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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusyhdistyslain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys sisältää ehdotuksen vakuutusyhdistys
lain sopeuttamisesta Euroopan talousalueesta 
(ETA) tehdyssä sopimuksessa tarkoitetulla ta
valla Euroopan yhteisöjen (EY) lainsäädän
töön. Soveltuvin osin ehdotuksessa seurataan 
vakuutusyhtiölain vastaavaa muutosehdotusta. 

EY:n lainsäädäntöä ohjaavat direktiivit eivät 
vaadi vakuutusyhdistyksistä annettujen sään
nösten muuttamista kaikkien vakuutusyhdis
tysten osalta. Muutosvaatimus koskee vain 
yhdistyksiä, joiden vuotuinen vakuutusmaksu
tulo ylittää miljoona EY:n laskentayksikköä 
(ecu) eli noin 6 miljoonaa markkaa. Tämän 
maksutulomäärän ehdotetaan jakavan vakuu
tusyhdistykset kahteen ryhmään, suuriin ja 
pieniin vakuutusyhdistyksiin. Suuria yhdistyk
siä koskevat muutosehdotukset noudattavat 
olennaisilta osiltaan EY:n vaatimuksia. Niitä 
seuraavat myös eräät pieniä yhdistyksiä koske
vat ehdotukset, koska maksutulon määrästä 
riippumatta vakuutusyhdistykset on haluttu 
pitää säännöksiltään mahdollisimman yhtenäi
senä ryhmänä. 

Vakuutusyhdistysten sijoitustoiminnan rajoi
tuksia ehdotetaan lievennettäviksi siten, että 
vakuutusyhdistys ei yksin tai yhdessä toisen 
vakuutusyhdistyksen tai vakuutusyhtiön kans
sa ilman lupaa saa omistaa osake-enemmistöä, 
enemmistöä kaikkien osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä tai vastaavaa määräämisvaltaa 
muuta kuin vakuutusliikettä harjoittavassa yh
teisössä. 

Vakuutusyhdistyksen perustajan, hallin
toelinten jäsenten ja tilintarkastajien kansalai
suusvaatimukset poistetaan. Ehdotuksessa 
edellytetään ainoastaan, että puolella perusta
jista ja yhdistyksen johdosta on asuinpaikka 

321609A 

ETA-alueella. Yhdellä tilintarkastajista tulee 
olla asuinpaikka ETA-alueella, jollei ole kyse 
tilintarkastusyhteisöstä. Vakuutusyhdistyksen 
perustajana voi tietyin edellytyksin toimia 
myös ulkomainen yhteisö. Muutos koskisi 
kaikkia vakuutusyhdistyksiä. Suuressa vakuu
tusyhdistyksessä voitaisiin käyttää vain ammat
titilintarkastajaa. 

Niinikään kaikkien vakuutusyhdistysten va
kavaraisuusvaatimuksia ehdotetaan korotetta
viksi. Suurten yhdistysten vaatimukset noudat
taisivat EY:n säännöksiä. Pienten yhdistysten 
oman pääoman kartuttamisvaatimusta ehdote
taan lisättäväksi. 

Vakuutusyhdistyksen vakuutustekninen vas
tuuvelka tulee kattaa. 

Lakiin lisätään toimintapääomaa koskevat 
säännökset. Suurille yhdistyksille säädettäisiin 
direktiivien mukaiset toimintapääoman ja uu
det oman pääoman vähimmäismäärät. Pienten 
yhdistysten toimintapääomalle ei aseteta vä
himmäismäärävaatimusta. 

Pääoma vaatimuksiin kytkettäisiin vakuutus
yhdistyksen vakavaraisuuden kaksivaiheinen 
valvonta järjestelmä. 

Vakuutusyhdistystarkastuksen tarkastusjoh
tajan ja tarkastajat nimittäisi sosiaali- ja ter
veysministeriö. Muun henkilökunnan ottaisi 
toimeen tarkastusjohtaja. 

Uuden lain ehdotetaan tulevan voimaan sa
manaikaisesti ETA-sopimuksen kanssa. Tar
kemmasta voimaantuloajankohdasta säädettäi
siin asetuksella. Ehdotukseen sisältyy pääsään
töisesti kahden vuoden siirtymäaika, jonka 
kuluessa vakuutusyhdistysten on saatettava toi
mintansa uuden lain mukaiseksi. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen mer
kitys 

1.1. Tavoitteet 

Euroopan yhteisöissä (EY) on hyväksytty 21 
vakuutustoimintaa koskevaa direktiiviä tai nii
den muutosta. Euroopan talousalueesta (ETA) 
tehdyn sopimuksen liitteen IX mukaan 17 
direktiiviä ja komission liikennevakuutusta 
koskeva suositus tulevat sovellettaviksi ET A:n 
piirissä ja siten myös Suomessa. 

EY:n tavoitteena on vapauttaa vakuutuspal
velujen tarjonta koko EY:n alueella siten, että 
johonkin EY-maahan perustettu vakuutuslaitos 
voisi kotimaansa antaman toimiluvan perus
teella tarjota vakuutuspalveluja kaikissa EY
maissa. Tämä tavoite on toistaiseksi toteutettu 
vahinkovakuutustoiminnassa vain suurten ris
kien osalta. Vuoden 1993 alkuun mennessä 
EY:n tavoitteena on saada kaikki kotitalouk
sien ja yritysten vahinkovakuutukset vapaan 
vaihdannan piiriin. Tavoitteen toteuttamiseksi 
EY :n komissio on hyväksynyt muuta ensiva
kuutusliikettä kuin henkivakuutusliikettä kos
kevien lakien, asetusten ja hallinnollisten mää
räysten yhteensovittamisesta sekä direktiivien 
73/239/ETY ja 88/357/ETY muuttamisesta an
netun Euroopan yhteisöjen neuvoston kolman
nen direktiivin (92/49/ETY), jäljempänä kolmas 
vahinkovakuutusdirektiivi. Tämä direktiivi ei 
kuitenkaan sisälly ETA-sopimuksen liitesään
nöstöön eikä ETA -sopimus siten velvoita sen 
periaatteiden huomioonottamiseen Suomen 
lainsäädännössä. 

ETA-sopimuksessa tarkoitetut vakuutusdi
rektiivit määrittelevät ne vakuutuslaitokset, jot
ka joutuvat noudattamaan direktiivien mukai
sia säädöksiä. Vakuutuslaitoksen on oltava 
maksutuloltaan tietyn suuruinen ollakseen eu
rooppalaisen säätelyn alainen. Toiminta-alueen 
laajuudella, kotimaisuudella tai yritysmuodolla 
ei ole merkitystä, kun säädetty vakuutusmak
sutulo ylitetään. 

Suomalaisia vakuutusyhdistyksiä direktiivien 
säännökset koskevat silloin, kun yhdistyksen 
vuotuinen vakuutusmaksutulo ylittää miljoona 
Euroopan yhteisöjen laskentayksikköä (ecu). 
Tämän mukaan suomalaiset vakuutusyhdistyk
set, joiden vakuutusmaksutulo ylittää vuodessa 
6 miljoonan markan rajan, kuuluisivat direktii
vien piiriin ja näitä koskeva Suomen lainsää-

däntö olisi saatettava yhdenmukaiseksi direk
tiivien kanssa. Vuoden 1993 alussa arvioidaan 
noin 30 vakuutusyhdistyksen vakuutusmaksu
tulon ylittävän sanotun rajan. Noin 90 vakuu
tusyhdistystä tulisi lain voimaan tullessa jää
mään maksutuloltaan rajamäärää pienemmäk
si. Kaikki kalastusvakuutusyhdistykset kuului
sivat näihin, niin sanottuihin pieniin vakuutus
yhdistyksiin. 

Tämän esityksen tavoitteena on muuttaa 
Suomen vakuutusyhdistyslainsäädäntöä siten, 
että se on sopusoinnussa EY:n vakuutusalaa 
koskevien jo hyväksyttyjen direktiivien kanssa. 

1.2. Keinot 

ETA-sopimuksen voimaantulon johdosta va
kuutuslainsäädäntöä on kauttaaltaan muutet
tava vastaamaan ETA-sopimuksen liitteessä IX 
mainittuja EY:n säädöksiä. Muutoksia on va
kuutusyhdistyslain (1250/87) ohella tehtävä va
kuutusyhtiölakiin (1062/79), ulkomaisten va
kuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annet
tuun lakiin (635/89) ja työntekijäin eläkelakiin 
(395/61). Vakuutusyhdistyslain suurimmat 
muutokset koskevat direktiivien piiriin tulevien 
vakuutusyhdistysten toimintapääomaan ja 
omaan pääomaan liittyviä vaatimuksia. Lakia 
ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että di
rektiivien ulkopuolelle jääviä yhdistyksiä kos
kevia säännöksiä uudistetaan soveltuvin osin 
direktiivien vaatimuksia vastaaviksi. Näiden 
muutosten tarkoituksena on luoda edellytyksiä 
yhdistysten tasaiselle kehitykselle ehkäisemällä 
ongelmien kertymistä yksittäisen vakuutusyh
distyksen ratkaistavaksi silloin, kun sen kasvu 
saavuttaa direktiivien piiriin kuulumisen rajan. 
Eri vakuutusyhdistysryhmiä koskevia säännök
siä on pyritty mahdollisuuksien mukaan yhden
mukaistamaan siten, ettei maksutulon perus
teella tapahtuva jako aiheuttaisi tarpeetonta 
eroa ryhmien välille. 

1.3. Lakiehdotuksessa huomioon otettujen di
rektiivien pääasiallinen sisältö 

Vahinkovakuutusta koskee yksitoista EY:n 
direktiiviä tai niiden muutosta. Tärkeimmät 
näistä ovat muun ensivakuutusliikkeen kuin 
henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoitta-
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mista koskevien lakien, asetusten ja hallinnol
listen määräysten yhteensovittamisesta annettu 
Euroopan yhteisöjen neuvoston ensimmäinen 
direktiivi (73/239/ETY), jäljempänä ensimmäi
nen vahinkovakuutusdirektiivi ja muuta ensi
vakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta, säännöksistä, joilla hel
potetaan palvelujen tarjoamisen vapauden 
tehokasta käyttämistä, sekä direktiivin 
73/ 239/ETY muuttamisesta annettu Euroopan 
yhteisöjen neuvoston toinen direktiivi 
(88/357 1 ETY), jäljempänä toinen vahinkova
kuutusdirektiivi. 

Ensimmäisen vahinkovakuutusdirektiivin 
tarkoituksena on muun ensivakuutusliikkeen 
kuin henkivakuutuksen aloittamisen ja harjoit
tamisen helpottaminen yhdenmukaistamaHa 
EY:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. 

Direktiiviä sovelletaan sellaisiin ensivakuu
tusliikettä harjoittaviin vakuutusyrityksiin, joil
la on toimipaikka jäsenvaltiossa tai jotka aiko
vat perustaa toimipaikan jäsenvaltioon. Keski
näisiin yhtiöihin ja yhdistyksiin direktiiviä so
velletaan, jos niiden vuotuinen vakuutusmak
sutulo ylittää miljoona EY:n laskentayksikköä. 
Direktiiviin sisältyvät määräykset muun muas
sa vakuutuslaitoksilta vaadittavasta toiminta
pääomasta. Direktiivi edellyttää myös vakuu
tusteknisen vastuuvelan kattamista yhtä suuril
la ja toisiaan vastaavilla varoilla. Vastuuvelkaa 
koskevien säännöksien sisältö jää direktiivin 
mukaan kunkin maan sisäisessä lainsäädännös
sä päätettäväksi, mutta sopimuksen piiriin kuu
luvien valtioiden on yhtenäistettävä toiminta
pääomaa koskevat säännöksensä direktiivin 
mukaiseksi. 

Toinen vahinkovakuutusdirektiivi sisältää 
säännökset muun muassa vakuutuspalvelujen 
vapaasta tarjonnasta, lainvalinnasta, riskien 
jakamisesta suuriin ja pieniin riskeihin ja näi
den vakuuttamisesta toisessa sopimuksen pii
riin kuuluvassa maassa. Vakuutusyhdistysten 
toiminnalle ei tämän direktiivin säännöksillä 
ole olennaista merkitystä kuten ei myöskään 
muilla vahinkovakuutustoimintaa koskevilla 
direktiiveillä. 

1.4. Ebdotettujen muutosten pääkohdat 

Vakuutustoiminnan eurooppalaisen kehityk
sen tavoitteena on pyrkiä tarjoamaan ETA
sopimuksen piiriin kuuluvien valtioiden kansa-

taisille ja yrityksille tasavertaiset mahdollisuu
det harjoittaa vakuutustoimintaa sopimuksen 
piiriin kuuluvissa maissa. Kaikkia vakuutusyh
distyksiä koskevista säännöksistä muutosehdo
tukset kohdistuvat ensi sijassa sellaisiin lain 
säännöksiin, jotka asettavat esteitä tämän pe
riaatteen toteutumiselle. 

Vakuutusyhdistyksissä ehdotetaan periaate 
toteutettavaksi muun yhteisölainsäädännön ta
voin siten, että perostajille ja hallintoelimille ei 
enää aseteta kansalaisuusvaatimuksia. 

Nykyisen lain asuinpaikkavaatimusta muute
taan yhdenmukaisesti muiden yhteisölakien 
kanssa siten, että vähintään puolella perusta
jista tulee olla asuinpaikka ETA-alueella. Muu
toksen ehdotetaan koskevan sekä suuria että 
pieniä vakuutusyhdistyksiä. Myöskään tilintar
kastajille ei enää aseteta kansalaisuusvaatimus
ta. Yhdellä tilintarkastajalla tulee olla asuin
paikka ETA-alueella, jollei ole kyse tilintarkas
tusyhteisöstä. 

Suurissa yhdistyksissä kaikkien tilintarkasta
jien tulee olla ammattitilintarkastajia. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi nykyisestä 
laista puuttuva säännös vakuutusteknisen vas
tuuvelan kattamisesta. Kattamisen tulee tapah
tua yhtä suurilla ja toisiaan vastaavilla varoilla 
siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö määrää. 

Vakuutusyhdistyksiä koskevana uutena, la
kiin sisältyvänä käsitteenä ehdotetaan toimin
tapääoma määriteltäväksi ja säädettäväksi sen 
vähimmäistaso. Tähän mennessä toimintapää
oma on laskettu sosiaali- ja terveysministeriön 
määräyksestä tilinpäätökseen kuuluvana luku
na. Toimintapääoman vähimmäismääräsään
nökset tulevat suoraan direktiiveistä ja ne 
koskevat vain suuria vakuutusyhdistyksiä. Kä
sitteenä toimintapääomalla on tarkoitettu va
kuutuslaitoksen kirjanpidon mukaisen oman 
pääoman määrää lisättynä laitoksen omaisuu
den mahdollisella kirjanpidollisella aliarvostuk
sen määrällä. Nyt sillä tarkoitetaan etupäässä 
vain omia pääomia. Toimintapääomalle asetet
tavilla vaatimuksilla on tarkoitus säätää va
kuutuslaitoksen vakavaraisuus sellaiseksi, että 
laitos olisi kykenevä vaaratta kohtaamaan sa
tunnaisvaihteluja ja muita vakuutustoiminnan 
riskitekijöitä. Uudet vaatimukset merkitsevät 
suurten vakuutusyhdistysten vakavaraisuusvaa
timusten kasvamista 3-5-kertaisiksi nykyisistä 
vaatimuksista, vakuutusmaksutulosta riippuen. 
Kuitenkin vain noin kymmenellä yhdistyksellä 
arvioidaan esiintyvän tarvetta lisäpääoman 
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hankkimiseen uusien vaatimusten tultua voi
maan. 

Toimintapääoman sisällön määrittäminen 
ehdotetaan lakisääteiseksi myös pienille vakuu
tusyhdistyksille. Vähimmäismäärää ei niille 
kuitenkaan laissa säädettäisi. Oman pääoman 
kartuttamista ehdotetaan sitävastoin niilläkin 
lisättäväksi. Vakuutusyhdistyksen kehityksen 
pienestä vakuutusyhdistyksestä suureksi yhdis
tykseksi tulisi tapahtua riittävän oman pää
oman turvin. Siirtymistä ei saisi estää pääoma
pulasta johtuvat ongelmat. 

