava. Kanne 
on nostettava vuoden kuluessa lopputilityksen 
esittämisestä. 

14 § 
Lopputilitys, tilikirjat ja lopputilitystä käsitel

leen yhdistyskokouksen pöytäkirja on säilytettävä 
kymmenen vuotta sosiaali- ja terveysministeriön 
määräämällä tavalla. 

15 § 
Jos vakuutusyhdistyksen varat eivät osakkaiden 

lisämaksuvelvollisuuden toteuttamisen jälkeen 
riitä selvityskulujen eivätkä sellaisten saamisten 
suorittamiseen, joilla on 11 §:ssä mainittu etuoi
keus, tulee selvitysmiesten ilmoittaa tästä sosi
aali- ja terveysministeriölle 16 § :ssä tarkoitetun 
yhteisvastuun toteuttamista varten. 

16 § 
Vakuutusyhdistykset ovat vastuussa selvitysku

luista ja niistä saamisista, joilla on 11 §:ssä 
mainittu etuoikeus, siltä osin kuin näitä ei saada 
suoritetuiksi selvitys- tai konkurssitilassa olevan 
vakuutusyhdistyksen varoista osakkaiden lisämak
suvelvollisuuden toteuttamisen jälkeenkään. 
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Yhdistysten kesken vastuu jakautuu viimeksi 
vahvistettujen tilinpäätösten mukaisten vakuu
tusmaksutulojen suhteessa. 

17 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön tulee, saatuaan 

15 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, määrätä selvi
tysmies tai muu henkilö toimitsijana hoitamaan 
yhdistysten keskinäiseen vastuuseen perustuvien 
suoritusten perintä. 

18 § 
Jos selvitystilassa olevan vakuutusyhdistyksen 

varat sen jälkeen, kun kaikki tiedossa oleva velka 
on maksettu, eivät riitä selvityskulujen suoritta
miseen, tulee sosiaali- ja terveysministeriön selvi
tysmiesten ilmoituksesta määrätä selvitystila lope
tettavaksi ja julistaa yhdistys puretuksi. Tällöin ei 
noudateta 5, 6, 8, 9, 10, 12 eikä 13 §:n 
säännöksiä. Ilmoitukseen on liitettävä Keskus
kauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymän 
tilintarkastajan antama todistus siitä, että kaikki 
tiedossa olevat velat on maksettu. Ministeriön on 
määrättävä, että yhdistyksen varat tulevat valtiol
le. Selvitysmiesten tulee toimittaa ministeriön 
päätöksestä tieto rekisteröimistä varten. 

19 § 
Jos yhdistyksen purkamisen jälkeen ilmaantuu 

uusia varoja tai yhdistystä vastaan nostetaan kan
ne tai muutoin tarvitaan selvitystoimenpiteitä, 
on selvitystä jatkettava. Selvitysmiesten on viivy
tyksettä tehtävä tästä ilmoitus rekisteröimistä var
ten. Kutsu jatketuo selvitystilan ensimmäiseen 
yhdistyskokoukseen on toimitettava yhdistysjär
jestyksen mukaisesti. Jos yhdistyksellä selvitystä 
jatkettaessa ei ole toimikelpoisia selvitysmiehiä, 
on sosiaali- ja terveysministeriön määrättävä ha
kemuksesta väliaikainen selvitysmies sen mukaan 
kuin 4 §:ssä on säädetty. 

20 § 
Jos vakuutusyhdistys on asetettu selvitystilaan 

yhdistyskokouksen päätöksellä 1 §: n 2 momentis
sa tarkoitetussa tapauksessa, yhdistyskokous voi, 
tilintarkastajien annettua asiasta lausuntonsa, 1 
§:n 4 momentin toisessa virkkeessä säädetyllä 
äänten enemmistöllä päättää, että selvitystila lo
petetaan ja yhdistyksen toimintaa jatketaan. Pää
töstä ei kuitenkaan saa tehdä, jos selvitystilaan on 
tämän lain mukainen peruste tai jos yhdistyksen 
omaisuutta on jaettu. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, on vastaavasti 
noudatettava, jos yhdistys, joka on asetettu selvi-
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tystilaan sen johdosta, ettei se enää täytä 2 luvun 
5 §:n mukaisia vaatimuksia, jälleen täyttää sano
tut vaatimukset. 

Kun päätös selvitystilan lopettamisesta ja yh
distyksen toiminnan jatkamisesta on tehty, yhdis
tykselle on valittava johto yhdistysjärjestyksen 
määräysten mukaisesti. 

Kun hallitus on valittu, selvitysmiesten on 
viivytyksettä tehtävä selvitystilan lopettamista 
koskevasta päätöksestä ja hallituksen vaalista il
moitus sosiaali- ja terveysministeriölle ja rekiste
röimistä varten rekisteriviranomaiselle. Päätöstä 
ei saa panna täytäntöön ennen rekisteröintiä. 
Yhdistyksen velkojille haettu julkinen haaste jää 
vaikutuksitta, kun selvitystila on lopetettu tämän 
pykälän säännösten mukaisesti. 

21 § 
Vakuutusyhdistyksen omaisuus voidaan luo

vuttaa konkurssiin vain hallituksen tai, kun yh
distys on selvitystilassa, selvitysmiesten päätöksen 
perusteella. Konkurssin aikana edustavat yhdis
tystä konkurssivelallisella hallitus ja toimitus
johtaja taikka ennen konkurssin alkamista valitut 
selvitysmiehet. Konkurssin aikana voidaan kui
tenkin valita uusia hallituksen jäseniä tai uusia 
selvitysmiehiä. 

Kun vakuutusyhdistyksen omaisuus on luovu
tettu konkurssiin, tuomioistuimen tulee viipy
mättä ilmoittaa siitä ja paikalletulopäivästä sosi
aali- ja terveysministeriölle. Tuomioistuimen tu
lee niin ikään, jos ministeriö tekee siitä esityksen, 
määrätä uskotuksi mieheksi ja toimitsijamieheksi 
yksi ministeriön ehdottarua henkilö valittujen 
lisäksi. 

Mitä 11 §:ssä vakuutusyhdistyksen selvitystilan 
varalta on säädetty saamisten etuoikeudesta, on 
noudatettava sen estämättä, että yhdistyksen 
omaisuus on luovutettu konkurssiin. 

Jos konkurssin päättyessä omaisuutta ei ole 
jäljellä, on yhdistys katsottava puretuksi, kun 
konkurssihallinto on antanut lopputilityksen. 
Purkamisesta konkurssihallinnon on viivytyksettä 
tehtävä ilmoitus rekisteröimistä varten. 

