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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastusvakuutusyh
distyksistä annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalas
tusvakuutusyhdistyksistä annettua lakia siten, 
että kalastusvakuutusyhdistyksille maksettai
siin valtion avustuksena 40 prosenttia nykyisen 
kahden kolmasosan sijasta pienemmästä kuin 

3 000 markan vakuutusosuudesta sattuneesta 
korvattavasta vahingosta. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesi
tykseen vuodelle 1992 ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan vuoden 1992 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 
(331/58) mukaan valtion avustus korvatoista 
vahingoista siltä osin kuin ne ovat olleet 
vähemmän kuin 3 000 markkaa on ollut kaksi 
kolmasosaa. Valtion avustusosuutta ehdote
taan tältä osin pienennettäväksi 40 prosenttiin. 
Muu osa jäisi kalastusvakuutusyhdistysten ja 
vakuutustoiminnan vastattavaksi. 

Kalastusvakuutusyhdistysten vakuutuskanta 
oli vuonna 1990 noin 255 miljoonaa markkaa. 

2. Esityksen taloudelliset ja orga
nisatoriset vaikutukset 

Valtion avustusosuus niistä vahinkojen kor-
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vauksista, JOlSsa kalastusvakuutusyhdistyksen 
osuus on ollut kolmannes, oli vuonna 1990 2,2 
miljoonaa markkaa. Ehdotetun muutoksen ar
vioidaan vähentävän valtion menoja noin 1,3 
miljoonalla markalla vuonna 1992. 

Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä tammikuuta 1992. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kalastusvakuutusyhdistyksistä 23 päivänä heinäkuuta 1958 annetun lain (331/58) 

7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (635/65), 
seuraavasti: 

7§ 
Kalastusvakuutusyhdistykselle maksetaan 

vuotuisena valtion avustuksena 40 prosenttia 
niistä vahingonkorvauksista, jotka yhdistys on 
4 ja 5 §:n mukaisten vakuutussopimusten no
jalla ja noudattaen 6 §:n säännöksiä suorittanut 
2 §:ssä mainituille henkilöille ja yhtymille sa
massa pykälässä luetelluista kalastus- ja muista 
välineistä. Valtio ei kuitenkaan osallistu vakuu
tettujen 2 §:n 1 momentin 1, 3 ja 4 kohdassa 
mainittujen välineiden pelastamisesta johtunei
den kustannusten korvaamiseen eikä sellaiseen 

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1991 

vahingonkorvaukseen, josta yhdistys voi saada 
vakuutussopimuslain (132/33) 25 §:n mukaises
ti korvauksen kolmannelta henkilöltä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 

Lakia sovelletaan sen voimaantulon jälkeen 
tapahtuneista vahingoista suoritettujen vahin
gonkorvausten johdosta maksettavaan valtion 
avustukseen. 
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