Direktiivien säännökset eivät salli niiden 
piiriin kuuluvien vakuutuslaitosten sijoitustoi
minnan rajoittamista muuten kuin vastuuvelan 
katteen ylittävien varojen osalta siten kuin 
voimassa olevassa vakuutusyhdistyslaissa sää
detään. Tämän vuoksi vakuutusyhdistyksille 
asetettu kielto omistaa muuta liikettä kuin 
vakuutusliikettä harjoittavan yhtiön osakkeista 
enintään 20 prosenttia ehdotetaan poistetta
vaksi kaikilta vakuutusyhdistyksiltä. Toisaalta 
direktiiveissa kielletään vakuutuslaitosta har
joittamasta muuta liikettä kuin vakuutusliiket
tä. Tämän mukaisesti ehdotuksessa esitetään, 
ettei vakuutusyhdistyksellä ilman eri lupaa saa 
olla osake-enemmistöä, enemmistöä kaikkien 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai vas
taavaa määräämisvaltaa muuta kuin vakuutus
liikettä harjoittavassa yhteisössä. 

Vakuutusyhdistystarkastuksen henkilökun
nan toimeenottamista koskevia säännöksiä eh
dotetaan muutettaviksi siten, että sosiaali- ja 
terveysministeriö paikkaisi tarkastusjohtajan ja 
tarkastajat. Tarkastusjohtaja huolehtisi muun 
henkilökunnan toimeenottamisesta. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

Vakuutusyhdistyksiä koskeva lainsäädäntö 
on koottu niitä koskevaan vakuutusyhdistysla
kiin. Laki koskee myös kalastusvakuutusyhdis
tyksiä, joista on lisäksi voimassa oma erityis
lakinsa, kalastusvakuutusyhdistyksistä annettu 
laki (331158). Vakuutusyhdistyslaki sisältää 
säännöksiä vakuutusyhdistyksen perustamises
ta, hallinnosta ja osakkaiden oikeuksista, kes
kinäisestä vastuusta, tilintarkastuksesta, tilinpi
dosta ja vakuutusyhdistysten valvonnasta. Va
kuutusyhdistyksen voi perustaa ainoastaan 

Suomessa asuva Suomen kansalainen taikka 
suomalainen yhteisö tai säätiö. Myös oikeus 
olla vakuutusyhdistyksen hallituksen ja hallin
toneuvoston jäsenenä, toimitusjohtajana ja ti
lintarkastajana on rajoitettu Suomessa asuvaan 
Suomen kansalaiseen. 

Vakuutusyhdistyksellä on oltava yhdistysjär
jestys, jossa tarkemmin määrätään yhdistyksen 
toiminta-alueesta, liikkeen vakuutuslajeista, 
hallinnosta, osakkaista ja näiden osallistumi
sesta hallintoon. 

Vakuutusyhdistyslain säännökset ovat sovel
tuvin osin yhdenmukaisia vakuutusyhtiölain ja 
osakeyhtiölain (734/78) säännösten kanssa. 

Vakuutusyhdistyslain mukaan vakuutusyh
distys saa harjoittaa vain vakuutusliikettä. Toi
minnan rajaus koskee paitsi vakuutusliikkeelle 
vieraan toiminnan harjoittamista myös huo
mattavan osuuden omistamista (yli 20%) tai 
vastaavan määräämisvallan omaamista muussa 
liikkeessä tai toiminnassa. Sallittua sen sijaan 
on asuntojen ja kiinteistöjen omistaminen. 

Vakuutuslainsäädännön keskeinen tavoite on 
sen turvaaminen, että vakuutuksenottajat saa
vat heille kuuluvat korvaukset. Tämä niin 
sanottu turvaavuusperiaate on läpikäyvänä 
piirteenä kaikissa vakuutusyhdistyslain tär
keimmissä säännöksissä, jotka koskevat muun 
muassa vastuuvelan laskentaperusteita, vakava
raisuuden testausta, sijoitusten valvontaa ja 
vakuutettujen etuuksien turvaamista vakuutus
yhdistyksen selvitystilassa. 

Vakuutustoiminnassa noudatettava kohtuus
periaate edellyttää, että erityisesti vakuutus
maksuissa turvaavuusnäkökohdan lisäksi on 
otettava huomioon myös kohtuullisuus. Mak
sut eivät saa olla turvaavuuteen vedoten va
kuutettuun riskiin verrattuna kohtuuttomana 
tasolla. 

Vakuutusyhdistysten toimintaa valvoo sosi
aali- ja terveysministeriö. Apuna sillä on va
kuutusyhdistysten keskusjärjestöjen asettama, 
lakiin perustuva toimielin, vakuutusyhdistys
tarkastus. Julkisuusperiaatteen mukaisesti mi
nisteriön vakuutusosasto julkaisee virallisessa 
tilastossa tiedot vakuutusyhdistysten toimin
nasta. Tätä varten yhdistysten on vuosittain 
laadittava ministeriön ohjeiden mukainen ker
tomus toiminnastaan. 

2.2. Asian valmistelu 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 3 päivänä 
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toukokuuta 1991 työryhmän, jonka tehtävänä 
oli selvittää, mitä muutoksia on tehtävä vakuu
tusyhdistyslakiin, mikäli Euroopan talousaluee
seen tähtäävän sopimuksen nojalla Suomen on 
sopeutettava lainsäädäntönsä EY:n lainsäädän
töön, ottaen kuitenkin huomioon, että tilinpää
töstä ja kirjanpitoa koskevat säännökset on 
tarkoitus selvittää erikseen. Nyt annettu esitys 
perustuu pääosin tämän työryhmän tekemiin 
ehdotuksiin, joissa on pyritty tarkoituksenmu
kaisella tavalla ottamaan huomioon vastaavan, 
vakuutusyhtiölainsäädäntöä valmistelleen työ
ryhmän ehdotus. 

2.3. Lausunnonantajat 

Vakuutusyhdistyslain ETA-työryhmän muis
tiosta pyydettiin lausunto maa- ja metsätalous
ministeriöitä, oikeusministeriö Itä, U odenmaan 
lääninhallitukset ta, kulutta ja-asiamieheltä, Ku
luttajien vakuutustoimistolta, Suomen Pankil
ta, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitolta, 
Svenska F örsäkringsföreningarnas F örbundilta 
sekä Vakuutusyhdistysten Keskusliitolta. Näi
den lausuntojen perusteella työryhmän ehdo
tukseen tehtiin eräitä tarkistuksia. 

3. Esityksen organisatoriset ja ta
loudelliset vaikutukset 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutuksia 
vakuutusyhdistysten valvontaan. Uusia viran
omaisia tai toimielimiä ei ehdoteta. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Oikeusministeriössä valmistellaan parhail-

laan osakeyhtiölain muuttamista. Koska va
kuutusyhdistyksiä koskevassa lainsäädännössä 
on yhdenmukaisia säännöksiä osakeyhtiölain 
kanssa, tehdään erillinen vakuutusyhdistyslain 
muutosehdotus, kun osakeyhtiölain muutoseh
dotus on valmistunut. 

EY:ssä on hyväksytty vakuutusyritysten ti
linpäätöksistä ja konsernitilinpäätöksistä an
nettu Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi 
(91/674/ETY), jonka toteuttaminen aiheuttaa 
muutoksia Suomen lainsäädäntöön ja sosiaali
ja terveysministeriön antamiin vakuutuslaitos
ten kirjanpitomääräyksiin. Direktiivin mukai
nen tilinpäätös tulisi ilmeisesti tehtäväksi vii
meistään vuodelta 1995, joten suunnitteilla 
olevan uuden kirjanpitolain soveltamista va
kuutusalalle ei pidetä tätä ennen tarkoituksen
mukaisena. 

EY:ssä jo hyväksytty kolmas vahinkovakuu
tusdirektiivi merkitsee huomattavia muutoksia 
vakuutustoimintaa koskeviin säännöksiin. Di
rektiivin tavoitteena on siirtyä EY:n sisällä 
yhden, kotimaan myöntämän toimiluvan ja 
kotimaan valvonnan periaatteeseen. Mahdolli
suus tarjota vakuutuksia ilman kansallisten 
viranomaisten myöntämiä toimilupia laajenee 
koskemaan kaikkia vakuutuksia. Vakuutusyh
distysten osaltakin säännökset muuttuvat esi
merkiksi siten, että vastuuvelan laskennan pe
rusteiden vahvistaminen poistuu ja koko vas
tuuvelka on katettava. Lisäksi eri sijoitustyy
peille asetetaan enimmäisrajoituksia. Esitykses
sä on myös otettu huomioon tilintarkastusjär
jestelmän kehittämistoimikunnan (Komitea
mietintö 1992: 14) ja finanssiryhmäkomitean 
(Komiteamietintö 1991:36) mietinnöissä ehdo
tetut muutokset. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

luku. Yleisiä säännöksiä 

1 §. Ensimmäisen vahinkovakuutusdirektiivin 
3 artiklan 1 kohdan mukaan direktiivin sään
nökset koskevat vakuutusyhdistyksiä vain, jos 
yhdistyksen vuotuinen vakuutusmaksutulo ylit
tää miljoona Euroopan yhteisöjen raha- ja 

laskentayksikköä (ecu). Tämän vuoksi pykälän 
uudessa 3 momentissa vakuutusyhdistykset eh
dotetaan jaettavaksi kahteen, vakuutusmaksu
tulon perusteella määräytyvään luokkaan. So
siaali- ja terveysministeriön määrättäväksi jää, 
miten säännöstä käytännössä sovelletaan. Sen 
varalta, että pykälässä säädettyä markkamää
rää joudutaan hintatason tai valuuttakurssien 
muutosten seurauksena tarkistamaan, on pykä-
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Iän 4 momentissa annettu valtioneuvostolle 
oikeus tehdä tätä koskeva päätös. 

Lain muutosehdotuksen säännöksistä osa on 
tarkoituksenmukaista ulottaa koskemaan kaik
kia vakuutusyhdistyksiä, osa koskee vain di
rektiiveissä tarkoitettuja yhdistyksiä ja osa vain 
direktiivien vaatimusten ulkopuolelle jääviä yh
distyksiä. Selvyyden vuoksi vakuutusyhdistys
ten jakoa koskeva säännös ehdotetaan kirjoi
tettavaksi lain alkuun vakuutusyhdistyksiä kos
kevana yleisenä säännöksenä. Useassa jäljem
pänä tulevassa muutosehdotuksen kohdassa 
viitataan tässä säädettävään jakoon, suuriin ja 
pieniin vakuutusyhdistyksiin. 

4 §. Pykälän 2 ja 3 momenttiin on tehty 
ensimmäisen vahinkovakuutusdirektiivin liit
teenä olevasta vakuutusluokkajaosta johtuvat 
muutokset. Momenttien asiasisältöön ei ole 
tehty muutoksia eli näissä mainitut vakuutus
luokat vastaavat niitä vakuutuslajeja, joita va
kuutusyhdistykset ovat voineet nykyisen lain 
aikana harjoittaa. 

Samasta syystä kuin 2 ja 3 momenttia 
muutetaan, ehdotetaan 4 momentin sanamuo
toa muutettavaksi vastaamaan vakuutusluok
kajakoa. 

Momenttiin ehdotetaan otettavaksi uusi 
säännös, koska suuria vakuutusyhdistyksiä 
koskevat uudet pääomavaatimukset lisäävät 
niiden mahdollisuuksia laajentaa jälleenvakuu
tustoimintaansa. Sitä koskevia rajoituksia eh
dotetaan lievennettäviksi siten, että suuri va
kuutusyhdistys voisi jälleenvakuuttaa yhdistys
järjestyksen mainitsemissa ensivakuutusluokis
sa ja luokkaryhmissä kotimaista ensivakuutus
ta. Sosiaali- ja terveysministeriön luvalla jäl
leenvakuuttamisen voisi ulottaa koskemaan 
myös ulkomaista ensivakuutusta, jos ministeriö 
katsoisi, että yhdistyksellä on siihen riittävästi 
edellytyksiä. 

5 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otet
tavaksi säännös, jossa määritellään, mitä tar
koitetaan vahinkovakuutuksella. Säännöksessä 
viitataan ensimmäisen vahinkovakuutusdirek
tiivin liitteessä lueteltuihin vakuutusluokkiin 
(liite n:o 2). 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaisi tarkem
mat määräykset vakuutusluokista. 

Ensimmäisen vahinkovakuutusdirektiivin 18 
artiklan mukaan niiden varojen sijoittamista, 
jotka ylittävät vakuutusteknisen vastuuvelan 
kattavat varat, ei saa rajoittaa. Voimassa ole
van lain 5 §:n 2 momentissa on rajoitettu 
vakuutusyhdistyksen oikeutta omistaa ilman 

sosiaali- ja terveysministeriön suostumusta 
määrätynlaista omaisuutta. Direktiivien mu
kaan tämä rajoitus tulee poistaa. Lakiehdotuk
sessa omistusrajoitus on poistettu yhdenmukai
sesti kaikilta yhdistyksiltä. Pykälän 3 momen
tissa säädettäisiin ainoastaan sellaisesta rajoi
tuksesta, ettei vakuutusyhdistyksen määräämis
valta vakuutusliikkeeseen kuulumatonta liiket
tä harjoittavassa yhteisössä tulisi niin suureksi, 
että vakuutusyhdistyksen voitaisiin katsoa har
joittavan muuta kuin vakuutustoimintaa. Va
kuutusyhdistyksellä ei siten ehdotuksen mu
kaan saisi yksin tai yhdessä toisen vakuutus
yhdistyksen tai -yhtiön kanssa ilman sosiaali- ja 
terveysministeriön lupaa olla osakeyhtiössä 
osake-enemmistöä tai enemmistöä kaikkien 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai vas
taavaa määräämisvaltaa muussa yhteisössä. 

Voimassa olevan lain mukaisesti ei rajoitet
taisi omistusta asunto- ja kiinteistöyhteisössä. 
Omistusta ei rajoiteta myöskään sellaisissa yh
teisöissä, joiden toimintaa voidaan pitää va
kuutusliikkeeseen liittyvänä ja sen kannalta 
tarkoituksenmukaisena. Lupaa ei siten tarvit
taisi, jos yhteisön toiminta liittyisi selvästi 
vakuutustoimintaan ja olisi hyödyllistä myös 
vakuutustoiminnan kannalta. 

2 luku. Vakuutusyhdistyksen perustaminen 

1 §. Pykälän muuttamisella ehdotetaan toteu
tettavaksi vakuutusyhdistysten perustajia kos
keva, ETA-sopimuksen artikloihin sisältyvä 
velvoitus yhdenmukaistaa kansallinen lainsää
däntö siten, että muun ensivakuutusliikkeen 
kuin henkivakuutusliikkeen sijoittautumisva
pauden rajoitusten poistamisesta annetun Eu
roopan yhteisöjen neuvoston direktiivin 
(73/ 240/ETY) säännökset toteutuvat. Tämän 
vuoksi on myös Suomen lainsäädännöstä pois
tettava säännök:iet, jotka asettaisivat muiden 
Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 
kansalaiset tai sellaiset oikeushenkilöt, joiden 
kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuu
luvassa valtiossa, erilaiseen asemaan Suomen 
kansalaisten tai suomalaisten oikeushenkilöi
den kanssa. Esityksessä on yhdenmukaisesti 
muun yhteisölainsäädännön tavoin poistettu 
perustajilta kansalaisuusvaatimukset. Asuin
paikkavaatimusta on myös muutettu siten, että 
puolella perustajista tulee olla asuinpaikka tai 
kotipaikka ETA-alueella. Tämä vaatimus kos
kee sekä Suomen että muiden maiden kansa-
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laisia ja oikeushenkilöitä. Sosiaali- ja terveys
ministeriö voisi hakemuksen perusteella myön
tää poikkeuksen asuinpaikkavaatimuksesta. 