Jos omaisuutta on jäljellä eikä yhdistys ollut 
selvitystilassa, kun sen omaisuus luovutettiin 
konkurssiin, on hallituksen mahdollisimman 
pian kutsuttava yhdistyskokous koolle päättä
mään yhdistyksen asettamisesta selvitystilaan. Jos 
yhdistys on selvitystilassa, kun se asetetaan kon
kurssiin, on noudatettava, mitä 19 §:ssä on 
säädetty. 
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22 § 
Selvitys- tai konkurssitilassa oleva vakuutus

yhdistys ei saa antaa uusia vakuutuksia. 

14 luku 

Sulautuminen ja vakuutuskannan luovuttaminen 

1 § 
Vakuutusyhdistys (su/autuva yhdistys) voi sosi

aali- ja terveysministeriön suostumuksella tehdä 
sopimuksen sulautumisesta toiseen vakuutus
yhdistykseen (vastaanottava yhdistys) siten, että 
sulautuvan yhdistyksen vakuutuskanta sekä muut 
varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vas
taanottavalle yhdistykselle. Vakuutusyhdistys 
(luovuttava yhdistys) voi niin ikään luovuttaa 
ministeriön suostumuksella vakuutuskantansa tai 
osan siitä toiselle vakuutusyhdistykselle (vastaan
ottava yhdistys) tai vakuutusyhtiölle ( vastaanotta
va yhtiö). 

Luovutettaessa vakuutuskannan osa on vastaa
vasti noudatettava, mitä on säädetty vakuutus
kannan luovuttamisesta. Mitä vakuutusyhtiölain 
16 luvussa on säädetty vakuutuskannan tai sen 
osan luovuttamisesta, on noudatettava vastaan
ottavan yhtiön osalta. 

2 § 
Sulautumista tai vakuutuskannan luovuttamis

ta koskeva sopimus on kummankin yhdistyksen 
yhdistyskokouksen hyväksyttävä. Päätös on sulau
tuvan tai luovuttavan yhdistyksen osalta pätevä 
vain, jos sitä on kannattanut äänten enemmistö, 
joka vaaditaan asetettaessa yhdistys selvitystilaan 
13 luvun 1 §:n 4 momentin toisessa virkkeessä 
tarkoitetussa tapauksessa. Sulautumisesta ja va
kuutuskannan luovuttamisesta voidaan päättää, 
vaikka sulautuva tai luovuttava yhdistys on ase
tettu selvitystilaan. 

Seuraavat asiakirjat on vähintään kahden vii
kon ajan ennen yhdistyskokousta pidettävä yhdis
tyksen päätoimipaikassa osakkaiden nähtävinä ja 
viipymättä lähetettävä osakkaalle, joka sitä pyy
tää, sekä asetettava nähtäviksi yhdistyskokoukses
sa: 

1) sulautumista tai vakuutuskannan luovutta
mista koskeva sopimus, jossa on mainittava su
lautumisesta tai vakuutuskannan luovuttamisesta 
mahdollisesti suoritettava vastike ja ne perusteet, 
joiden mukaan se jaetaan sulautuvassa tai luovut
tavassa yhdistyksessä sekä se, mitä on sovittu 
sulautuvan yhdistyksen osakkaiden tai luovutet-

taviin vakuutuksiin perustuvasta osakkuudesta 
vastaanottavassa yhdistyksessä; 

2) hallituksen selostus niistä seikoista, joilla voi 
olla merkitystä harkittaessa sulautumista tai va
kuutuskannan luovuttamista koskevan sopimuk
sen hyväksymistä; 

3) vastaanottavan yhdistyksen yhdistysjärjestys 
ja sitä koskeva sulautumisesta tai vakuutus
kannan luovuttamisesta johtuva muutosehdotus; 

sekä kummankin yhdistyksen osalta: 
4) jäljennökset viimeistä tilinpäätöstä koskevis

ta asiakirjoista varustettuna merkinnäin ylijäämää 
tai tappiota koskevasta yhdistyskokouksen pää
töksestä; 

5) hallituksen selostus tilinpäätöksen antami
sen jälkeen sattuneista yhdistyksen asemaan olen
naisesti vaikuttavista tapahtumista; ja 

6) tilintarkastajien ja, jos yhdistyksellä on hal
lintoneuvosto, tämän lausunto selostuksesta. 

3 § 
Mitä 1 ja 2 §:ssä on sanottu sulautumisesta, on 

soveltuvin osin noudatettava myös sellaisessa su
lautumisessa, jossa kaksi tai useampia vakuutus
yhdistyksiä yhtyy perustamalla uuden vakuutus
yhdistyksen. 

Vastaanottavan yhdistyksen perustamisessa su
lautumissopimus korvaa perustamiskirjan. Sopi
muksen tulee sisältää ehdotus vastaanottavan 
yhdistyksen yhdistysjärjestykseksi. Sopimuksessa 
on mainittava, miten vastaanottavan yhdistyksen 
johto ja tilintarkastajat valitaan. Nämä valinnat 
on suoritettava, kun sulautumissopimus on hy
väksytty ja sosiaali- ja terveysministeriö on anta
nut sulautumiseen suostumuksen sekä vahvista
nut uuden yhdistyksen yhdistysjärjestyksen. 

4 § 
Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yhdis

tykset ovat hyväksyneet sulautumista tai vakuu
tuskannan luvuttamista koskevan sopimuksen, 
niiden on haettava sosiaali- ja terveysministeriön 
suostumus sopimukseen ja vahvistus sulautumi
sen tai vakuutuskannan luovuttamisen vaatimalle 
yhdistysjärjestyksen muutokselle sekä, jos on ky
symys 3 §:ssä tarkoitetusta sulautumisesta, uuden 
yhdistyksen yhdistysjärjestykselle. 

Sulautumista tai vakuutuskannan luovuttamis
ta koskevasta hakemuksesta on ministeriön, jollei 
se katso, että hakemus on enemmittä selvityksittä 
hylättävä, kuulutettava vastaanottavan yhdistyk
sen kustannuksella virallisessa lehdessä. Kuulu
tuksessa on kehotenava niitä, jotka tahtovat 
tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittä-
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maan ne ministeriölle sen maaraamassa ajassa, 
joka saa olla enintään kaksi kuukautta. Ministe
riön on velvoitettava sulautuva tai luovuttava 
yhdistys viipymättä antamaan tieto kuulutuksesta 
sulautuvan tai luovuttavan yhdistyksen osakkaille 
yhdistysjärjestyksessä määrätyllä tavalla. 