Jotta luonnollisella henkilöllä voitaisiin kat
soa olevan asuinpaikka jossakin ETA-valtiossa, 
edellytetään asuinpaikalta tiettyä pysyvyyttä. 
Pelkkä tilapäinen oleskelu jossakin valtiossa 
esimerkiksi työtehtävän suorittamiseksi ei riitä 
perustamaan henkilölle asuinpaikkaa kysymyk
sessä olevaan valtioon. 

Voimassa olevan lain tavoin perustajana voi 
toimia myös suomalainen oikeushenkilö. Ehdo
tuksen mukaan vakuutusyhdistyksen perustaja
na voi edellä mainittujen ohella toimia ulko
maalainen oikeushenkilö. Pykälän uudessa 3 
momentissa säädetään siitä, milloin ulkomaisel
la oikeushenkilöllä on kotinaikka ET A-alueel
la. Oikeushenkilön tulee ensinnäkin olla perus
tettu jonkin ETA-valtion lainsäädännön mu
kaan. Tämän lisäksi edellytetään, että oikeus
henkilöllä tulee olla joko sääntömääräinen ko
tipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka 
jossakin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa. 

Pykälän nykyinen 3 momentti siirtyy 4 mo
mentiksi siten täydennettynä, että myöskään 
liiketoimintakieltoon asetettu henkilö ei voi 
olla perustajana. 

Pykälän ehdotetaan koskevan sekä suuria 
että pieniä vakuutusyhdistyksiä. 

3 §. Vakuutusyhdistyksiä koskevan, voimassa 
olevan lain 4 §:ssä säädetyn, yhdistysjärjestyk
sen hyväksymisen katsotaan vastaavan vakuu
tusyhtiön toimiluvan myöntämistä. Tämän 
vuoksi pykälän 1 momentin 3 kohdan sana
muotoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
ensimmäisen vahinkovakuutusdirektiivin liit
teessä (liite n:o 2) luetellut vahinkovakuutus
luokat ja luokkaryhmät mainittaisiin nykyisten 
vakuutuslajien asemasta kaikkien vakuutusyh
distysten yhdistysjärjestyksessä. 

5 §. Suuria vakuutusyhdistyksiä koskevat 
pääomavaatimukset ehdotetaan kirjoitettaviksi 
lain uuteen 10 a lukuun. Tässä pykälässä 
säädetty, nyt muutettavaksi ehdotettu oman 
pääoman vaatimus jäisi koskemaan pieniä va
kuutusyhdistyksiä. Muutoksena ehdotetaan di
rektiivien säännösten ulkopuolelle jäävien, 
pienten vakuutusyhdistysten oman pääoman 
vähimmäisvaatimuksen maksutulosta riippu
van osan korottamista kolmesta prosentista 
kuuteen prosenttiin. Korottaminen on tarpeen 
siksi, että pienen vakuutusyhdistyksen maksu
tulon lähestyessä suureksi yhdistykseksi muut-

tumisen rajaa olisi rajan ylittämiseen liitetty 
korotettu pääomavaatimus täytettävissä ilman 
merkittävää ulkopuolista pääomapanosta. Yh
distysten nykyisen maksutulojakautuman pe
rusteella arvioidaan siirtymistä pienestä vakuu
tusyhdistyksestä suureksi vakuutusyhdistyksek
si tapahtuvan lähivuosina jatkuvasti. Siirtymä
vaiheen pääomapula saattaa silloin, ainakin 
yksittäistapauksissa, tulla kehitystä jarrutta
vaksi esteeksi. Laissa oleva säännös olisi 
omiaan korostamaan yhdistyksien pitkän aika
välin suunnitelmissa oman pääoman kartutta
misen tärkeyttä. 

Tämän luvun 5 §:n 1 ja 2 momentin perus
pääomaa koskevat säännökset jäisivät edelleen 
voimaan. 

5 a §. Ensimmäisen vahinkovakuutusdirektii
vin 12 artiklan mukaan kaikki toimiluvan 
epäävät päätökset on perusteltava yksityiskoh
taisesti ja annettava tiedoksi yritykselle. Euroo
pan talousalueeseen kuuluvan valtion on sää
dettävä toimiluvan hakijalle oikeus saattaa 
epäävä päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
Suomen osalta valitusmenettelyssä noudatetaan 
lakia muutoksenhausta hallintoasioissa 
(154/50), eikä erillisiä muutoksenhakusäännök
siä vakuutusyhdistyslakiin tarvita. 

Mainitun artiklan mukaan oikeus tuomiois
tuinkäsittelyyn on säädettävä myös niitä ta
pauksia varten, joissa hyväksymishakemusta ei 
ole käsitelty kuuden kuukauden kuluessa ha
kemuksen vastaanottamisesta. Tämän vuoksi 
ehdotetaan 2 lukuun lisättäväksi uusi 5 a §, 
jonka mukaan sosiaali- ja terveysministeriön 
tulee tehdä asiassa päätös kuuden kuukauden 
kuluessa hakemuksen vireilletulosta ja asian 
ratkaisemiseksi tarvittavien hakemusten ja sel
vitysten toimittamisesta. Jos päätöstä ei anneta 
tässä määräajassa, hakijalla olisi oikeus muu
toksenhausta hallintoasioissa annetun lain mu
kaisesti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeu
teen. Päätöksen antamisella tarkoitetaan sitä, 
että päätös on tehty mainitussa määräajassa ja 
on silloin asianosaisen saatavilla. Sen sijaan ei 
edellytetä, että päätös olisi sanotussa ajassa 
annettu asianosaiselle tiedoksi. 

Tästä valitusmahdollisuudesta ei anneta ha
kijalle erikseen tietoa, vaan hänen tehtävänään 
on hankkia ministeriöitä selvitys, milloin hänen 
hakemuksensa tai sitä täydentävä selvitys on 
saapunut ministeriöön. Valituksen voi tehdä 
niin kauan, kun asiassa ei ole annettu päätöstä. 
Valituksen vireilletulon jälkeen antamastaan 
päätöksestä ministeriön olisi ilmoitettava vali-
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tusviranomaiselle, joka ottaisi sen huomioon 
asian käsittelyssä. 

Ehdotettu säännös ei merkitse, etteikö hake
mukseen tulisi antaa virkavastuun nojalla pää
töstä kuuden kuukauden kuluessa. Jollei pää
töstä anneta tässä ajassa, hakija voi valituksen 
sijasta jäädä odottamaan päätöstä, koska sen 
antamiseen olisi yhä velvollisuus. 

6 luku. Vakuutusyhdistyksen johto 

3 §. Kuten jo edellä 2 luvun 1 §:n perusteluis
sa on selvitetty, ETA-sopimuksen voimaantu
lon myötä sovellettaviksi tulevat EY:n perus
periaatteet kieltävät asettamasta muiden Eu
roopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 
kansalaisia taikka oikeushenkilöitä, joilla on 
asuin- tai kotipaikka muussa Euroopan talous
alueeseen kuuluvassa valtiossa, erilaiseen ase
maan Suomen kansalaisten ja kotimaisten oi
keushenkilöiden kanssa. Tämän mukaisesti py
kälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että hallituksen jäseniltä ja toimitusjoh
tajalta poistetaan kansalaisuusvaatimukset 
Voimassa olevan lain asuinpaikkavaatimus laa
jennetaan koko ETA-alueelle. Asuinpaikkavaa
timus on lisäksi rajoitettu koskemaan ainoas
taan toimitusjohtajaa ja puolta hallituksen jä
senistä. 

. Eh~otuk.sen mukaan sosiaali- ja terveysmi
mstenö vm myöntää luvan poiketa asuinpaik
kavaatimuksesta. 

Asuinpaikkavaatimusta sovelletaan myös 
hallituksen varajäseniin, hallintoneuvoston jä
seniin, toiminimenkirjoittajiin sekä selvitysmie
hiin. 

Toisen vahinkovakuutusdirektiivin 9 artiklan 
2 kohta sallii hallituksen jäsenille ja toimitus
johtajalle asetettavan ammatillista pätevyyttä 
koskevia vaatimuksia. Tämän perusteella uu
dessa 2 momentissa ehdotetaan, että hallituk
sen jäsenien ja toimitusjohtajan tulisi olla hy
vämaineisia ja heillä tulisi olla sellainen yleinen 
vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyh
distyksen toiminnan laatuun ja laajuuteen kat
soen on tarpeen. Vajaavaltainen, konkurssissa 
oleva tai liiketoimintakieltoon asetettu ei voisi 
toimia hallituksen jäsenenä eikä toimitusjohta
jana. Hyvämaineisena ei voitaisi pitää henki
löä, jonka aikaisempi toiminta, esimerkiksi se, 
että hänet olisi tuomittu syylliseksi merkittäviin 
talousrikoksiin, osoittaisi hänet ilmeisen sopi
ma11omaksi toimimaan vakuutusyhdistyksen 

2 321609A 

joh~ossa. Säännöksen valvonta jäisi vakuutus
yhdistyksen vastuulle. Mikäli valvontaviran
or~ainen yksittäisessä tapauksessa katsoisi, et
t~Ivät edellä mainitut vaatimukset jonkun hen
kilön osalta täyttyisi, se voisi käyttää 12 luvus
sa mainittuja pakotteita asian korjaamiseksi. 
Ehdotettu muutos koskee sekä suuria että 
pieniä vakuutusyhdistyksiä. 

9 luku. Tilintarkastus ja erityinen tarkastus 

3 §. Yritystoiminnan kansainvälistyminen ja 
pääo~amarkki~oiden asteittainen vapautumi
nen, JOka Länsi-Euroopassa on tarkoitus viedä 
1990-luvun alkupuoliskolla päätökseen EY:n 
sisämarkkinoiden ja ET A:n toteuttamisena, 
ovat lisänneet vaatimuksia entistä täsmällisem
mästä ja luotettavammasta tilinpäätösinfor
maatiosta. Siihen liittyen tilinpäätösinformaa
tiota koskevan lainsäädännön harmonisointi 
on tullut osaksi sisämarkkinoiden ja talous
alueen toteuttamista. Myös tilintarkastusta 
koskevia kansallisia normeja on pyritty EY :n 
pnnssa harmonisoimaan. ETA-sopimuksen 
myötä Suomi sitoutuu sopeuttamaan lainsää
däntönsä myös tilintarkastusta koskevien di
rektiivien periaatteiden mukaiseksi. EY:n kah
deksannen yhtiöoikeudellisen direktiivin voi
daan katsoa kieltävän maallikkotilintarkasta
jan käytön pienehköjä yrityksiä lukuun otta
matta. Tämän vuoksi ehdotuksessa rajoitetaan 
maa~~ikko!!~intar~astajien käyttö pieniin yhdis
ty~snn. Naidenkm osalta edellytetään nykyisen 
lam perussäännön mukaista yhdistyksen koosta 
ja toiminnan laadusta riippuvaa yleisen lasken
tatoimen ja taloudellisten asioiden tuntemusta 
ja kokemusta. 

Suurissa yhdistyksissä tulee kaikkien tilintar
kastajien olla ammattitilintarkastajia eli joko 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
v~ksymiä tilintarkastajia. Uutta nykyiseen la
kun verrattuna on se, että tilintarkastajille ei 
enää ~seteta .kan~alaisuusvaatimuksia. Nykyi
sen lam asuinpaikkavaatimusta lievennetään 
siten, että ainoastaan yhdellä tilintarkastajista 
~ule~ olla asuinpaikka Euroopan talousalueella, 
JOllei kyseessä ole 4 momentissa tarkoitettu 
tilintarkastusyhteisö. Ehdotus vastaa tilintar
kastusjärjestelmän kehittämistoimikunnan mie
t~nnös~ä ehdotetun yleisen tilintarkastuslain pe
naatteita. 

Pykälän mukaan tilintarkastajana ei saa toi-
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mia vajaava1tainen, konkurssissa oleva eikä 
liiketoimintakieltoon määrätty henkilö. 

Tilintarkastajaksi voidaan voimassa olevan 
lain tavoin valita myös tilintarkastusyhteisö. 

4 §. Kun ehdotuksessa kaikki tilintarkastajia 
koskevat pätevyysvaatimukset on säädetty 
3 §:ssä, ehdotetaan nykyisen lain 4 § kumotta
vaksi. 

6 ja 14 §. Sen johdosta, että tämän luvun 4 § 
ehdotetaan kumottavaksi, ehdotetaan myös ny
kyinen 6 §:n 1 momentin 1 kohta, joka viittaa 
mainittuun 4 §:ään, kumottavaksi. Muilta osin 
pykäliin on tehty 4 §:n kumoamisesta johtuvat 
viittausmuutokset. 

10 luku. Tilinpäätös 

3 a §. Ensimmäisen vahinkovakuutusdirektii
vin 15 artiklan 2 kohdan mukaan jokaisen 
jäsenvaltion on vaadittava, että vakuutustekni
nen vastuuvelka katetaan yhtä suurilla ja toi
siaan vastaavilla varoilla, jotka sijaitsevat kus
sakin maassa, jossa liiketoimintaa harjoitetaan. 
Tämän määräyksen mukaisesti on vakuutusyh
distyslakiin lisätty voimassa olevasta laista 
puuttuva säännös, joka velvoittaa myös vakuu
tusyhdistykset kattamaan vastuuvelkansa. 
Säännös koskisi kaikkia yhdistyksiä. Sosiaali
ja terveysministeriö antaa määräyksissään tar
kemmat ohjeet siitä, miten ja millaisin varoin 
vastuuvelan kattamisen tulee yhdistyksissä ta
pahtua. 

10 §. Ensimmäisen vahinkovakuutusdirektii
vin suuria vakuutusyhdistyksiä koskevista pää
omavaatimuksista ehdotetaan säädettäväksi 
uudessa 10 a luvussa. Tämän vuoksi vakuutus
yhdistysten osakkaiden lisämaksun perimisen 
perusteisiin ehdotetaan lisättäväksi viittaus eh
dotettuihin, suurten vakuutusyhdistysten toi
mintapääoma- ja pääomavaatimuksia koske
viin uusiin säännöksiin. Pieniä vakuutusyhdis
tyksiä koskeva pääomasäännös tulisi edelleen
kin olemaan 2 luvun 5 §:ssä. 

10 a luku. Toimintapääoma 

Ensimmäisen vahinkovakuutusdirektiivin 
mukaan maksutuloltaan miljoonan Euroopan 
yhteisöjen laskentayksikön ecun ylittäviin va
kuutuslaitoksiin on sovellettava direktiivien 
säännöksiä. Nykyiset vakuutusyhdistysten pää
omavaatimukset ovat pääosiltaan lain 2 luvus-

sa. Direktiivien mukaiset säännökset eroavat 
sekä perusteiltaan että laajuudeltaan nykyisistä 
säännöksistä, joten niistä ehdotetaan säädettä
väksi kokonaan uudessa luvussa. Osa tämän 
luvun säännöksistä on tarkoituksenmukaista 
ulottaa koskemaan myös pieniä vakuutusyhdis
tyksiä. 

Tässä luvussa säädettäisiin suuren vakuutus
yhdistyksen vakavaraisuusvaatimuksista, joita 
ovat: 

- omiksi varoiksi katsottavan niin sanotun 
toimintapääoman (1 §) vähimmäisvaatimukset 
(2 §ja 3 §); 

- taseen mukaisen oman pääoman vähim
mäisvaatimus ( 4 §); sekä 

- vastuukyvyn vakuutusteknistä järjestä
mistä koskevat toimintapääomaan, vastuuvel
kaan ja sijoitustoimintaan liittyvät vaatimukset 
(5 §). 

Luvun 5 § koskisi kaikkia vakuutusyhdistyk
siä. Vastaava säännös on voimassa olevan lain 
2 luvun 5 §:n 4 momentissa, joka nyt ehdote
taan kumottavaksi. 