Ministeriön on annettava suostumuksensa 
1 momentissa tarkoitettuun toimenpiteeseen, jol
lei toimenpide loukkaa vakuutusten käsittämiä 
etuja. 

Vakuutuskanta siirtyy vastaanottavalle yhdis
tykselle, kun ministeriö on antanut suostumuk
sensa toimenpiteeseen. Ministeriö voi hakemuk
sesta vahvistaa vakuutuskannan siirtymiselle tätä 
myöhemmänkin ajankohdan. 

Jollei suostumusta ole määräajassa haettu tai, 
jos se on evätty, on sulautuminen tai vakuutus
kannan luovuttaminen rauennut. 

5 § 
Kuukauden kuluessa siitä, kun sosiaali- ja 

terveysministeriö on antanut suostumuksen su
lautumiseen ja vahvistanut sulautumiseen liitty
vän yhdistysjärjestyksen muutoksen sekä 3 §:ssä 
tarkoitetussa sulautumisessa vahvistanut uuden 
yhdistyksen yhdistysjärjestyksen, yhdistysten on 
tehtävä tästä ilmoitus rekisteröimistä varten. Jol
lei ilmoitusta ole määräajassa tehty tai jos rekiste
röiminen on evätty, on sulautuminen rauennut. 

6 § 
Neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 5 §:ssä 

tarkoitettu rekisteröiminen on toimitettu, yhdis
tysten on haettava sulautuvan yhdistyksen koti
paikan tuomioistuimen tai 3 §:ssä tarkoitetussa 
tapauksessa vastaanottavalle yhdistykselle yhdis
tysjärjestyksessä määrätyn kotipaikan tuomiois
tuimen lupa sulautumissopimuksen täytäntöön
panoon uhalla, että sulautuminen muuten rau
keaa. Hakemukseen on liitettävä selvitys rekiste
röimisestä sekä luettelo sulautuvan yhdistyksen 
tunnetuista velkojista ja heidän postiosoitteis
taan. 

Tuomioistuimen tulee antaa kuulutus yhdis
tyksen tunnemille ja tuntemattamille velkojille 
kehottaen sitä, joka haluaa vastustaa hakemusta, 
ilmoittamaan siitä kirjallisesti tuomioistuimelle 
viimeistään kaksi viikkoa ennen paikalletulopäi
vää uhalla, että hänen muussa tapauksessa katso
taan suostuneen hakemukseen. Kuulutus on 
pantava tuomioistumen ilmoitustaululle neljä 
kuukautta ennen paikalletulopäivää sekä julkais
tava tuomioistuimen toimesta virallisessa lehdessä 
kaksi kertaa, ensimmäisen kerran viimeistään 

kolme kuukautta ja toisen kerran viimeistaan 
kaksi kuukautta ennen paikalletulopäivää. Hake
muksesta on tuomioistuimen erikseen annettava 
tieto lääninhallitukselle ja kaikille tunnetuille 
velkojille. 

7 § 
Edellä 6 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on 

suostuttava, jollei kukaan velkojista sitä vastusta 
tai jos paikalletulopäivänä osoitetaan, että hake
musta vastustaneet velkojat ovat saaneet täyden 
maksun saamisistaan tai että heidän saamisistaan 
on asetettu tuomioistuimen hyväksymä vakuus. 

Luvan myöntämista tai epäämistä koskevasta 
päätöksestä on tuomioistuimen viivytyksettä toi
mitettava tieto rekisteriviranomaiselle. 

Yhdistysten on tehtävä tuomioistuimen luvasta 
ilmoitus rekisteröimistä varten neljän kuukauden 
kuluessa siitä, kun lupaa koskeva päätös on 
saanut lainvoiman. 

Jos sulautuminen on 6 §:n mukaan rauennut, 
on sulautuvan yhdistyksen viivytyksettä tehtävä 
siitä ilmoitus rekisteröimistä varten. Jollei 3 mo
mentissa tarkoitettua rekisteri-ilmoitusta ole sää
detyssä ajassa tehty tai jos tuomioistuin on hylän
nyt hakemuksen, rekisteriviranomaisen tulee teh
dä rekisteriin merkintä sulautumisen raukeami
sesta. 

8 § 

Kun tuomioistuimen lupa 1 §:n mukaiseen 
sulautumiseen on rekisteröity, siirtyvät sulautu
van yhdistyksen varat ja velat, ei kuitenkaan 15 
luvun 1--3 §:n mukainen korvausvaatimus, vas
taanottavalle yhdistykselle. 

Sulautuvan yhdistyksen hallituksen ja toimi
tusjohtajan tulee jakaa vastike ja antaa lopputili
tys, jolloin on noudatettava, mitä 13 luvun 6 
§:ssä on säädetty. Tilityksen tulee myös sisältää 
selostus jaosta. Mitä 13 luvun 10 §:n 2 ja 3 
momentissa ja 13 §:n 1 momentissa ja jos on 
kysymys 15 luvun 5 §:n mukaisesta kanteesta, 13 
luvun 13 §:n 2 momentissa ja 19 §:ssä on 
säädetty, on vastaavasti noudatettava. 

Sulautuminen, josta säädetään 3 §:ssä, katso
taan tapahtuneeksi ja sulautuvat yhdistykset pu
retuiksi, kun tuomioistuimen lupa ja vastaanotta
van yhdistyksen perustaminen on rekisteröity. 
Sulautuvien yhdistysten osakkaista tulee tällöin 
vastaanottavan yhdistyksen osakkaita sulautumis
sopimuksen mukaisesti. 
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9 § 
Kun vakuutusyhdistys on sulautunut toiseen 

vakuutusyhdistykseen tai luovuttanut sille vakuu
tuskantansa, sulautuneen yhdistyksen vakuutuk
senottajalla tai luovutettuun vakuutuskantaan 
kuuluvan vakuutuksen ottajalla, joka ei ole myö
tävaikuttanut sulautumista tai vakuutuskannan 
luovuttamista koskevan päätöksen tekemiseen, 
on oikeus kolmen kuukauden kuluessa 2 mo
mentissa mainitusta ilmoittamisesta kirjallisesti 
purkaa vakuutussopimuksensa. 

Vastaanottaneen yhdistyksen hallituksen on il
moitettava sulautumisesta kuukauden kuluessa 
tuomioistuimen luvan rekisteröimisestä kuulutta
maila siitä virallisessa lehdessä sekä ainakin yh
dessä sulautuneen yhdistyksen kotipaikan sano
malehdessä. Vakuutuskannan luovuttamisesta on 
kuukauden kuluessa vakuutuskannan siirtymises
tä vastaavasti ilmoitettava virallisessa lehdessä 
sekä ainakin yhdessä luovuttaneen yhdistyksen 
kotipaikan sanomalehdessä. Ilmoituksen tulee si
sältää myös maininta 1 momentissa tarkoitetusta 
vakuutuksenottajan oikeudesta purkaa vakuutus
sopimuksensa. 

15 luku 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

1 § 
Perustaja, hallituksen jäsen, hallintoneuvoston 

jäsen ja toimitusjohtaja on velvollinen korvaa
maan vahingon, jonka hän on toimessaan tahalli
sesti tai tuottamuksesta aiheuttanut yhdistyksel
le. Sama koskee vahinkoa, joka tätä lakia, yhdis
tysjärjestystä tai vakuutusta varten vahvistettuja 
perusteita rikkomalla on aiheutettu osakkaalle tai 
muulle henkilölle. 

2 § 
Tilimarkastajan korvausvelvollisuudesta on voi

massa, mitä 1 §:ssä on säädetty siinä mainittujen 
henkilöiden osalta. Hän vastaa myös vahingosta, 
jonka hänen apulaisensa tahallisesti tai tuotta
muksesta on aiheuttanut. 

Jos tilimarkastajana on tilintarkastusyhteisö, 
vastaavat vahingosta yhteisö sekä se, jolla on 
päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta. 

3 § 
Osakas on velvollinen korvaamaan vahingon, 

jonka hän myötävaikuttamalla tämän lain, yhdis
tysjärjestyksen tai vakuutusta varten vahvistettu
jen perusteiden rikomiseen tahallisesti tai tör-

keästä tuottamuksesta on aiheuttanut yhdistyk
selle, osakkaalle tai muulle henkilölle. 

4 § 
Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä korvaus

vastuun jakaantumisesta kahden tai useamman 
korvausvelvollisen kesken on voimassa, mitä va
hingonkorvauslain (412/74) 2 ja 6 luvussa on 
säädetty. 

Mitä 1 momentissa on säädetty vahingonkor
vauksen sovittelusta, on perustajan, hallituksen 
jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen, toimitus
johtajan ja tilintarkastajan osalta noudatettava 
vain, jos hänen syykseen jää lievä huolimatto
muus. 

5 § 
Vanhingonkorvauskanteen nostamisesta yhdis

tyksen lukuun 1-3 §:n nojalla päätetään yhdis
tyskokouksessa. Hallituksella on kuitenkin oikeus 
päättää rangaistavaan tekoon perustuvan korvaus
kanteen nostamisesta. 

Yhdistyskokouksen paatos vastuuvapauden 
myöntämisestä tai kanteen nostamatta jättämises
tä ei estä yhdistystä nostamasta kannetta, jos 
yhdistyskokoukselle ei tilinpäätöksessä tai tilin
tarkastuskertomuksessa taikka muutoin ole an
nettu olennaisesti oikeita ja täydellisiä tietoja 
kanteen perusteena olevasta päätöksestä tai toi
menpiteestä. 

Jos yhdistys asetetaan konkurssiin hakemukses
ta, joka on tehty kahden vuoden kuluessa siitä, 
kun yhdistyskokouksessa päätettiin myöntää vas
tuuvapaus tai olla nostamatta kannetta, saa kon
kurssipesä tämän päätöksen estämättä ajaa kan
netta. 

6 § 
Jos yhdistyskokouksessa on myönnetty vastuu

vapaus tai muutoin päätetty olla nostamatta 
korvauskannetta, mutta osakkaat, joilla on vähin
tään yksi kolmasosa kokouksessa edustetusta ää
nimäärästä, ovat äänestäneet päätöstä vastaan, 
voidaan kannetta ajaa yhdistyksen puolesta sen 
estämättä, mitä 5 §:n 1 ja 2 momentissa on 
säädetty. 

Kanteen voivat nostaa osakkaat, joilla on vä
hintään vastaava äänimäärä kuin 1 momentissa 
tarkoitetuilla, päätöstä vastustaneilla osakkailla. 
Jos osakas luopuu kanteestaan sen nostamisen 
jälkeen, voivat muut kanteen nostaneet osakkaat 
kuitenkin jatkaa sitä. 

Kanne on pantava vireille kolmen kuukauden 
kuluessa yhdistyskokouksen päätöksestä tai, jos 
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on vaadittu 9 luvun 14 §:ssä tarkoitetun tarkas
tuksen toimittamisesta, siitä kun tarkastuksesta 
annettu lausunto on esitetty yhdistyskokouksessa, 
taikka tarkastajan määräämistä tarkoittava hake
mus on hylätty. 

Kanteen nostaneet osakkaat vastaavat oikeu
denkäyntikuluista. He ovat kuitenkin oikeutettu
ja saamaan yhdistykseltä korvauksen niistä siinä 
määrin kuin yhdistykselle oikeudenkäynnillä voi
tetut varat siihen riittävät. Tuomioistuin voi 
määrätä, että kanteen nostaneille osakkaille on 
suoritettava heidän osuuksilleen tuleva osuus yh
distykselle voitetuista varoista. 

7 § 
Yhdistyksen lukuun 1-3 §:n nojalla ajettavaa 

kannetta ei voida nostaa, ellei kanne perustu 
rangaistavaan tekoon: 

1) perustajaa vastaan kolmen vuoden kuluttua 
siitä, kun perustamiskokouksessa tehtiin päätös 
yhdistyksen perustamisesta; 

2) hallituksen jäsentä, hallintoneuvoston jäsen
tä tai toimitusjohtajaa vastaan kolmen vuoden 
kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jona se 
päätös tehtiin tai siihen toimenpiteeseen ryhdyt
tiin, johon kanne perustuu; 

3) tilimarkastajaa vastaan kolmen vuoden ku
luttua siitä, kun se tilintarkastuskertomus, lau
sunto tai todistus, johon kanne perustuu, esitet
tiin; eikä 

4) osakasta vastaan kahden vuoden kuluttua 
päätöksestä tai toimenpiteestä, johon kanne pe
rustuu. 

Jos yhdistyksen lukuun ajettavan kanteen nos
tamisen määräaika on kulunut loppuun, ei 5 §:n 
3 momentissa tarkoitettua kannetta voida nostaa 
sen jälkeen, kun kuukausi on kulunut konkurs
sissa toimitetusta valvonnasta. 