Toimintapääoman vähimmäismäärä ja siitä 
pääsääntöisesti kolmasosan käsittävä takuu
määrä muodostaisivat yhdessä tämän lain va
kuutusyhdistysten valvontaa (12 luku) sekä 
selvitystilaa ja purkamista (13 luku) koskevien 
säännöksien kanssa kaksiportaisen omia varoja 
koskevan vähimmäissäännöstön. Toimintapää
oman laskiessa vähimmäismääränsä alle minis
teriön tulisi kehottaa yhdistystä korjaamaan 
asia määräajassa (12 luvun 6 a §), mikä vastaa 
ensimmäisen vahinkovakuutusdirektiivin niin 
sanottua tervehdyttämissuunnitelmavaatimusta 
(vahinkovakuutusdirektiivin 20 artiklan 2 koh
ta). Jos toimintapääoma on pienempi kuin 
takuumäärä, niin yhdistys olisi asetettava sel
vitystilaan ja purettava, jollei sanottuja vaati
muksia ole määräajassa täytetty (13 luvun 1§), 
mikä vastaa kyseessä olevan direktiivin niin 
sanottua lyhyen aikavälin rahoitussuunnitel
man vaatimusta (vahinkovakuutusdirektiivin 
20 artiklan 3 kohta). 

Toimintapääomasäännöksiä ei nykyiseen la
kiin sisälly. Vakuutusyhdistykset ovat laatineet 
toimintapääomalaskelman sosiaali- ja terveys
ministeriön antamien kirjanpito-ohjeiden pe
rusteella. 

Omaa pääomaa koskeva vähimmäisvaati
muksen toteutumatta jääminen johtaisi samoi
hin seuraamuksiin kuin toimintapääoman jää
minen pienemmäksi kuin takuumäärä. 

Vastuukyvyn vakuutusteknistä järjestämistä 
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koskevat vaatimukset perustuisivat, kuten ny
kyisinkin, sosiaali- ja terveysministeriön anta
miin tarkempiin määräyksiin. 

Suuria vakuutusyhdistyksiä koskevat uudet 
vakavaraisuusvaatimukset kasvattavat niiden 
nykyisiä vaatimuksia 3-5-kertaisiksi, vakuu
tusmaksutulosta riippuen. Kuitenkin vain noin 
kymmenellä yhdistyksellä arvioidaan olevan 
tarvetta lisäpääoman hankkimiseen säännösten 
tullessa voimaan. 

1 §. Pykälässä säädettäisiin sekä suuren että 
pienen vakuutusyhdistyksen omista varoista 
(toimintapääoma). Pykälä perustuu ensimmäi
sen vahinkovakuutusdirektiivin 16 artiklan 1 
kohtaan. Toimintapääomaan luettavista eristä 
on niiden vakuutusteknisen luonteen vuoksi 
ehdotettu säädettäväksi tarkemmin asetuksella 
(liite no 3). 

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö antaisi 
toimintapääomaa koskevia tarkempia mää
räyksiä. 

Toimintapääoma vastaisi keskeiseltä sisällöl
tään voimassa olevan vakuutusyhtiölain mää
rittelyä. Varoina ei enää kuitenkaan jätettäisi 
huomioon ottamatta yhtiön omistamia toisen 
vakuutusyhtiön osakkeita ja osuuksia, mistä 
johtuva saman pääoman mahdollinen käyttö 
usean vakuutusyhdistyksen toimintapääomassa 
ehdotetaan rajoitettavaksi vastuukyvyn vakuu
tusteknistä järjestämistä koskevissa perusteissa 
(5 §). 

Hankintamenojen ja perustamismenojen ak
tivoituja eriä ei voida niin sanottuina aineetto
mina erinä pitää toimintapääoman luonteen 
mukaisina erinä, mistä johtuen niitä ei toimin
tapääomaa määrättäessä olisi luettava yhdis
tyksen varoiksi. Toimintapääomaan on myös 
ehdotettu luettavaksi lainapääoma, jolla on 
huonompi etuoikeus kuin vakuutusyhdistyksen 
muilla sitoumuksilla. Vaikka tämä erä sisältyy 
vasta kolmansiin vahinko- ja henkivakuutusdi
rektiiveihin, mahdollisen lainapääoman huo
mioonotto on muotoutuvaa kansainvälistä 
käytäntöä ennakoiden ehdotettu jo nyt toteu
tettavaksi. Koska lainapääomassa on piirteitä 
sekä vieraasta että omasta pääomasta, sen 
lukeminen toimintapääomaan olisi tehtävissä 
vain sosiaali- ja terveysministeriön suostumuk
sella ja sen määräämin ehdoin, jotka etuoi
keusjärjestyksen lisäksi koskisivat lainan juok
suaikaa, takaisinmaksua ja ylipäänsä lainaeh
toja, mikä vastaa käytäntöä kolmannessa va
hinkovakuutusdirektiivissä. 

Korvausvastuuseen sisältyvä tasoitusmäärä 

ei EY:ssä omaksutun tulkinnan mukaan vas
tuuvelkaan sisältyvänä olisi miltään osin luet
tavissa toimintapääomaan. Tasoitusmäärän 
riittävyys osana vastuuvelkaa tulisi kuten ny
kyisin osoittaa vastuukyvyn järjestämistä kos
kevaan 5 §:ään perustuen. 

2 §. Pykälässä säädetty suuren vakuutusyh
distyksen toimintapääoman vähimmäismäärä 
perustuu ensimmäisen vahinkovakuutusdirek
tiivin 16 artiklan 2 ja 3 kohtaan. 

Pykälän sisältämät tilinpäätöstekniset käsit
teet määriteltäisiin tarkemmin ministeriön an
tamissa määräyksissä. 

3 §. Suuren vakuutusyhdistyksen takuumää
rää koskeva säännös perustuu ensimmäisen 
vahinkovakuutusdirektiivin 17 artiklaan. Jäl
leenvakuutustoiminta ehdotetaan tässä rinnas
tettavaksi vahinkovakuutusluokkaan 13. 

Takuumäärät eroaisivat vastaavista vakuu
tusyhtiölaissa ehdotettavista vaatimuksista, 
koska ensimmäisen vahinkovakuutusdirektiivin 
17 artiklan 2 c kohdan säännös sallii takuu
määriä alennettavan neljänneksellä, jos kysy
myksessä on keskinäinen yhteisö. 

4 §. Tässä pykälässä olisi asetettu suurten 
vakuutusyhdistysten omaa pääomaa koskeva 
erillinen vähimmäisvaatimus, joka estäisi toi
mintapääoman koostumisen liiaksi pelkästään 
arvostuseroista tai muista toimintapääomaan 
luettavista laskennallisista eristä. 

Oman pääoman olisi oltava vähintään puolet 
vakuutusyhdistyksen takuumäärästä, joka 
muodostaa kolmasosan toimintapääoman vä
himmäismäärästä. 

Sellaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa, jois
sa vakuutusyhdistyksen vakuutusliike on niin 
pientä, että takuumäärä on markkamääräisen 
vähimmäismääränsä suuruinen, oman pää
oman vaatimus saattaisi kasvaa. 

Pienten vakuutusyhdistysten pääomavaati
muksesta säädettäisiin edelleenkin 2 luvun 
5 §:ssä. 

5 §. Pykälän säännös vastaa voimassa olevan 
lain 2 luvun 5 §:n 4 momentin säännöstä. Sen 
sisältöä ehdotetaan laajennettavaksi siten, että 
vastuukyvyn varmistaminen koskisi nykyajan 
vaatimuksia vastaten laajemminkin yhdistyksen 
vakavaraisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Pykälä 
antaisi sosiaali- ja terveysministeriölle valtuudet 
vaatia vakuutusyhdistystä huolehtimaan va
kuutettujen etujen turvaamisesta huomioon ot
taen paitsi vastuumenojen todennäköinen vaih
telu niin myös sijoitustoimintaan ja jälleenva
kuutussuojaan liittyvät riskit. Tältä osin kysee-
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seen tulisikin muun muassa sen varmistaminen, 
että sijoitusriski ja jälleenvakuutussuoja ovat 
molemmat tarpeelliseksi katsottavassa määrin 
hajautettuja. Säännös tulisi koskemaan kaiken 
kokoisia vakuutusyhdistyksiä. 

6 §. Jos myöhemmin ilmenee tarvetta hinta
tason tai valuuttakurssien muutoksen seurauk
sena muuttaa tässä luvussa mainittuja markka
määriä, voidaan se kyseisen pykälän mukaan 
tehdä vakuutusyhdistyslakia muuttamatta val
tioneuvoston päätöksellä. 

11 luku. Ylijäämänjako ja yhdistyksen varojen 
muu käyttö 

3 §. Suuria vakuutusyhdistyksiä tulevat kos
kemaan 10 a luvussa ehdotetut pääomavaati
mukset sekä lisäksi 12 ja 13 luvussa ehdotettu 
suuren vakuutusyhdistyksen vakavaraisuuden 
kaksiportainen valvontajärjestelmä. Suuren va
kuutusyhdistyksen, jonka toimintapääoma ei 
enää täytä 10 a luvun 2 §:n vaatimuksia, on 
viimeistään sosiaali- ja terveysministeriölle esi
tettävän tervehdyttämissuunnitelman yhteydes
sä ryhdyttävä kartuttamaan toimintapää
omaansa lain vaatimalle tasolle. 

Kyseessä olevaa 3 §:n säännöstä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että se koskisi vain pieniä 
vakuutusyhdistyksiä. 

6 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtä
väksi suurten yhdistysten pääomavaatimuksia 
koskeva viittaus 10 a lukuun. Voimassa olevan 
lain omaa pääomaa tarkoittava viittaus jäisi 
koskemaan pieniä vakuutusyhdistyksiä. 

12 luku. Vakuutusyhdistysten valvonta 

2 ja 7 §. Vakuutusyhdistysten valvonta kuu
luu sosiaali- ja terveysministeriölle. Yhdistysten 
tarkastuksen tehostamiseksi perustettiin vuon
na 1987 uudistetulla vakuutusyhdistyslailla mi
nisteriön avuksi uusi valvontaelin, vakuutusyh
distystarkastus, jonka tehtävänä on ministeriön 
valvonnan ja ohjauksen alaisena suorittaa yh
distysten tarkastusta. Vakuutusyhdistystarkas
tuksen asettaminen annettiin uudessa laissa 
vakuutusyhdistysten keskusjärjestöjen tehtä
väksi. Tarkastuksen itsenäisyys ja riippumatto
muus pyrittiin takaamaan sillä, että tarkastus
johtajan ja tarkastajan valintaa ja tehtävästään 
vapauttamista koskeva päätös tuli alistaa so
siaali- ja terveysministeriön vahvistettavaksi. 

Tarkastuksen toimiminen ministeriön ohjauk
sessa ja valvonnassa ja tosiasiassa yhdistysten 
keskusjärjestöistä riippumattomana voidaan 
täydellä varmuudella taata vain sillä, että pää
tösvalta tarkastuksen keskeisten henkilöiden 
valinnassa on kokonaisuudessaan ministeriöllä. 

Myös finanssiryhmäkomitea, jonka tuli sel
vittää pankkien ja vakuutuslaitosten yhteistyö
hön ja kilpailuun liittyviä kysymyksiä, on 
mietinnössään (Komiteamietintö 1991:36) kat
sonut mainitun muutoksen tarpeelliseksi tar
kastustoiminnan neutraliteetin turvaamiseksi. 

Tämän vuoksi ehdotetaan, että tarkastusjoh
tajan ja tarkastajien nimittäminen ja työsuh
teen ehdoista sopiminen olisi sosiaali- ja terve
ysministeriön tehtävänä. Ennen nimityspäätös
ten tekemistä sekä palkkaetujen määräämistä 
olisi ministeriön kuultava vakuutusyhdistysten 
keskusjärjestöjä. Muun henkilökunnan paik
kaaminen ja työsuhteen ehdoista sopiminen 
olisi tarkastusjohtajan tehtävänä. 

5 §. Vakuutusyhdistyksen on nykyisen lain 
mukaan tullut vuosittain toimittaa kertomus 
toiminnastaan ja tilastaan sosiaali- ja terveys
ministeriölle. Ministeriön antaman yleiskirjeen 
mukaan tilastokertomus on tullut toimittaa 
myös ministeriön alaiselle vakuutusyhdistystar
kastukselle. Kun vakuutusyhdistystarkastus on 
yleiskirjeen perusteella käytännössä laatinut ja 
tulevaisuudessakin laatii vakuutusyhdistyksiä 
koskevat tilastot, ehdotetaan esillä olevan py
kälän 1 momenttia muutettavaksi siten, että 
tilastokertomus tulee vastaisuudessa lähettää 
ainoastaan vakuutusyhdistystarkastukselle, jo
ka sitten toimittaa laatimansa tilastoyhteenve
don ministeriölle liitettäväksi viralliseen vakuu
tustilastoon. 

Pykälän 2 momentin sanamuotoa on 1 mo
menttiin tehdyn muutoksen seurauksena kor
jattu. Vakuutusyhdistyksen tulee siten antaa 
ministeriölle kaikki valvonnan kannalta tar
peelliset tiedot ja selvitykset. 

6 §. Ehdotus sisältää säännökset pakotteista, 
jotka ministeriöllä on käytettävissä vakuutus
yhdistysten valvonnassa. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 mo
mentti. Jos on epäiltävissä, ettei vakuutusyh
distys noudata ministeriön 1 tai 2 momentin 
nojalla antamaa kehotusta tai kieltoa, voisi 
ministeriö 3 momentin mukaan asettaa päätök
sensä tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakko so
veltuu käytettäväksi silloin, kun virheellinen 
menettely tai laiminlyönti on niin vähäinen, 
ettei sen vuoksi ole tarvetta käyttää ankaram-
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pia pakkokeinoja. Useimmissa tapauksissa riit
tänee uhkasakon asettaminen. 

Päätökseen, jolla uhkasakko asetetaan, voi
daan hakea muutosta valittamalla. Uhkasakon 
maksettavaksi tuomitsemisesta päättäisi Uu
denmaan lääninhallitus, koska yhdenmukaisen 
käytännön aikaansaamiseksi on tarkoituksen
mukaista, että uhkasakkoasioita käsittelisi vain 
yksi lääninhallitus vakuutusyhdistyksen koti
paikasta riippumatta. 

Siinä tapauksessa, että vakuutusyhdistys ei 
noudattaisi ministeriön antamaa kehotusta tai 
kieltoa, ministeriö voisi nykyiseen tapaan 4 
momentin mukaan kieltää yhdistystä antamas
ta uusia vakuutuksia, kunnes asia on korjattu. 

6 a §. Kyseessä olevan pykälän ja 12 luvun 
6 §:n sekä 13 luvun 1 §:n 1 momentin perusteel
la ehdotetaan otettavaksi käyttöön ensimmäi
sen vahinkovakuutusdirektiivin 20 artiklan 
vaatima kaksivaiheinen suuren vakuutusyhdis
tyksen vakavaraisuuden valvontajärjestelmä. 
Jos vakuutusyhdistyksen toimintapääoma las
kee ehdotetun 10 a luvun 2 §:n mukaisen 
vähimmäismäärän alapuolelle, vakuutusyhdis
tyksen tulee esittää sosiaali- ja terveysministe
riön hyväksyttäväksi yhdistyksen taloudellisen 
aseman tervehdyttämissuunnitelma, kuten en
simmäinen vahinkovakuutusdirektiivi edellyt
tää. Koska vakuutusyhdistyksen toimintapää
oma ei edellä mainitussa tilanteessa enää täytä 
vakuutusyhdistyslaissa sille asetettuja vaati
muksia, ministeriön tulee 6 §:n 1 momentin 
mukaisesti kehottaa yhdistystä korjaamaan 
asia määräajassa, joka ilman pakottavia syitä ei 
saa olla kuutta kuukautta pitempi. 

7 §. Pykälän perustelut esitetään edellä 2 §:n 
perustelujen yhteydessä. 