16 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

1 § 
Sen estämättä, mitä riita-asiain oikeuspaikasta 

on säädetty, saa 15 luvun 5 ja 6 §:ssä tarkoitettua 
korvauskannetta ajaa yhdistyksen kotipaikan tuo
mioistuimessa. Sama tuomioistuin voi käsitellä 
myös rikokseen perustuvan korvausvaatimuksen 
sekä 3 luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
takuuosuuksien lunastusta koskevan riidan.-- -

2 § 
Haaste katsotaan yhdistykselle toimitetuksi, 

kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, 
toimitusjohtajalle tai muulle henkilölle, jolla on 
oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa 
toiminimi. 

Jos hallitus tahtoo nostaa kanteen yhdistystä 
vastaan, on sen kutsuttava yhdistyskokous koolle 
valitsemaan asiamies edustamaan yhdistystä. 
Haaste katsotaan tällöin yhdistykselle toimitetuk
si, kun se on esitetty yhdistyskokouksessa. 

Jos hallitus tahtoo moittia yhdistyskokouksen 
päätöstä, kannevaltaa ei ole 7 luvun 20 §:n 2 
momentin mukaan menetetty, jos kutsu yhdis
tyskokoukseen, jossa asiamies asetetaan, on toi
mitettu kolmen kuukauden kuluessa siitä yhdis
tyskokouksesta, jonka päätöstä kanne koskee. 

3 § 
Kun yhdistyskokouksen päätöksen moittimista 

koskeva kanne on pantu vireille, tuomioistuin voi 
kantajan vaatimuksesta ennen asian ratkaisemista 
määrätä, ettei päätöstä saa panna täytäntöön. 
Tuomioistuimen puheenjohtaja tai kihlakunnan
tuomari voi väliaikaisesti antaa tällaisen määräyk
sen, kunnes asia tulee tuomioistuimen käsiteltä
väksi. Tuomioistuin voi, jos aihetta siihen il
maantuu, peruuttaa antamansa määräyksen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista ratkaisuista 
ei saa erikseen valittaa. Ratkaisuista on viran 
puolesta viivytyksettä annettava sosiaali- ja ter
veysministeriölle tieto sekä, jos yhdistyskokouk
sen päätös on sellainen, että siitä lain mukaan on 
tehtävä ilmoitus rekisteröimistä varten, myös re
kisteriviranomaiselle. 

4 § 
Jos yhdistysjärjestyksen mukaan riita toisaalta 

yhdistyksen ja toisaalta hallituksen, hallituksen 
jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai 
osakkaan välillä on välimiesten ratkaistava, sitä 
koskevalla määräyksellä on sama vaikutus kuin 
välityssopimuksella. 

Kun yhdistyksen ja hallituksen välinen riita 
siirretään välimiesten ratkaistavaksi, on noudatet
tava, mitä 2 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty 
asiamiehen asettamisesta ja määräajan laskemi
sesta. 

5 § 
Vakuutusyhdistyksestä rekisteriviranomaiselle 

annettavista ilmoituksista ja tiedonannoista on 
sen lisäksi, mitä tässä laissa on sanottu, voimassa 
mitä niistä on erikseen säädetty. 
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Tässä laissa tarkoitettuna rekisteriviranomaise
na toimii patentti- ja rekisterihallitus. 

6 § 
Jos 10 luvun 11 §:ssä säädetty velvollisuus 

toimittaa asiakirjoja rekisteriviranomaiselle lai
minlyödään, voi rekisteriviranomainen velvoittaa 
toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen sakon 
uhalla toimittamaan ne sille määräämässään ajas
sa. 

Päätökseen, jolla rekisteriviranomainen on 
asettanut uhkasakon, ei saa hakea muutosta valit
tamalla. 

7 § 
Joka 
1) harjoittaa vakuutusliikettä 1 luvun 4 §:n tai 

5 §:n 1 momentin säännösten vastaisesti; tai 
2) antaa 13 luvun 22 §:n säännösten tai 

sosiaali- ja terveysministeriön 12 luvun 6 §:n 
nojalla määräämän kiellon vastaisesti uusia va
kuutuksia, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen, vakuu
tusyhdistysliikkeen luvattomasta harjoittamisesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuo
deksi. 

8 § 
Joka 
1) antaa sosiaali- ja terveysministeriölle asiakir

jassa, joka on annettava tämän lain nojalla, 
vääriä tietoja; 

2) antaa rekisteriviranomaiselle väärän ilmoi
tuksen, vakuutuksen tai todistuksen takuupää
oman tai pohjarahaston maksamisesta; 

3) toimii toisen välikätenä tässä laissa tai 
yhdistysjärjestyksessä olevan äänioikeuden rajoit
tamista koskevan säännöksen tai määräyksen kier
tämiseksi; 

4) rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpäätöksen 
tai tilintarkastuskertomuksen laatimisesta tai va
kuutusyhdistyksen selvitystilaa koskevan lopputi
lityksen antamisesta; tai 

5) ministeriön 13 luvun 3 §:n nojalla määrää
män kiellon vastaisesti luovuttaa tai panttaa yh
distyksen hallinnassa olevaa omaisuutta, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä 
ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangais
tusta, vakuutusyhdistysrikoksesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 

9 § 
Joka 
1) takuuosuuskirjaa taikka väliaikaistodistusta 

annettaessa menettelee tämän lain säännösten 
vastaisesti; 

2) rikkoo yhdistyskokouksen pöytäkirjan näh
tävillä pitämistä koskevaa säännöstä; 

3) jakaa yhdistyksen varoja tämän lain säännös
ten vastaisesti; 

4) antaa rahalainan tai vakuuden 11 luvun 
7-10 §: n säännösten vastaisesti; 

5) laiminlyö takuuosuusluettelon taikka ta
kuuosuuden omistajia koskevan luettelon pitämi
sen tai niiden nähtävänä pitämisen; 

6) jättää toimittamatta tämän lain mukaan 
viranomaiselle annettavan ilmoituksen tai muun 
tiedon; tai 

7) jättää noudattamatta, mitä 2 luvun 9 §:n 1 
momentin 1-3 kohdassa on säädetty päätöksen
teon edellytyksistä perustamiskokouksessa, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä 
ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangais
tusta, vakuutusyhdistysrikkomuksesta sakkoon. 

10 § 

Joka luvattomasti ilmaisee, mitä hän tassa 
laissa säädettyjä tehtäviä täyttäessään tai yhdis
tyksen muun kuin tämän lain mukaisen toimieli
men jäsenenä on saanut tietää vakuutusyhdistyk
sen tai jonkun muun taloudellisesta asemasta 
taikka liike- tai ammattisalaisuudesta taikka jon
kun henkilön terveydentilasta, on tuomittava, 
jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa 
säädetty ankarampaa rangaistusta, vakuutussalai
suuden luvattomasta zlmaisemisesta sakkoon. 

Tässä pykälässä mainitusta rikoksesta ei viralli
nen syyttäjä saa tehdä syytettä, ellei asianomistaja 
ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi. 

11 § 

Sosiaali- ja terveysministeriön paatos tai mää
räys, joka on annettu 6 luvun 4 §:ssä, 12 luvun 
4-6 §:ssä taikka 13 luvun 2 tai 3 §:ssä olevan 
säännöksen nojalla, voidaan panna täytäntöön 
valituksesta huolimatta. 

12 § 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöön
panosta annetaan asetuksella. 
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17 luku 

V oimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

1 § 
Tämä laki, jäljempänä uusi laki, tulee voimaan 

1 päivänä tammikuuta 1988. Uudella lailla ku
motaan keskinäisistä vahinkovakuutusyhdistyksis
tä 2 päivänä kesäkuuta 1933 annettu laki (185/ 
33), jäljempänä vanha laki, siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen. 

Vakuutusyhdistyksiin, jotka on merkitty kaup
parekisteriin ennen uuden lain voimaantuloa, 
sovelletaan mainitun ajankohdan jälkeen uutta 
lakia, jollei tämän luvun säännöksistä muuta 
johdu. 

2 § 

Jos ennen uuden lain voimaantuloa rekisteröi
dyn vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestykseen si
sältyy uuden lain vastaisia määräyksiä, on niiden 
sijasta noudatettava uuden lain säännöksiä. 

Jos ennen uuden lain voimaantuloa rekisteröi
dyn vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestys on uu
den lain mukaan puutteellinen tai sisältää uuden 
lain vastaisia määräyksiä, on yhdistyksen hallituk
sen viivytyksettä tehtävä yhdistyskokoukselle eh
dotus yhdistysjärjestyksen muuttamisesta uuden 
lain mukaiseksi. Yhdistysjärjestyksen muutoksille 
on kahden vuoden kuluessa uuden lain voimaan
tulosta haettava sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistus sekä ilmoitettava ne rekisteröimistä var
ten kolmen kuukauden kuluessa ministeriön an
tamasta päätöksestä. 

Jos vakuutusyhdistys, joka on laiminlyönyt 
mitä edellä 2 momentissa on säädetty, on tehnyt 
rekisteri-ilmoituksen, rekisteriviranomainen voi 
asettaa määräajan, jonka kuluessa yhdistyksen 
tulee tehdä yhdistysjärjestykseensä uuden lain 
edellyttämät muutokset ja ilmoittaa ne rekisteröi
mistä varten uhalla, että ensin mainittu asia 
raukeaa. 

3 § 
Vakuutusyhdistys voi uuden lain vahvistamisen 

jälkeen 2 §:n säännösten estämättä tehdä päätök
sen yhdistysjärjestyksen muuttamisesta uuden 
lain mukaiseksi. Päätös tehdään vanhan lain 
mukaisessa järjestyksessä. Päätös voidaan ilmoit
taa rekisteröitäväksi jo ennen uuden lain voi
maantuloa ja rekisteröidä merkinnällä, että yh
distysjärjestyksen muutos tulee voimaan uuden 
lain voimaantulosta. 

4 § 
Ennen uuden lain voimaantuloa rekisteröidyn 

vakuutusyhdistyksen peruspääoman tulee kahden 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta olla vähin
tään 125 000 markkaa. 

Edellä 1 momentissa mainitun vakuutusyhdis
tyksen tulee viiden vuoden kuluessa lain voi
maantulosta täyttää 2 luvun 5 §:ssä asetetut 
pääomavaatimukset. 

Peruspääomaa ei saa yhdistyskokouksen pää
töksellä alentaa 2 momentissa tarkoitettuja mää
riä pienemmäksi. Uuden lain vahvistamisen jäl
keen ei myöskään saa rekisteröidä uutta vakuu
tusyhdistystä, jonka peruspääoma on 2 luvun 5 
§:n 1 tai_ 2 mor:nentissa mainittuja vähimmäis
määriä p1enemp1. 

5 § 
Vakuutusyhdistyksen purkamista tai yhdistyk

sen sulautumista toiseen yhdistykseen koskeva 
asia on käsiteltävä ja ratkaistava sekä ilmoitettava 
rekisteröitäväksi vanhan lain mukaan, jos julkista 
haastetta tai tuomioistuimen lupaa on haettu 
ennen uuden lain voimaantuloa. 

Vakuutuskannan luovuttamista koskeva asia on 
käsiteltävä ja ratkaistava vanhan lain mukaan, jos 
sosiaali- ja terveysministeriön suostumusta on 
haettu ennen uuden lain voimaantuloa. 

6 § 
Ennen uuden lain voimaantuloa valitun halli

tuksen tai hallintoneuvoston kokoonpano on saa
tettava uuden lain mukaiseksi kahden vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta. 

Ennen uuden lain voimaantuloa valittu halli
tuksen tai hallintoneuvoston jäsen, toimitus
johtaja, tilintarkastaja tai selvitysmies voi siitä 
huolimatta, ettei hän uuden lain mukaan saisi 
toimia kyseisessä tehtävässä, jäädä toimeensa uu
den vaalin toimittamiseen saakka, enintään kui
tenkin kahden vuoden ajaksi uuden lain voi
maantulosta. Edellä sanottu koskee soveltuvin 
osin myös toiminimenkirjoittajaa, joka on nimet
ty ennen uuden lain voimaantuloa. 

7 § 
Vanhan lain voimassa ollessa annettua kutsua 

yhdistyskokoukseen on pidettävä laillisena, jos se 
on annettu sen lain säännöksiä noudattaen. 

8 § 
Ennen uuden lain voimaantuloa tehdyn yhdis

tyskokouksen päätöksen pätemättömyyttä koske
va kanne tai muu vaatimus, joka on pantu 
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vireille ennen uuden lain voimaantuloa, on käsi
teltävä loppuun ja ratkaistava vanhan lain mu
kaan. 

9 § 
Tilinpäätökseen, joka laaditaan ennen uuden 

lain voimaantuloa alkaneelta tilikaudelta, saa
daan soveltaa aikaisempaa lainsäädäntöä. 

2. 