9 §. Vakuutusyhdistystarkastuksesta aiheutu
vat kustannukset rahoitetaan voimassa olevan 
lain mukaan jokaiselta vakuutusyhdistykseltä 
vuosittain perittävällä maksulla. Maksun suu
ruus on määrätty siten, että tarkastusjohtaja on 
esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle sekä 
vakuutusyhdistysten keskusjärjestöille tilinpää
töksen, talousarvion ja ehdotuksen perittävästä 
tarkastusmaksusta. Niiden perusteella keskus
järjestöt ovat hakeneet ministeriöitä vahvistuk
sen vuosimaksun perusteille. Tarkastusmaksun 
maksuunpano on tapahtunut Vakuutusyhdis
tysten Keskusliitto ry:n toimesta. 

Kun vakuutusyhdistystarkastus tässä esityk
sessä ehdotetaan erotettavaksi keskusjärjestöis
tä, muutetaan nykyistä vakuutusyhdistystar
kastusmaksujärjestelmää siten, että tarkastus-

maksun määrääminen siirretään sosiaali- ja 
terveysministeriölle. Tarkastusjohtaja tekisi 
edelleen ministeriölle tilinpäätöksen ja ehdo
tuksen talousarvioksi sekä seuraavan vuoden 
tarkastusmaksuksi, jonka ministeriö sitten 
määrää. Ministeriön olisi ennen maksun mää
räämistä kuultava vakuutusyhdistysten keskus
järjestöjä. Ministeriön tulee valvoa, että tarkas
tuksen aiheuttamat kustannukset pysyvät koh
tuullisina. Maksun periminen ja maksuunpano 
tapahtuisi ministeriön antamien ohjeiden perus
teella. 

Pykälään on lisätty säännös tarkastusmak
sun ulosottokelpoisuudesta. 

13 luku. Selvitystila ja purkaminen 

1 §. Kun pienen yhdistyksen oma pääoma ei 
enää täytä 2 luvun 5 §:n tai suuren yhdistyksen 
oma pääoma 10 a luvun 4 §:n vähimmäisvaa
timusta tai sen toimintapääoma on pienempi 
kuin 10 a luvun 3 §:n mukainen takuumäärä, 
vakuutusyhdistys on 1 momentin mukaan ase
tettava selvitystilaan ja purettava, jollei vaati
muksia ole täytetty kolmen kuukauden kulues
sa siitä, kun asia ilmoitettiin yhdistyskokouk
selle. Vakuutusyhdistyksen on tällöin esitettävä 
sosiaali- ja terveysministeriön hyväksyttäväksi 
direktiivien mukainen lyhyen aikavälin rahoi
tussuunnitelma, josta käyvät ilmi ne toimenpi
teet, joihin yhdistys aikoo ryhtyä tilanteen 
korjaamiseksi. Verrattuna voimassa olevaan 
säännökseen, on vakuutusyhdistykselle vaati
musten täyttämiseen annettua määräaikaa ly
hennetty kuudesta kuukaudesta kolmeen kuu
kauteen, koska kaksiportaisen menettelyn joh
dosta yhdistykselle vaatimusten täyttämiseen 
annettu kokonaisaika kasvaa. Sosiaali- ja ter
veysministeriöllä on edelleen oikeus pidentää 
määräaikaa enintään yhteen vuoteen saakka. 

2 ja 20 §. Pykälien viittauksia on muutettu 
vastaamaan muutosehdotusta siten, että 2 lu
vun vaatimusten lisäksi viitataan suurten va
kuutusyhdistyksien pääomavaatimuksiin 10 a 
luvussa. 

16 luku. Erinäisiä säännöksiä 

8 ja 9 §. Vakuutusyhdistyslain 16 luvun 
8 §:ssä on lueteltu ne teot, jotka rangaistaan 
vakuutusyhdistysrikoksina. Pykälän 4 kohdan 
mukaan tällaiseen tekoon syyllistyy se, joka 
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rikkoo lain säännöksiä tilinpäätöksen tai tilin
tarkastuskertomuksen laatimisesta tai vakuu
tusyhdistyksen selvitystilaa koskevan lopputili
tyksen antamisesta. Kun vuoden 1991 alusta 
voimaan tulleen rikoslain ensimmäisen osauu
distuksen yhteydessä rikoslakiin lisättiin kaik
kia kirjanpitovelvollisia koskevat rangaistus
säännökset kirjanpitorikoksesta ja tuottamuk
sellisesta kirjanpitorikoksesta (30 luvun 9 ja 
10 §), muutettiin muun muassa vakuutusyhtiö
lakia siten, että vakavissa tapauksissa edellä 
mainitunlainen menettely rangaistaan rikoslain 
mukaan ja lievemmät vakuutusyhtiölain ran
gaistussäännösten mukaan. Vastaava muutos 
ehdotetaan nyt tehtäväksi vakuutusyhdistysla
kiin. Tämän vuoksi mainittuja tekoja, tilintar
kastuskertomuksen laatimisesta annettujen 
säännösten rikkomista lukuun ottamatta, ei 
lievemmissä tapauksissa enää pidettäisi vakuu
tusyhdistysrikoksina, vaan ne rangaistaan 9 §:n 
mukaisina vakuutusyhdistysrikkomuksina. Sen 
vuoksi ehdotetaan, että 8 §:n 4 kohdan tilin
päätöksen laatimista ja selvitystilaa koskevan 
lopputilityksen antamista koskeva osa siirre
tään 9 §:ään uudeksi 8 kohdaksi. 

Suuria vakuutusyhdistyksiä koskevan, 1 lu
vun 5 §:n 3 momentissa ehdotetun luvan hake
misen laiminlyönnistä ehdotetaan säädettäväksi 
rangaistus yhdenmukaisesti vakuutusyhtiölain 
muutosehdotuksen kanssa. 

11 a §. ETA-sopimuksen liitteessä mainitussa 
direktiivissä toimenpiteistä sijoittautumisva
pauden sekä palvelujen tarjoamisen vapauden 
tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi vakuu
tusasiamiesten ja vakuutuksenvälittäjien (ISIC 
ryhmästä 360) toiminnassa sekä erityisesti ky
seistä toimintaa koskevista siirtymätoimenpi
teistä (77 /92/ETY), jäljempänä vakuutusedusta
jadirektiivi, säädetään siitä, kuinka kauan ja 
millaisessa asemassa vakuutusasiamiehen tai 
vakuutuksenvälittäjän on tullut toimia koti
maassaan, jotta toisen jäsenvaltion on hyväk
syttävä hänet toimimaan vastaavassa tehtäväs
sä tässä jäsenvaltiossa. Direktiivin 9 artiklassa 

vaaditaan, että jäsenvaltion on nimettävä vi
ranomainen tai toimielin antamaan vakuutus
asiamiehille ja vakuutuksenvälittäjille todistuk
sia toisessa jäsenvaltiossa harjoitettavaa toi
mintaa varten. 

Tästä syystä lain 16 lukuun ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 11 a §, jonka mukaan sosiaali
ja terveysministeriö voisi määrätä vakuutusyh
distyksen pitämään erityistä rekisteriä asiamie
histään ja näiden puolesta toimivista henkilöis
tä. Heitä koskevien todistusten antaminen eh
dotetaan järjestettäväksi siten, että ministeriö 
voisi määrätä vakuutusyhdistysten keskusjär
jestöt hoitamaan kokonaan tai osittain tätä 
tehtävä?. edellyttäen, että keskusjärjestöt suos
tuvat siihen. Siltä osin, kuin todistusten anta
mista ei siirrettäisi sanotuille keskusjärjestöille, 
se kuuluisi ministeriölle vakuutusyhdistysten 
toimintaa valvovana viranomaisena. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan saman
aikaisesti ETA-sopimuksen kanssa. Tarkem
masta voimaantuloajankohdasta säädetään ase
tuksella. 

Vakuutusyhdistysten olisi muutettava yhdis
tysjärjestyksensä uuden lain mukaisiksi kahden 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 

Pääoma- ja vakavaraisuusvaatimusten siirty
mäajaksi ehdotetaan kahta vuotta lain voi
maantulosta. 

Suurten vakuutusyhdistysten tilintarkastajien 
tulee täyttää uuden lain pätevyysvaatimukset 
vuoden 1997 alkuun mennessä. 

Vakuutusyhdistystarkastuksen tulee noudat
taa toiminnassaan uuden lain säännöksiä lain 
voimaantuloa seuraavan kalenterivuoden alus
ta lukien. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
vakuutusyhdistyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/87) 2 luvun 5 §:n 4 

momentti, 9 luvun 4 § ja 6 §:n 1 momentin 1 kohta, 
muutetaan 1 luvun 4 §:n 2-4 momentti ja 5 §:n 2 ja 3 momentti, 2 luvun 1 §, 3 §:n 1 momentin 

3 kohta ja 5 §:n 3 momentti, 6 luvun 3 §, 9 luvun 3 §, 6 §:n 1 momentin 2 kohta ja 14 §:n 3 
momentti, 10 luvun 10 §:n 1 momentti, 11 luvun 3 §:n 1 momentti ja 6 §:n 2 momentti, 12 luvun 
2 §:n 1 momentti, 5 §, 7 §:n 2 momentti ja 9 §, 13 luvun 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1, 2, 4 ja 5 
momentti, 20 §:n 2 momentti ja 16 luvun 8 §:n 1 momentin 4 kohta sekä 

lisätään 1 luvun 1 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, ja 
pykälään uusi 5 momentti sekä 4 §:ään uusi 5 momentti, 2 lukuun uusi 5 a §, 10 lukuun uusi 3 a §, 
lakiin uusi 10 a luku, 12 luvun 6 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 
momentiksi, lukuun uusi 6 a § ja luvun 7 §:ään uusi 3 momentti, 16 luvun 9 §:n 1 momenttiin uusi 
5a ja 8 kohta ja lukuun uusi 11 a § seuraavasti: 

1 luku 
Yleisiä säännöksiä 

1 § 

Tässä laissa tarkoitetut vakuutusyhdistykset 
ovat joko pieniä vakuutusyhdistyksiä, joiden 
vakuutusmaksutulo on enintään 6 000 000 
markkaa vuodessa tai suuria vakuutusyhdis
tyksiä, joiden maksutulo ylittää tämän määrän. 
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat 
määräykset tämän momentin soveltamisesta. 

Valtioneuvosto voi muuttaa tässä pykälässä 
säädettyä markkamäärää yleisessä hintatasossa 
tai valuuttakursseissa tapahtunutta kehitystä 
vastaavaksi. 

4 § 

Vakuutusyhdistyksen vakuutusliike ei saa 
käsittää henkivakuutusta, lakisääteistä vakuu
tusta, vahinkovakuutusluokkiin 14 ja 15 kuu
luvaa vakuutusta eikä vakuutusta kymmentä 
vuotta pitemmäksi ajaksi. 

Vakuutusyhdistys saa sen estämättä, mitä 2 
momentissa säädetään, harjoittaa henkivakuu
tusluokan 1 alakohdassa c tarkoitettua kor
keintaan kymmeneksi vuodeksi annettua lisä
vakuutusta, jos sosiaali- ja terveysministeriö 
katsoo, että yhdistyksellä on tämän vakuutus
liikkeen harjoittamiseen riittävät toimintaedel
lytykset ja vahvistaa tätä koskevan yhdistysjär
jestyksen määräyksen. 

V akuu tusy hdisty ksen jälleenvakuutusliike 
saa käsittää vain yhdistysjärjestyksessä mainit
tujen vahinkovakuutusluokkien ja luokkaryh-

mien mukaisen ensivakuutuksen jälleenvakuu
tusta, ei kuitenkaan toisen vakuutusyhdistyk
sen muuta jälleenvakuutusta kuin tämän va
kuutusliikkeen edelleenvakuutusta. Suuri va
kuutusyhdistys saa kuitenkin jälleenvakuuttaa 
kotimaasta tulevaa, yhdistysjärjestyksen mu
kaista ensivakuutusta ja, jos sosiaali- ja ter
veysministeriö katsoo, että yhdistyksellä on 
siihen edellytykset, myös vastaavaa ulkomaista 
ensivakuutus ta. 

5 § 

Vakuutusyhdistysten vahinkovakuutuksella 
tarkoitetaan Euroopan talousalueesta tehdyn 
sopimuksen liitteessä IX mainitussa, muun 
ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliik
keen aloittamista ja harjoittamista koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetussa Euroopan yh
teisöjen neuvoston ensimmäisessä direktiivissä 
(73/239/ETY) tarkoitettuihin vakuutusluokkiin 
kuuluvaa toimintaa. Sosiaali- ja terveysminis
teriö antaa tarkemmat määräykset vakuutus
luokista. 

Vakuutusyhdistyksellä ei saa yksin eikä yh
dessä toisten vakuutusyhdistysten taikka va
kuutusyhtiöiden kanssa ilman sosiaali- ja ter
veysministeriön lupaa olla muuta liikettä kuin 
vakuutusliikettä harjoittavassa osakeyhtiössä 
osake-enemmistöä tai enemmistöä kaikkien 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, jollei 
yhtiön toimintaa voida pitää vakuutusliikkee
seen liittyvänä ja tämän kannalta tarkoituksen
mukaisena taikka jollei yhtiö ole asunto- tai 
kiinteistöyhtiö. Mitä edellä on sanottu osake-
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enemmistöstä ja osakkeiden tuottamasta ääni
määrästä osakeyhtiössä, sovelletaan myös vas
taavaan määräämisva1taan muussa yhteisössä. 

2 luku 

Vakuutusyhdistyksen perustaminen 

1 § 
Vakuutusyhdistyksen voi perustaa yksi tai 

useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
(perustaja). 

Vähintään puolella perustajista on oltava 
asuinpaikka tai, jos perustaja on oikeushenkilö, 
kotipaikka Euroopan talousalueella, jollei so
siaali- ja terveysministeriö myönnä lupaa poi
keta tästä. 

Oikeushenkilöllä on kotipaikka Euroopan 
talousalueella, kun se on perustettu Euroopan 
talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädän
nön mukaan ja kun sillä on sääntömääräinen 
kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtios
sa. 

Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai liike
toimintakieltoon määrätty henkilö ei voi olla 
perustajana. 

3 § 
Vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksessä 

on mainittava: 

3) yhdistyksen toiminta-alue ja ne vakuutus
luokat ja luokkaryhmät, jotka toiminta on 
tarkoitettu käsittämään; 

5 § 

Pienen vakuutusyhdistyksen oman pääoman 
on oltava vähintään 250 000 markkaa lisättynä 
kuudella prosentilla yhdistyksen tilinpäätöksen 
mukaisesta vakuutusmaksujen keskimäärästä 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana. Suu
ria vakuutusyhdistyksiä koskevista pääoma
vaatimuksista säädetään 10 a luvussa. 

5 a § 
Sosiaali- ja terveysministeriön on päätettävä 

yhdistysjärjestyksen vahvistamisesta tai vahvis
tamatta jättämisestä kuuden kuukauden ku
luessa hakemuksen vireilletulosta ja asian rat-

kaisemiseksi tarvittavien asiakirjojen ja selvitys
ten toimittamisesta. 

Jos päätöstä ei ole annettu 1 momentissa 
säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä vali
tuksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistu
van hakemuksen hylkäävään päätökseen. Täl
laisen valituksen voi tehdä, kunnes hakemuk
seen on annettu päätös. Päätöksen antamisesta 
on ministeriön ilmoitettava valitusviranomai
selle. Tässä momentissa tarkoitetun valituksen 
tekemisestä ja käsittelystä on muutoin soveltu
vin osin voimassa, mitä muutoksenhausta hal
lintoasioissa annetussa laissa (154/50) sääde
tään. 

6 luku 

Vakuutusyhdistyksen johto 

3 § 
Vähintään puolella hallituksen jäsenistä ja 

toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Eu
roopan talousalueella, jollei sosiaali- ja ter
veysministeriö myönnä vakuutusyhdistykselle 
lupaa poiketa tästä. Mitä tässä momentissa 
säädetään hallituksen jäsenestä, sovelletaan 
vastaavasti hallintoneuvoston jäseneen. 

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on 
oltava hyvämaineisia ja heillä tulee olla sellai
nen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin 
vakuutusyhdistyksen toiminnan laatuun ja laa
juuteen katsoen on tarpeen. 

Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai liike
toimintakieltoon määrätty henkilö ei voi olla 
hallituksen jäsenenä eikä toimitusjohtajana. 