10 § 
Jos vakuutusyhdistys ennen uuden lain voi

maantuloa on antanut lainoja tai vakuuksia 
enemmän kuin 11 luvun 7 ja 10 §:n mukaan on 
sallittua, on näiden lainojen ja vakuuksien määrä 
saatettava uuden lain mukaiseksi viimeistään 
kymmenen vuoden kuluessa uuden lain voi
maantulosta. 

Laki 
kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kalastusvakuutusyhdistyksistä 23 päivänä heinäkuuta 
1958 annetun lain (331/58) 1 § näin kuuluvaksi: 

1 § 
Jos vakuutusyhdistyslaissa ( ) tarkoitet-

tu vakuutusyhdistys harjoittaa kalastusvälineiden 
vakuutusta tämän lain mukaisesti, on yhdistyk
sellä oikeus saada avustusta valtion varoista. Sel-

3. 

laista yhdistystä sanotaan tässä laissa kalastusva
kuutusyhdistykseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 

Laki 
kaupparekisterilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 3 §:n 1 momentin 1 

kohta, 13 §:n 2 sekä 7-10 kohta, 14 §:n 2 momentti sekä 15 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 momentti 
sekä 

lisätään 13 §:ään uusi 11-13 kohta seuraavasti: 

3 § 
Perusilmoituksen ovat velvolliset tekemään: 
1) avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, 

keskinäinen vakuutusyhtiö, osuuskunta, säästö
pankki, hypoteekkiyhdistys ja vakuutusyhdistys; 

13 § 
Vakuutusyhdistyksen perusilmoituksessa on 

mainittava: 

2) päivä, jona perustamiskokouksessa on tehty 
päätös yhdistyksen perustamisesta; 

7) takuupääoma sekä takuuosuuksien luku
määrä ja nimellisarvo sekä pohjarahasto ja sen 
määrä ja enimmäismäärä, jos yhdistysjärjestykses
sä on näitä koskevia määräyksiä; 

8) takuupääomasta ja pohjarahastosta makset
tu määrä; 

9) yhdistysjärjestyksessä mahdollisesti oleva 
määräys, jonka mukaan yhdistyksessä voi olla 
erilajisia takuuosuuksia, sekä tällaisten takuu
osuuksien lukumäärä lajeittain; 

10) hallituksen puheenjohtajan, jokaisen jäse
nen ja varajäsenen täydellinen nimi, kansalaisuus 
ja kotipaikka; 

11) toimitusjohtajan täydellinen nimi, kansa
laisuus ja kotipaikka; 

12) jos yhdistyksellä on hallintoneuvosto, sen 
puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäse
nen täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka; 
sekä 

13) yhdistysjärjestyksen määräys yhdistyksen 
toiminimen kirjoittamisesta sekä, jos jollekin 
henkilölle on annettu oikeus toiminimen kirjoit
tamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, 
hänen täydellinen nimensä, kansalaisuutensa ja 
koti paikkansa. 
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14 § 

Muutosilmoitus on myös tehtävä, jos komman
diittiyhtiön yhtiösopimukseen, osakeyhtiön yh
tiöjärjestykseen taikka osuuskunnan, säästöpan
kin tai hypoteekkiyhdistyksen sääntöihin taikka 
vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestykseen teh
dään muutos. 

15 § 
Rekisteri-ilmoituksen tekemisestä ovat vastuus-

sa: 

4) osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin, 
hypoteekkiyhdistyksen, vakuutusyhdistyksen ja 
säätiön puolesta hallituksen varsinaiset jäsenet; 

Muutosilmoituksen tekemisestä on osakeyh-

4. 

tiössä ja vakuutusyhdistyksessä vastuussa myös 
toimitusjohtaja. Jos elinkeinotoiminnan luovutus 
toiselle käsittää myös toiminimen, on uusi haltija 
vastuussa luovutusta koskevan ilmoituksen teke
misestä. Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja tai 
avoimen yhtiön yhtiömies taikka kommandiitti
yhtiön henkilökohtaisesti vastuunalainen yh
tiömies kuolee, ovat myös hänen kuolinpesänsä 
osakkaat, ei kuitenkaan perintökaaren (40/65) 21 
luvun 18 §:ssä tarkoitettu osakas, vastuussa il
moituksen tekemisestä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 

Rekisteri-ilmoitukseen, joka on annettu rekis
teriviranomaiselle ennen tämän lain voimaantu
loa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voi
massa olleita säännöksiä. 

Laki 
vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

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

1 § 
Suomalaisten vakuutusyhtiöiden, vakuutusliik

keen harjoittamiseen Suomessa luvan saaneiden 
ulkomaisten vakuutuslaitosten, vakuutusyhdistys
ten, avustuskassojen sekä eläkesäätiöiden valvon
nasta johtuvien kustannusten korvaamiseksi tulee 
näiden laitosten kultakin kalenterivuodelta tam-

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1987 

mikuun aikana suorittaa sosiaali- ja terveysminis
teriön määräämä maksu. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Tarja Halonen 

13 438500918W 
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Liite 

2. 
Laki 

kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kalastusvakuutusyhdistyksistä 23 päivänä heinäkuuta 
1958 annetun lain (331/58) 1 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Milloin keskinäisistä vahinkovakuutusyhdistyk

sistä 2 päivånå· keså"kuuta 1933 annetussa laissa 
tarkoitettu vakuutusyhdistys harjoittaa kalastus
välineiden vakuutusta tämän lain mukaisesti, on 
yhdistyksellä oikeus saada avustusta valtion va
roista. Sellaista yhdistystä sanotaan tässä laissa 
kalastusvakuutusyhdistykseksi. 

3. 

Ehdotus 

1 § 
jos vakuutusyhdistyslaissa ( 1 ) tarkoitet-

tu vakuutusyhdistys harjoittaa kalastusvälineiden 
vakuutusta tämän lain mukaisesti, on yhdistyk
sellä oikeus saada avustusta valtion varoista. Sel
laista yhdistystä sanotaan tässä laissa kalastusva
kuutusyhdistykseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 

Laki 
kaupparekisterilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 3 §:n 1 momentin 1 

kohta, 13 §:n 2 sekä 7-10 kohta, 14 §:n 2 momentti, 15 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 momentti 
sekä 

lisätään 13 §:ään uusi 11-13 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Perusilmoituksen ovat velvolliset tekemään: 
1) avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, 

keskinäinen vakuutusyhtiö, osuuskunta, säästö
pankki, hypoteekkiyhdistys ja keskinäinen vahin
kovakuutusyhdistys; 

13 § 
Keskinäisen vahinkovakuutusyhdistyksen pe

rusilmoituksessa on mainittava: 