9 luku 

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus 

3 § 
Suuren vakuutusyhdistyksen tilintarkastaja

na voi toimia vain Keskuskauppakamarin tai 
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Vä
hintään yhden yhdistyskokouksen valitseman 
tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakama
rin hyväksymä tilintarkastaja. 

Pienen vakuutusyhdistyksen tilintarkastajalla 
on oltava sellainen yleisen laskentatoimen ja 
taloudellisten asiain tuntemus sekä kokemus 
kuin vakuutusyhdistyksen toiminnan laatuun ja 
laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän suorit
tamiseksi. Vähintään yhden yhdistyskokouksen 
valitseman tilintarkastajan on pienessä vakuu-
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tusyhdistyksessä oltava Keskuskauppakamarin 
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. 

Vähintään yhdellä tilintarkastajalla tulee olla 
asuinpaikka Euroopan talousalueella tai tilin
tarkastajan tulee olla 4 momentissa tarkoitettu 
yhteisö. Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai 
liiketoimintakieltoon määrätty henkilö ei voi 
olla tilintarkastajana. 

Tilintarkastajaksi voidaan valita Keskus
kauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastusyhteisö. Keskuskauppakamarin 
hyväksymään yhteisöön on vastaavasti sovel
lettava, mitä tässä luvussa säädetään Keskus
kauppakamarin hyväksymästä tilintarkastajas
ta, ja kauppakamarin hyväksymään yhteisöön, 
mitä kauppakamarin hyväksymästä tilintarkas
tajasta säädetään. Tilintarkastajaksi valitun yh
teisön on ilmoitettava asianomaisen vakuutus
yhdistyksen hallitukselle, kenellä on päävastuu 
tilintarkastuksen toimittamisesta. Tämän hen
kilön on Keskuskauppakamarin hyväksymässä 
yhteisössä oltava Keskuskauppakamarin hy
väksymä tilintarkastaja ja kauppakamarin hy
väksymässä yhteisössä Keskuskauppakamarin 
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. 
Häneen on sovellettava 5 ja 12 §:n säännöksiä. 

6§ 
Sosiaali- ja terveysministeriön on ilmoituk

sesta määrättävä vakuutusyhdistykselle kelpoi
suusehdot täyttävä tilintarkastaja: 

2) jos tilintarkastajalla ei ole 3 §:ssä tarkoi
tettua kelpoisuutta taikka hän on 5 §:n 1 
momentin mukaan esteellinen; tai 

14§ 

Mitä tilintarkastajasta säädetään 3, 5, 8, 12 
ja 13 §:ssä, 15 luvun 2 ja 4-7 §:ssä sekä 16 
luvun 4 §:ssä, on vastaavasti sovellettava tässä 
pykälässä tarkoitettuun tarkastajaan. 

10 luku 

Tilinpäätös 

3 a§ 
Vakuutusyhdistyksen on katettava 3 §:ssä 

tarkoitettu vastuuvelka. Sosiaali- ja terveysmi-

3 321609A 

nisteriö antaa tarkemmat määräykset tämän 
pykälän soveltamisesta. 

10 § 
Jos vakuutusyhdistyksen oma paaoma syn

tyneen alijäämän tai muun syyn takia ei enää 
täytä 2 luvun 5 §:n 3 momentissa tai 10 a luvun 
4 §:ssä asetettuja vaatimuksia tai suuren vakuu
tusyhdistyksen toimintapääoma 10 a luvun 
3 §:ssä asetettuja vaatimuksia taikka jos selvi
tys- tai konkurssitilassa olevan yhdistyksen 
omaisuus ei riitä velkojen maksamiseen, on 
vakuutusyhdistyksen osakkaille viipymättä 
määrättävä lisämaksu. Lisämaksun on oltava 
määrältään vähintään niin suuri kuin näiden 
tarkoitusten saavuttamiseksi tarvitaan ja enin
tään niin suuri kuin 1 luvun 3 §:ssä säädetään. 

10 a luku 

Toimintapääoma 

1 § 
Vakuutusyhdistyksen toimintapääomalla tar

koitetaan sitä määrää, jolla vakuutusyhdistyk
sen varojen on niiden luonne huomioon ottaen 
ja sosiaali- ja terveysministeriön määräämien 
perusteiden mukaisesti arvioituna katsottava 
ylittävän vakuutusyhdistyksen velat. 

Toimintapääomaan luettavista eristä sääde
tään tarkemmin asetuksella. 

2 § 
Suuren vakuutusyhdistyksen toimintapää

oman vähimmäismäärä on suurempi kohtien 1 
ja 2 mukaisesti lasketuista määristä: 

1) lasketaan 18 prosenttia viimeksi kuluneen 
tilikauden vakuutusmaksutulosta. Kun vakuu
tusmaksutulo on suurempi kuin 60 000 000 
markkaa, lisäys sen ylittävältä osalta on kui
tenkin 16 prosenttia. Näin saatu tulos kerro
taan luvulla, joka saadaan vertaamalla viimeksi 
kuluneen tilikauden omalle vastuulle jäävää 
korvauskulua vastaavaan korvauskuluun en
nen jälleenvakuutuksenantajien osuuden vä
hentämistä. Käytettävä suhdeluku ei saa olla 
pienempi kuin 0,5; 

2) lasketaan 26 prosenttia kolmen viimeksi 
kuluneen tilikauden keskimääräisestä korvaus
kulusta. Kun keskimääräinen korvauskulu on 
suurempi kuin 42 000 000 markkaa, lisäys sen 
ylittävältä osalta on kuitenkin 23 prosenttia. 
Näin saatu tulos kerrotaan luvulla, joka saa-
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daan kuten edellä 1 kohdassa. Käytettävä 
suhdeluku ei saa olla pienempi kuin 0,5. 

Jos vakuutukset ovat pääasiassa myrsky-, 
raesade- tai hallavakuutuksia, edellä 2 kohdas
sa mainittu keskimääräinen korvauskulu laske
taan seitsemältä tilikaudelta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset 1 ja 2 momentin soveltamises
ta. 

Suuren vakuutusyhdistyksen toimintapää
oman on aina oltava vähintään 3 §:n 2 momen
tin mukaisen takuumäärän vähimmäismäärän 
suuruinen. 

3 § 
Suuren vakuutusyhdistyksen takuumäärän 

muodostaa yksi kolmasosa 2 §:n 1 ja 2 momen
tin mukaisesta toimintapääoman vähimmäis
määrästä. 

Takuumäärän vähimmäismäärä on: 
1) 1 800 000 markkaa, jos jokin vakuutetuis

ta riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkiin 
10-13; 

2) 1 350 000 markkaa, jos jokin vakuutetuis
ta riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkiin 
1-8, 16 tai 18; sekä 

3) 900 000 markkaa, jos jokin vakuutetuista 
riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkiin 9 tai 
17. 

Jälleenvakuutustoiminta rinnastetaan vahin
kovakuutusluokkaan 13. Jos vakuutusyhdis
tyksen vakuutustoiminta kattaa useita erilaisia 
riskejä tai vakuutusluokkia, otetaan huomioon 
vain korkeinta vähimmäismäärää edellyttävä 
riski tai vakuutusluokka. 

4 § 
Suuren vakuutusyhdistyksen oman pääoman 

on oltava vähintään puolet 3 §:n mukaisesta 
vakuutusyhdistyksen takuumäärästä. 

5 § 
Vakuutusyhdistyksen toimintapääoma, jäl

leenvakuutus ja muut yhdistyksen vakavarai
suuteen vaikuttavat seikat on järjestettävä va
kuutetut edut turvaavalla tavalla, ottaen huo
mioon tuottojen ja kulujen todennäköinen 
vaihtelu sekä arvioitavissa olevat muut epävar
muustekijät. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset 1 momentin soveltamisesta. 

6§ 
Valtioneuvosto voi muuttaa tässä luvussa 

säädettyjä markkamääriä yleisessä hintatasossa 
tai valuuttakursseissa tapahtunutta kehitystä 
vastaavaksi. 

11 luku 

Ylijäämänjako ja yhdistyksen varojen muu 
käyttö 

3 § 
Pienen vakuutusyhdistyksen, jonka 2 luvun 

5 §:n 3 momentissa tarkoitettu oma pääoma on 
pienempi kuin tämän oman pääoman kaksin
kertainen vähimmäismäärä, on vuosittain kar
tutettava vararahastoa vähintään kymmenellä 
prosentilla liikkeen tuottamasta ylijäämästä. 

6§ 

Yhdistyskokous voi kuitenkin päätöksellä, 
jota ovat kannattaneet osakkaat, joilla on 
vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa edus
tetusta äänimäärästä, antaa ylijäämästä käytet
täväksi yleishyödylliseen tai siihen verrattavaan 
tarkoitukseen määriä, joilla 2 luvun 5 §:n 3 
momentissa tai 10 a luvun 4 §:ssä tarkoitettuun 
omaan pääomaan verrattuna ei ole sanottavaa 
merkitystä. 

12 luku 

V akuotusyhdistysten valvonta 

2§ 
Vakuutusyhdistysten toiminnan tarkastamis

ta varten asettaa sosiaali- ja terveysministeriö 
vakuutusyhdistystarkastuksen. 

5§ 
Vakuutusyhdistyksen on vuosittain kuukau

den kuluessa siitä yhdistyskokouksesta, jossa 
tilinpäätös on vahvistettu, toimitettava vakuu
tusyhdistystarkastukselle sosiaali- ja terveysmi
nisteriön vahvistaman kaavan mukainen kerto
mus toiminnastaan ja tilastaan. Kertomukseen 
on liitettävä jäljennökset 10 luvun 11 §:ssä 
tarkoitetuista asiakirjoista. 

Vakuutusyhdistyksen on ministeriön mää
räämässä kohtuullisessa ajassa annettava sille 
toiminnastaan valvontaa varten tarpeellisia tie
toja. 
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6 § 

Edellä tässä pykälässä mainitun kehotuksen 
tai kiellon tehosteeksi ministeriö voi asettaa 
uhkasakon. Uhkasakon tuomitsee maksetta
vaksi Uudenmaan lääninhallitus. 

6 a § 
Suuren vakuutusyhdistyksen, jonka tOimm

tapääoma on pienempi kuin 10 a luvun 2 §:n 
mukainen toimintapääoman vähimmäismäärä, 
on viipymättä toimitettava sosiaali- ja terveys
ministeriön hyväksyttäväksi yhdistyksen talou
dellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma. 

7§ 

Vakuutusyhdistysten tarkastusjohtajan ja 
tarkastajat ottaa toimeensa sosiaali- ja terveys
ministeriö vakuutusyhdistysten keskusjärjestöjä 
kuultuaan. Muun henkilökunnan ottaa toi
meensa tarkastusjohtaja. 

Vakuutusyhdistysten tarkastusjohtajan ja 
tarkastajien palkkaedut määrää ministeriö. Mi
nisteriön on ennen palkkaetujen määräämistä 
kuultava vakuutusyhdistysten keskusjärjestöjä. 
Muun henkilökunnan palkkaedut määrää tar
kastusjohtaja. Palkkaedut suoritetaan 9 §:ssä 
tarkoitetuista varoista. 

9§ 
Vakuutusyhdistystarkastuksen t01mmnasta 

aiheutuvien kustannusten peittämiseksi on kun
kin vakuutusyhdistyksen vuosittain suoritetta
va sosiaali- ja terveysministeriön määräämä 
maksu. Ministeriön on ennen maksun määrää
mistä kuultava vakuutusyhdistysten keskusjär
jestöjä. Ministeriö antaa tarkemmat määräyk
set maksun perimisestä ja maksuunpanosta. 

Maksu viivästyskorkoineen saadaan periä 
ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä 
noudattaen, mitä verojen ja maksujen perimi
sestä ulosottotoimin annetussa laissa (367 /61) 
säädetään. 

13 luku 

Selvitystila ja purkaminen 

1 § 
Suuren vakuutusyhdistyksen, jonka toimin

tapääoma on pienempi kuin 10 a luvun 3 §:n 

mukainen takuumäärä, tai vakuutusyhdistyk
sen, jonka oma pääoma ei täytä 2 luvun 5 §:n 
3 momentin tai 10 a luvun 4 §:n vähimmäis
vaatimusta, on viipymättä toimitettava sosiaali
ja terveysministeriön hyväksyttäväksi lyhyen 
aikavälin rahoitussuunnitelma. Vakuutusyhdis
tys on asetettava selvitystilaan ja purettava, 
jollei edellä mainittuja 2 tai 10 a luvussa 
asetettuja vaatimuksia ole täytetty kolmen kuu
kauden kuluessa siitä, kun asia ilmoitettiin 
yhdistyskokoukselle. Sosiaali- ja terveysminis
teriöllä on kuitenkin valta pidentää määräaikaa 
enintään vuodeksi, jollei vakuutettuja etuja 
näin vaaranneta. 

2 § 
Jos on syytä otaksua, että suuren vakuutus

yhdistyksen toimintapääoma on pienempi kuin 
10 a luvun 3 §:n mukainen takuumäärä taikka 
vakuutusyhdistyksen oma pääoma ei täytä 2 
luvun 5 §:n 3 momentin tai 10 a luvun 4 §:n 
mukaista vähimmäisvaatimusta, hallituksen ja 
toimitusjohtajan on viivytyksettä laadittava ti
linpäätös siltä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä 
ole esitetty yhdistyskokouksessa, sekä annetta
va se tilintarkastajille tarkastettavaksi. Tällöin 
on soveltuvin osin noudatettava, mitä edellä 
säädetään tilinpäätöksestä ja tilintarkastusker
tomuksesta. Jos tilinpäätöksen aika käsittää 
myös edellisen tilikauden, on tältä tilikaudelta 
annettava erillinen tilinpäätös. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu tilinpäätös 
osoittaa, ettei vakuutusyhdistys täytä 1 mo
mentissa mainittuja toimintapääomalle tai 
omalle pääomalle 2 tai 10 a luvussa asetettuja 
vaatimuksia, on pidettävä yhdistyskokous kah
den kuukauden kuluessa siitä, kun tilintarkas
tajat ovat antaneet lausuntonsa. Kutsusta yh
distyskokoukseen on hallituksen annettava tie
to sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Jollei yhdistys 1 §:n 1 momentin mukaisen 
määräajan tai siihen myönnetyn pidennyksen 
päättyessä täytä 1 §:n 1 momentissa mainittuja 
toimintapääomalle tai omalle pääomalle asetet
tuja vaatimuksia, yhdistyskokouksen on pää
tettävä yhdistyksen asettamisesta selvitystilaan 
ja sen purkamisesta. Jos yhdistyskokous ei tee 
päätöstä yhdistyksen asettamisesta selvitysti
laan, hallituksen on haettava sellaista päätöstä 
sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hakemuksen 
voi tehdä myös hallituksen jäsen, toimitusjoh
taja tai tilintarkastaja. 
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Jos hallituksen jäsenet laiminlyövät 1 mo
mentissa säädetyt velvollisuutensa, vastaavat he 
samoin kuin toimitusjohtaja yhteisvastuullisesti 
velvoitteista, jotka sen jälkeen syntyvät yhdis
tykselle. Tässä säädettyä vastuuta ei kuiten
kaan ole velvoitteesta, joka syntyy sen jälkeen, 
kun kysymys selvitystilaan asettamisesta on 
siirretty ministeriön käsiteltäväksi tai tilintar
kastajat ovat tarkastaneet ja yhdistyskokous on 
hyväksynyt taseen, jonka mukaan yhdistys 
täyttää 2 tai 10 a luvussa asetetut vaatimukset. 

20§ 

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti 
noudatettava, jos 

1) suuri yhdistys, joka on asetettu selvitysti
laan sen johdosta, että sen toimintapääoma on 
pienempi kuin 10 a luvun 3 §:n mukainen 
takuumäärä, tai 

2) vakuutusyhdistys, jonka oma pääoma on 
2 luvun 5 §:n 3 momentin tai 10 a luvun 4 §:n 
m1:1kaista vähimmäisvaatimusta pienempi, 

jälleen täyttää sanotut vaatimukset. 