2) päivä, jona perustavassa yhdistyskokouksessa 
on tehty päätös yhdistyksen perustamisesta; 

Ehdotus 

3 § 
Perusilmoituksen ovat velvolliset tekemään: 
1) avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, 

keksinäinen vakuutusyhtiö, osuuskunta, säästö
pankki, hypoteekkiyhdistys ja vakuutusyhdistys; 

13 § 
Vakuutusyhdistyksen perusilmoituksessa on 

mainittava: 

2) päivä, jona perustamiskokouksessa on tehty 
päätös yhdistyksen perustamisesta; 
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Voimassa oleva laki 

7) takuupääoman tai pohjarahaston määrä sekä 
takuuosuuksien suuruus; 

8) takuupääomasta maksettu määrä; 

9) yhdistyksen hallituksen jokaisen jäsenen ja 
varajäsenen täydellinen nimi, kansalaisuus ja ko
tipaikka; sekä 

10) yhdistysjärjestyksen maarays yhdistyksen 
toiminimen kirjoittamisesta sekä, jos jollekin 
henkilölle on annettu oikeus toiminimen kirjoit
tamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, 
hänen täydellinen nimensä, kansalaisuutensa ja 
koti paikkansa. 

Ehdotus 

7) takuupääoma sekä takuuosuuksien luku
määrä ja nimellisarvo sekä pohjarahasto ja sen 
määrä ja enimmäismäärä, jos yhdistysjärjestykses
sä on näitä koskevia määräyksiä; 

8) takuupääomasta ja pohjarahastosta makset
tu määrä; 

9) yhdistysjärjestyksessä mahdollisesti oleva 
määräys, jonka mukaan yhdistyksessä voi olla 
erila;isia takuuosuuksia, sekä tällazsten takuu
osuuksien lukumäärä lajeittain; 

10) hallituksen puheenjohtajan, jokaisen jäse
nen ja varajäsenen täydellinen nimi, kansalaisuus 
ja kotipaikka; 

11) toimitusjohtajan täydellinen nimi, kansa
lazsuus ja kotipaikka; 

12) jos yhdistyksellä on hallintoneuvosto, sen 
puheenjohtajan sekä jokazsen jäsenen ja vara;dse
nen täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka; 
sekä 

13) yhdistysjärjestyksen määräys yhdistyksen 
toiminimen kirjoittamisesta sekä, jos jollekin 
henkilölle on annettu oikeus toiminimen kirjoit
tamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, 
hänen täydellinen nimensä, kansalaisuutensa ja 
koti paikkansa. 

14 § 

Muutosilmoitus on myös tehtävä, milloin 
kommandiittiyhtiön yhtiösopimukseen, osakeyh
tiön yhtiöjärjestykseen taikka osuuskunnan, sääs
töpankin tai hypoteekkiyhdistyksen sääntöihin 
taikka keskinäisen vahinkovakuutusyhdistyksen 
yhdistysjärjestykseen tehdään muutos. 

Muutosilmoitus on myös tehtävä, jos komman
diittiyhtiön yhtiösopimukseen, osakeyhtiön yh
tiöjärjestykseen taikka osuuskunnan, säästöpan
kin tai hypoteekkiyhdistyksen sääntöihin taikka 
vakuutusyhdzstyksen yhdistysjärjestykseen teh
dään muutos. 

15 § 
Rekisteri-ilmoituksen tekemisestä ovat vastuussa: 

4) osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin, 
hypoteekkiyhdistyksen, keskinäisen vahinkova
kuutusyhdistyksen ja säätiön puolesta hallituksen 
varsinaiset jäsenet; 

Muutosilmoituksen tekemisestä on osakeyh
tiössä vastuussa myös toimitusjohtaja. Milloin 
elinkeinotoiminnan luovutus toiselle käsittää 
myös toiminimen, on uusi haltija vastuussa luo
vutusta koskevan ilmoituksen tekemisestä. Jos 
yksityinen elinkeinonharjoittaja tai avoimen yh
tiön yhtiömies taikka kommandiittiyhtiön henki
lökohtaisesti vastuunalainen yhtiömies kuolee, 

4) osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin, 
hypoteekkiyhdistyksen, vakuutusyhdistyksen ja 
säätiön puolesta hallituksen varsinaiset jäsenet; 

Muutosilmoituksen tekemisestä on osakeyh
tiössä ja vakuutusyhdzstyksessä vastuussa myös 
toimitusjohtaja. jos elinkeinotoiminnan luovutus 
toiselle käsittää myös toiminimen, on uusi haltija 
vastuussa luovutusta koskevan ilmoituksen teke
misestä. Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja tai 
avoimen yhtiön yhtiömies taikka kommandiitti
yhtiön henkilökohtaisesti vastuunalainen yh-
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Voimassa oleva laki 

ovat myös hänen kuolinpesänsä osakkaat, ei kui
tenkaan perintökaaren (40/65) 2lluvun 18 §:ssä 
tarkoitettu osakas, vastuussa ilmoituksen tekemi
sestä. 

4. 

Ehdotus 

tiömies kuolee, ovat myös hänen kuolinpesänsä 
osakkaat, ei kuitenkaan perintökaaren (40/65) 21 
luvun 18 §:ssä tarkoitettu osakas, vastuussa il
moituksen tekemisestä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 

Rekisteri-ilmoitukseen, joka on annettu rekis
teriviranomaiselle ennen tämän lain voimaantu
loa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voi
massa olleita säännöksiä. 

Laki 
vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

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

Voimassa oleva laki 

1 § 
Suomalaisten vakuutusyhtiöiden, vakuutusliik

keen harjoittamiseen Suomessa toimiluvan saa
neiden ulkomaisten vakuutuslaitosten, keskinäis
ten vahinkovakuutusyhdistysten, avustuskassojen 
sekä eläkesäätiöiden valvonnasta johtuvien kus
tannusten korvaamiseksi tulee näiden laitosten 
kultakin vuodelta tammikuun aikana suorittaa 
sosiaali- ja terveysministeriön määräämä maksu. 

Ehdotus 

1 § 
Suomalaisten vakuutusyhtiöiden, vakuutusliik

keen harjoittamiseen Suomessa luvan saaneiden 
ulkomaisten vakuutuslaitosten, vakuutusyhdistys
ten, avustuskassojen sekä eläkesäätiöiden valvon
nasta johtuvien kustannusten korvaamiseksi tulee 
näiden laitosten kultakin kalenterivuodelta tam
mikuun aikana suorittaa sosiaali- ja terveysminis
teriön määräämä maksu. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 