Joka 

16 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

8§ 

4) rikkoo tämän lain säännöksiä tilintarkas
tuskertomuksen laatimisesta; tai 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, vakuutusyhdistysrikoksesta sak
koon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodek
si. 

9 § 
Joka 

5 a) laiminlyö 1 luvun 5 §:n 3 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa sosiaali- ja terveysmi
nisteriön luvan hakemisen; 

8) rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpäätök
sen laatimisesta tai vakuutusyhdistyksen selvi
tystilaa koskevan lopputilityksen antamisesta, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa 

rangaistusta, 
sakkoon. 

vakuutusyhdistysrikkomuksesta 

11 a § 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 

määrätä, että vakuutusyhdistyksen on pidettä
vä rekisteriä asiamiehistään ja näiden puolesta 
toimivista henkilöistä. Asiamiehiä ja näiden 
puolesta toimivia henkilöitä koskevien todis
tusten antaminen voidaan ministeriön päätök
sellä kokonaan tai osaksi määrätä vakuutusyh
distysten keskusjärjestöjen tehtäväksi keskus
järjestöjen annettua siihen suostumuksensa. 

1. Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää
dettävänä ajankohtana. Vakuutusyhdistyksiin, 
jotka on merkitty kaupparekisteriin ennen tä
män lain voimaantuloa, sovelletaan mainitun 
ajankohdan jälkeen tätä lakia, jollei jäljempänä 
annetuista säännöksistä muuta johdu. 

2. Jos ennen tämän lain voimaatuloa rekis
teröidyn vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjes
tykseen sisältyy tämän lain vastaisia määräyk
siä, on niiden sijasta noudatettava tämän lain 
säännöksiä. 

3. Jos ennen tämän lain voimaantuloa rekis
teröidyn vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestys 
on tämän lain mukaan puutteellinen tai sisältää 
tämän lain vastaisia määräyksiä, on yhdistyk
sen hallituksen viivytyksettä tehtävä yhdistys
kokoukselle ehdotus yhdistysjärjestyksen muut
tamisesta tämän lain mukaiseksi. Yhdistysjär
jestyksen muutoksille on viivytyksettä ja vii
meistään kahden vuoden kuluessa tämän lain 
voimaantulosta haettava sosiaali- ja terveysmi
nisteriön vahvistus sekä ilmoitettava ne rekis
teröimistä varten kolmen kuukauden kuluessa 
ministeriön antamasta päätöksestä. Ministe
riöllä on oikeus erityisestä syystä pidentää tässä 
momentissa mainittuja määräaikoja enintään 
kuudella kuukaudella. 

4. Ennen tämän lain voimaantuloa rekiste
röidyn vakuutusyhdistyksen on täytettävä 2 
luvun 5 §:ssä ja 10 a luvussa asetetut pääoma
ja vakavaraisuusvaatimukset kahden vuoden 
kuluessa tämän lain voimaantulosta. 

5. Tämän lain voimaantulon jälkeen hallituk
sen jäsentä ja toimitusjohtajaa valittaessa on 
noudatettava tätä lakia. 

6. Ennen tämän lain voimaantuloa valittu 
suuren vakuutusyhdistyksen tilintarkastaja voi 
siitä huolimatta, ettei hän tämän lain mukaan 
saisi toimia kyseisessä tehtävässä, jäädä toi-
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meensa enintään 1 päivään tammikuuta 1997 
saakka. 

7. Vakuutusyhdistystarkastuksen on nouda-

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992 

tettava toiminnassaan tämän lain säännöksiä 
lain voimaantuloa seuraavan kalenterivuoden 
alusta. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 



22 1992 vp - HE 341 

Liite 1 

Laki 
vakuutusyhdistyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/87) 2 luvun 5 §:n 4 

momentti, 9 luvun 4 §, ja 6 §:n 1 momentin 1 kohta, 
muutetaan 1 luvun 4 §:n 2-4 momentti ja 5 §:n 2 ja 3 momentti, 2 luvun 1 §, 3 §:n 1 momentin 

3 kohta ja 5 §:n 3 momentti, 6 luvun 3 §, 9 luvun 3 §, 6 §:n 1 momentin 2 kohta ja 14 §:n 3 
momentti, 10 luvun 10 §:n 1 momentti, 11 luvun 3 §:n 1 momentti ja 6 §:n 2 momentti, 12 luvun 
2 §:n 1 momentti, 5 §, 7 §:n 2 momentti ja 9 §, 13 luvun 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1, 2, 4 ja 5 
momentti, 20 §:n 2 momentti ja 16 luvun 8 §:n 1 momentin 4 kohta sekä 

lisätään 1 luvun 1 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, ja 
pykälään uusi 5 momentti sekä 4 §:ään uusi 5 momentti, 2 lukuun uusi 5 a §, 10 lukuun uusi 3 
a §, lakiin uusi 10 a luku, 12 luvun 6 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 
4 momentiksi, lukuun uusi 6 a §ja luvun 7 §:ään uusi 3 momentti, 16 luvun 9 §:n 1 momenttiin 
uusi 5 a ja 8 kohta sekä lukuun uusi 11 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

Vakuutusyhdistyksen vakuutusliike ei saa 
käsittää henkilövakuutusta, lakisääteistä va
kuutusta, luottovakuutusta, takuuvakuutusta ei
kä vakuutusta kymmentä vuotta pitemmäksi 
ajaksi. 

Vakuutusyhdistys saa sen estämättä, mitä 2 
momentissa on säädetty, harjoittaa muuta hen
kilövakuutusliikettä kuin henki- ja eläkevakuu-

1 § 

Tässä laissa tarkoitetut vakuutusyhdistykset 
ovat joko pieniä vakuutusyhdistyksiä, joiden 
vakuutusmaksutulo on enintään 6 000 000 mark
kaa vuodessa tai suuria vakuutusyhdistyksiä, 
joiden maksutulo ylittää tämän määrän. Sosiaa
li- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määrä
ykset tämän momentin soveltamisesta. 

4 § 

Valtioneuvosto voi muuttaa tässä pykälässä 
säädettyö markkamäärää yleisessä hintatasossa 
tai valuuttakursseissa tapahtunutta kehitystä 
vastaavaksi. 

Vakuutusyhdistyksen vakuutusliike ei saa 
käsittää henkivakuutusta, lakisääteistä vakuu
tusta, vahinkovakuutusluokkiin 14 ja 15 kuulu
vaa vakuutusta eikä vakuutusta kymmentä 
vuotta pitemmäksi ajaksi. 

Vakuutusyhdistys saa sen estämättä, mitä 2 
momentissa säädetään, harjoittaa henkivakuu
tusluokan 1 alakohdassa c tarkoitettua korkein-
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Voimassa oleva laki 

tusta, jos sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, 
että yhdistyksellä on tämän vakuutusliikkeen 
harjoittamiseen riittävät toimintaedellytykset ja 
vahvistaa tätä koskevan yhdistysjärjestyksen 
määräyksen. 

Vakuutusyhdistyksen jälleenvakuutusliike 
saa käsittää vain yhdistysjärjestyksen mukais
ten ensivakuutuslajien jälleenvakuutusta, ei 
kuitenkaan toisen vakuutusyhdistyksen vakuu
tusliikkeen muuta jälleenvakuutusta kuin tä
män vakuutusliikkeen edelleenvakuutusta. 

Vakuutusyhdistys saa ilman sosiaali- ja ter
veysministeriön suostumusta omistaa muun 
kuin asunto- tai kiinteistöyhteisön osakkeita tai 
osuuksia enintään määrän, joka on kaksikym
mentä prosenttia yhteisön koko osake- tai 
osuuspääomasta ja joka tuottaa kaksikymmen
tä prosenttia yhteisön kaikkien osakkeiden tai 
osuuksien äänimäärästä. Yhdistyksen tällaisten 
yhteisöjen osakkeisiin tai osuuksiin sijoittama 
määrä saa olla enintään kymmenen prosenttia 
yhdistyksen omasta pääomasta. 

Vakuutusyhdistys saa yhdessä sellaisen yhtei
sön kanssa, jossa se omistaa osake-enemmistön 
tai vastaavan määräämisvallan, omistaa enin
tään 2 momentissa tarkoitetun määrän muiden 
yhteisöjen osakkeita tai osuuksia. 

Ehdotus 

taan kymmeneksi vuodeksi annettua lisävakuu
tusta, jos sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, 
että yhdistyksellä on tämän vakuutusliikkeen 
harjoittamiseen riittävät toimintaedellytykset ja 
vahvistaa tätä koskevan yhdistysjärjestyksen 
määräyksen. 

Vakuutusyhdistyksen jälleenvakuutusliike 
saa käsittää vain yhdistysjärjestyksessä mainit
tujen vahinkovakuutusluokkien ja luokkaryhmien 
mukaisen ensivakuutuksen jälleenvakuutusta, ei 
kuitenkaan toisen vakuutusyhdistyksen muuta 
jälleenvakuutusta kuin tämän vakuutusliikkeen 
edelleen vakuutusta. 

5 § 

Suuri vakuutusyhdistys saa kuitenkin jälleen
vakuuttaa kotimaasta tulevaa, yhdistysjärjestyk
sen mukaista ensivakuutusta ja, jos sosiaali- ja 
terveysministeriö katsoo, että yhdistyksellä on 
siihen edellytykset, myös vastaavaa ulkomaista 
ensi vakuutusta. 

Vakuutusyhdistysten vahinkovakuutuksella 
tarkoitetaan Euroopan talousalueesta tehdyn so
pimuksen liitteessä IX mainitussa, muun ensiva
kuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloit
tamista ja harjoittamista koskevien lakien, ase
tusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovit
tamisesta annetussa Euroopan yhteisöjen neuvos
ton ensimmäisessä direktiivissä (73/239/ETY) 
tarkoitettuihin vakuutusluokkiin kuuluvaa toi
mintaa. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tar
kemmat määräykset vakuutusluokista. 

Vakuutusyhdistyksellä ei saa yksin eikä yh
dessä toisten vakuutusyhdistysten taikka vakuu
tusyhtiöiden kanssa ilman sosiaali- ja terveysmi
nisteriön lupaa olla muuta liikettä kuin vakuu
tusliikettä harjoittavassa osakeyhtiössä osake
enemmistöä tai enemmistöä kaikkien osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä, jollei yhtiön toimin
taa voida pitää vakuutusliikkeeseen liittyvänä ja 
tämän kannalta tarkoituksenmukaisena taikka 
jollei yhtiö ole asunto- tai kiinteistöyhtiö. Mitä 
edellä on sanottu osake-enemmistöstä ja osak
keiden tuottamasta äänimäärästä osakeyhtiössä, 
sovelletaan myös vastaavaan määräämisvaltaan 
muussa yhteisössä. 

(3 mom. kumotaan) 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 luku 

Vakuutusyhdistyksen perustaminen 

1 § 
Vakuutusyhdistyksen voi perustaa yksi tai 

useampi perustaja. 

Perustajan tulee olla Suomessa asuva Suo
men kansalainen taikka suomalainen yhteisö 
tai säätiö. Kauppayhtiö tai kommandiittiyhtiö 
voi olla perustajana edellyttäen, että yhtiön 
velvoitteista henkilökohtaisesti vastuussa olevat 
yhtiömiehet ovat Suomessa asuvia Suomen 
kansalaisia. 

Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi 
olla perustajana. 

1 § 
Vakuutusyhdistyksen voi perustaa yksi tai 

useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
(perustaja). 

Vähintään puolella perustajista on oltava 
asuinpaikka tai, jos perustaja on oikeushenkilö, 
kotipaikka Euroopan talousalueella, jollei so
siaali- ja terveysministeriö myönnä lupaa poiketa 
tästä. 

Oikeushenkilöllä on kotipaikka Euroopan ta
lousalueella, kun se on perustettu Euroopan 
talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön 
mukaan ja kun sillä on sätintömääräinen koti
paikka, keskushallinto tai päätoimipaikka Eu
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 

3 § 

Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai liike
toimintakieltoon määrätty henkilö ei voi olla 
perustajana. 

Vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksessä 
on mainittava: 

3) yhdistyksen toiminta-alue ja ne vakuutus
lajit, jotka toiminta on tarkoitettu käsittämään; 

Yhdistyksen oman pääoman tulee kuitenkin 
olla 250 000 markkaa lisättynä kolmella pro
sentilla yhdistyksen tilinpäätöksen mukaisesta 
vakuutusmaksujen keskimäärästä kolmen vii
meksi 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. 

5 § 

3) yhdistyksen toiminta-alue ja ne vakuutus
luokat ja luokkaryhmät, jotka toiminta on 
tarkoitettu käsittämään; 

Pienen vakuutusyhdistyksen oman pääoman 
on oltava vähintään 250 000 markkaa lisättynä 
kuudella prosentilla yhdistyksen tilinpäätöksen 
mukaisesta vakuutusmaksujen keskimäärästä 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana. Suu
ria vakuutusyhdistyksiä koskevista pääomavaati
muksista säädetään JO a luvussa. 

(4 mom. kumotaan) 

5 a § 
Sosiaali- ja terveysministeriön on päätettävä 

yhdistysjärjestyksen vahvistamisesta tai vahvista
matta jättämisestä kuuden kuukauden kuluessa 
hakemuksen vireilletulosta ja asian ratkaisemi-
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

seksi tarvittavien asiakirjojen ja selvitysten toi
mittamisesta. 

Jos päätöstä ei ole annettu 1 momentissa 
säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä vali
tuksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan 
hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen 
valituksen voi tehdä, kunnes hakemukseen on 
annettu päätös. Päätöksen antamisesta on minis
teriön ilmoitettava valitusviranomaist!le. Tässä 
momentissa tarkoitetun valituksen tekemisestä ja 
käsittelystä on muutoin soveltuvin osin voimassa, 
mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa 
laissa ( 154/50) säädetään. 

6 luku 

V akuotusyhdistyksen johto 

3 § 
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on 

oltava Suomessa asuvia Suomen kansalaisia. 

Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi 
olla hallituksen jäsenenä eikä toimitusjohtaja
na. 

3 § 
Vähintään puolella hallituksen jäsenistä ja 

toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Euroo
pan talousalueella, jollei sosiaali- ja terveysmi
nisteriö myönnä vakuutusyhdistykselle lupaa poi
keta tästä. Mitä tässä momentissa säädetään 
hallituksen jäsenestä, sovelletaan vastaavasti hal
lintoneuvoston jäseneen. 

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on 
oltava hyvämaineisia ja heillä tulee olla sellainen 
yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuu
tusyhdistyksen toiminnan laatuun ja laajuuteen 
katsoen on tarpeen. 

Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai liike
toimintakieltoon määrätty henkilö ei voi olla 
hallituksen jäsenenä eikä toimitusjohtajana. 

9 luku 

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus 

3 § 
Tilintarkastajan tulee olla Suomessa asuva 

Suomen kansalainen tai 3 momentissa tarkoi
tettu yhteisö. Vajaavaltainen tai konkurssissa 
oleva ei voi olla tilintarkastajana. 

Tilintarkastajalla tulee olla sellainen yleisen 
laskentatoimen ja taloudellisten asiain tunte
mus sekä kokemus kuin vakuutusyhdistyksen 
toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on 
tarpeen tehtävän suorittamiseksi. 

4 321609A 

3 § 
Suuren vakuutusyhdistyksen tilintarkastajana 

voi toimia vain Keskuskauppakamarin tai kaup
pakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Vähintään 
yhden yhdistyskokouksen valitseman tilintarkas
tajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksy
mä tilintarkastaja. 

Pienen vakuutusyhdistyksen tilintarkastajalla 
on oltava sellainen yleisen laskentatoimen ja 
taloudellisten asiain tuntemus sekä kokemus 
kuin vakuutusyhdistyksen toiminnan laatuun ja 
laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän suorit
tamiseksi. Vähintään yhden yhdistyskokouksen 
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Voimassa oleva laki 

Tilintarkastajaksi voidaan valita Keskus
kauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastusyhteisö. Keskuskauppakamarin 
hyväksymään yhteisöön on vastaavasti sovel
lettava, mitä tässä luvussa on sanottu Keskus
kauppakamarin hyväksymästä tilintarkastajas
ta, ja kauppakamarin hyväksymään yhteisöön, 
mitä kauppakamarin hyväksymästä tilintarkas
tajasta on sanottu. Tilintarkastajaksi valitun 
yhteisön on ilmoitettava asianomaisen vakuu
tusyhdistyksen hallitukselle, kenellä on päävas
tuu tilintarkastuksen toimittamisesta. Tämän 
henkilön tulee Keskuskauppakamarin hyväksy
mässä yhteisössä olla Keskuskauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja ja kauppakamarin 
hyväksymässä yhteisössä Keskuskauppakama
rin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkas
taja. Häneen on sovellettava 5 ja 12 §:n sään
nöksiä. 

4 § 
Vakuutusyhdistyksessä tulee vähintään yhden 

yhdistyskokouksen valitseman tilintarkastajan 
olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisistä 
syistä hakemuksesta määrätä, että yhdistys saa 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymän tilintarkastajan sijaan valita muun 
3 §:n 2 momentissa mainitut kelpoisuusehdot 
täyttävän tilintarkastajan. 

6 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön on ilmoituk

sesta määrättävä vakuutusyhdistykselle kelpoi
suusehdot täyttävä tilintarkastaja: 

1) jos tilintarkastajaa ei 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 

Ehdotus 

valitseman tilintarkastajan on pienessä vakuutus
yhdistyksessä oltava Keskuskauppakamarin tai 
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. 

Vähintään yhdellä tilintarkastajalla tulee olla 
asuinpaikka Euroopan talousalueella tai tilintar
kastajan tulee olla 4 momentissa tarkoitettu 
yhteisö. Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai 
liiketoimintakieltoon määrätty henkilö ei voi 
olla tilintarkastajana. 

Tilintarkastajaksi voidaan valita Keskus
kauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastusyhteisö. Keskuskauppakamarin 
hyväksymään yhteisöön on vastaavasti sovel
lettava, mitä tässä luvussa säädetään Keskus
kauppakamarin hyväksymästä tilintarkastajas
ta, ja kauppakamarin hyväksymään yhteisöön, 
mitä kauppakamarin hyväksymästä tilintarkas
tajasta säädetään. Tilintarkastajaksi valitun yh
teisön on ilmoitettava asianomaisen vakuutus
yhdistyksen hallitukselle, kenellä on päävastuu 
tilintarkastuksen toimittamisesta. Tämän hen
kilön on Keskuskauppakamarin hyväksymässä 
yhteisössä oltava Keskuskauppakamarin hy
väksymä tilintarkastaja ja kauppakamarin hy
väksymässä yhteisössä Keskuskauppakamarin 
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. 
Häneen on sovellettava 5 ja 12 §:n säännöksiä. 

4 § 
(kumotaan) 

6 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön on ilmoituk

sesta määrättävä vakuutusyhdistykselle kelpoi
suusehdot täyttävä tilintarkastaja: 

(1 kohta kumotaan) 

2) jos tilintarkastajalla ei ole 3 §:ssä tarkoi
tettua kelpoisuutta taikka hän on 5 §:n 1 
momentin mukaan esteellinen; tai 
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14 § 

Mitä tilintarkastajasta on säädetty 3 §:n J ja 
3 momentissa, 5, 8, 12 ja 13 §:ssä, 15 luvun 2 ja 
4--7 §:ssä sekä 16 luvun 4 §:ssä, on vastaavasti 
sovellettava tässä pykälässä tarkoitettuun tar
kastajaan. 

Mitä tilintarkastajasta säädetään 3, 5, 8, 12 
ja 13 §:ssä, 15 luvun 2 ja 4--7 §:ssä sekä 16 
luvun 4 §:ssä, on vastaavasti sovellettava tässä 
pykälässä tarkoitettuun tarkastajaan. 

10 luku 

Tilinpäätös 

10 § 
Jos yhdistyksen oma pääoma syntyneen ali

jäämän 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 
vakuutusyhdistyksen osakkaille viipymättä 
määrättävä lisämaksu. Lisämaksun tulee olla 
määrältään vähintään niin suuri kuin näiden 
tarkoitusten saavuttamiseksi tarvitaan ja enin
tään niin suuri kuin 1luvun 3 §:ssä on säädetty. 

3 a § 
Vakuutusyhdistyksen on katettava 3 §:ssä tar

koitettu vastuuvelka. Sosiaali-ja terveysministe
riö antaa tarkemmat määräykset tämän pykälän 
soveltamisesta. 

10 § 
Jos vakuutusyhdistyksen oma pääoma synty

neen alijäämän tai muun syyn takia ei enää 
täytä 2 luvun 5 §:n 3 momentin tai JO a luvun 
4 §:ssä asetettuja vaatimuksia tai suuren vakuu
tusyhdistyksen toimintapääoma JO a luvun 
3 §:ssä asetettuja vaatimuksia taikka jos selvi
tys- tai konkurssitilassa olevan yhdistyksen 
omaisuus ei riitä velkojen maksamiseen, on 
vakuutusyhdistyksen osakkaille viipymättä 
määrättävä lisämaksu. Lisämaksun on oltava 
määrältään vähintään niin suuri kuin näiden 
tarkoitusten saavuttamiseksi tarvitaan ja enin
tään niin suuri kuin 1 luvun 3 §:ssä säädetään. 

JO a luku 

Toimintapääoma 
1 § 

Vakuutusyhdistyksen toimintapääomalla tar
koitetaan sitä määrää, jolla vakuutusyhdistyksen 
varojen on niiden luonne huomioon ottaen ja 
sosiaali- ja terveysministeriön määräämien pe
rusteiden mukaisesti arvioituna katsottava ylit
tävän vakuutusyhdistyksen velat. 
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Ehdotus 

Toimintapätiomaan luettavista eristä stiäde
tään tarkemmin asetuksella. 

2 § 
Suuren vakuutusyhdistyksen toimintapääoman 

vähimmäismäärä on suurempi kohtien 1 ja 2 
mukaisesti laskeluista määristä: 

1) lasketaan 18 prosenttia viimeksi kuluneen 
tilikauden vakuutusmaksutulosta. Kun vakuutus
maksutulo on suurempi kuin 60 000 000 mark
kaa, lisäys sen ylittävältä osalta on kuitenkin 16 
prosenttia. Näin saatu tulos kerrotaan luvulla, 
joka saadaan vertaamalla viimeksi kuluneen 
tilikauden omalle vastuulle jäävää korvauskulua 
vastaavaan korvauskuluun ennen jälleenvakuu
tuksenantajien osuuden vähentämistä. Käytettä
vä suhdeluku ei saa olla pienempi kuin 0,5; 

2) lasketaan 26 prosenttia kolmen viimeksi 
kuluneen tilikauden keskimääräisestä korvausku
lusta. Kun keskimääräinen korvauskulu on suu
rempi kuin 42 000 000 markkaa, lisäys sen ylit
tävältä osalta on kuitenkin 23 prosenttia. Näin 
saatu tulos kerrotaan luvulla, joka saadaan 
kuten edellä 1 kohdassa. Käytettävä suhdeluku ei 
saa olla pienempi kuin 0,5. 

Jos vakuutukset ovat pääasiassa myrsky-, 
raesade- tai hallavakuutuksia, edellä 2 kohdassa 
mainittu keskimääräinen korvauskulu lasketaan 
seitsemältä tilikaudelta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset 1 ja 2 momentin soveltamisesta. 

Suuren vakuutusyhdistyksen toimintapääoman 
on aina oltava vähintään 3 §:n 2 momentin 
mukaisen takuumäärän vähimmäismäärän suu
ruinen. 

3 § 
Suuren vakuutusyhdistyksen takuumäärän 

muodostaa yksi kolmasosa 2 §:n 1 ja 2 momen
tin mukaisesta toimintapääoman vähimmäismää
rästä. 

Takuumäärän vähimmäismäärä on: 
1) 1 800 000 markkaa, jos jokin vakuute

tuista riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkiin 
10-13; 

2) 1 350 000 markkaa, jos jokin vakuutetuista 
riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkiin 1---8, 
16 tai 18; sekä 

3) 900 000 markkaa, jos jokin vakuutetuista 
riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkiin 9 tai 
17. 

Jälleenvakuutustoiminta rinnastetaan vahinko-
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vakuutusluokkaan 13. Jos vakuutusyhdistyksen 
vakuutustoiminta kattaa useita erilaisia riskejä 
tai vakuutusluokkia, otetaan huomioon vain kor
keinta vähimmäismäärää edellyttävä riski tai 
vakuutus luokka. 

4 § 
Suuren vakuutusyhdistyksen oman paaoman 

on oltava vähintään puolet 3 §:n mukaisesta 
vakuutusyhdistyksen takuumäärästä. 

5 § 
Vakuutusyhdistyksen toimintapääoma, jälleen

vakuutus ja muut yhdistyksen vakavaraisuuteen 
vaikuttavat seikat on järjestettävä vakuutetut 
edut turvaavalla tavalla, ottaen huomioon luot
tojen ja kulujen todennäköinen vaihtelu sekä 
arvioitavissa olevat muut epävarmuustekijät. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset 1 momentin soveltamisesta. 

6 § 
Valtioneuvosto voi muuttaa tässä luvussa sää

dettyjä markkamääriä yleisessä hintatasossa tai 
valuuttakursseissa tapahtunutta kehitystä vas
taavaksi. 

11 luku 

Ylijäämänjako ja yhdistyksen varojen muu 
käyttö 

3 § 
Vakuutusyhdistyksen, jonka 2 luvun 5 §:n 3 

momentissa tarkoitettu oma pääoma on pie
nempi kuin tämän oman pääoman kaksinker
tainen vähimmäismäärä, tulee vuosittain kar
tuttaa vararahastoa vähintään kymmenellä 
prosentilla liikkeen tuottamasta ylijäämästä. 

Yhdistyskokous voi kuitenkin päätöksellä, 
jota ovat kannattaneet osakkaat, joilla on 
vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa edus
tetusta äänimäärästä, antaa ylijäämästä käytet
täväksi yleishyödylliseen tai siihen verrattavaan 
tarkoitukseen määriä, joilla 2 luvun 5 §:n 3 
momentissa tarkoitettuun omaan pääomaan 
verrattuna ei ole sanottavaa merkitystä. 

6 § 

3 § 
Pienen vakuutusyhdistyksen, jonka 2 luvun 

5 §:n 3 momentissa tarkoitettu oma pääoma on 
pienempi kuin tämän oman pääoman kaksin
kertainen vähimmäismäärä, on vuosittain kar
tutettava vararahastoa vähintään kymmenellä 
prosentilla liikkeen tuottamasta ylijäämästä. 

Yhdistyskokous voi kuitenkin päätöksellä, 
jota ovat kannattaneet osakkaat, joilla on 
vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa edus
tetusta äänimäärästä, antaa ylijäämästä käytet
täväksi yleishyödylliseen tai siihen verrattavaan 
tarkoitukseen määriä, joilla 2 luvun 5 §:n 3 
momentissa tai JO a luvun 4 §:ssä tarkoitettuun 
omaan pääomaan verrattuna ei ole sanottavaa 
merkitystä. 
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12 luku 

V akuotusyhdistysten valvonta 

2 § 
Vakuutusyhdistysten toiminnan tarkastamis

ta varten asettavat vakuutusyhdistysten keskus
järjestöt vakuutusyhdistystarkastuksen. 

5 § 
Vakuutusyhdistyksen tulee vuosittain kuu

kauden kuluessa siitä yhdistyskokouksesta, jos
sa tilinpäätös on vahvistettu, toimittaa sosiaali
ja terveysministeriölle sen vahvistaman kaavan 
mukainen kertomus toiminnastaan ja tilastaan. 
Kertomukseen on liitettävä jäljennökset 10 
luvun 11 §:ssä tarkoitetuista asiakirjoista. 

Vakuutusyhdistyksen tulee ministeriön mää
räämässä kohtuullisessa ajassa antaa sille toi
minnastaan muitakin kuin 1 momentissa tarkoi
tettuja valvontaa varten tarpeellisia tietoja. 

Vakuutusyhdistysten tarkastusjohtajan, tar
kastajat ja muun henkilökunnan ottaa toimeen
sa vakuutusyhdistysten keskusjärjestö. Tarkas
tusjohtajan ja tarkastajan valintaa koskeva pää
tös on alistettava sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistettavaksi. 

2 § 
Vakuutusyhdistysten toiminnan tarkastamis

ta varten asettaa sosiaali- ja terveysministeriö 
vakuutusyhdistystarkastuksen. 

5 § 
Vakuutusyhdistyksen on vuosittain kuukau

den kuluessa siitä yhdistyskokouksesta, jossa 
tilinpäätös on vahvistettu, toimitettava vakuu
tusyhdistystarkastukselle sosiaali- ja terveysmi
nisteriön vahvistaman kaavan mukainen kerto
mus toiminnastaan ja tilastaan. Kertomukseen 
on liitettävä jäljennökset 10 luvun 11 §:ssä 
tarkoitetuista asiakirjoista. 

Vakuutusyhdistyksen on ministeriön määrää
mässä kohtuullisessa ajassa annettava sille toi
minnastaan valvontaa varten tarpeellisia tieto
ja. 

6 § 

Edellä tässä pykälässä mainitun kehotuksen 
tai kiellon tehosteeksi ministeriö voi asettaa 
uhkasakon. Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi 
Uudenmaan lääninhallitus. 

6 a § 
Suuren vakuutusyhdistyksen, jonka toiminta

pääoma on pienempi kuin JO a luvun 2 §:n 
mukainen toimintapääoman vähimmäismäärä, on 
viipymättä toimitettava sosiaali- ja terveysminis
teriön hyväksyttäväksi yhdistyksen taloudellisen 
aseman tervehdyttämissuunnitelma. 

7 § 

Vakuutusyhdistysten tarkastusjohtajan ja 
tarkastajat ottaa toimeensa sosiaali- ja terveys
ministeriö vakuutusyhdistysten keskusjärjestöjä 
kuultuaan. Muun henkilökunnan ottaa toimeen
sa tarkastusjohtaja. 

Vakuutusyhdistysten tarkastusjohtajan ja tar
kastajien palkkaedut määrää ministeriö. Minis
teriön on ennen palkkaetujen määräämistä kuul
tava vakuutusyhdistysten keskusjärjestöjä. Muun 
henkilökunnan palkkaedut määrää tarkastusjoh-
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9 § 
Vakuutusyhdistystarkastuksen toiminnasta 

aiheutuvien kustannusten peittämiseksi on kun
kin vakuutusyhdistyksen vuosittain suoritetta
va sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien 
perusteiden mukaan määrätty maksu. 

Ehdotus 

taja. Palkkaedut suoritetaan 9 §:ssä tarkoite
tuista varoista. 

9 § 
Vakuutusyhdistystarkastuksen tmmmnasta 

aiheutuvien kustannusten peittämiseksi on kun
kin vakuutusyhdistyksen vuosittain suoritetta
va maksu. Ministeriön on ennen maksun mää
räämistä kuultava vakuutusyhdistysten keskus
järjestöjä.Ministeriö antaa tarkemmat määräyk
set maksun perimisestä ja maksuunpanosta. 

Maksu viivästyskorkoineen saadaan periä 
ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä nou
dattaen, mitä verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa (367/6J) sääde
tään. 

13 luku 

Selvitystila ja purkaminen 

1 § 
Vakuutusyhdistys, joka ei enää täytä 2 luvun 

5 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, on asetettava 
selvitystilaan ja purettava, jollei sanottuja vaa
timuksia ole täytetty kuuden kuukauden ku
luessa siitä, kun asia ilmoitettiin yhdistysko
koukselle. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on 
kuitenkin valta pidentää määräaikaa enintään 
vuodeksi, jollei vakuutettuja etuja näin vaaran
neta. 

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 tilinpää
töstä ei vielä ole esitetty yhdistyskokouksessa, 
sekä annettava se tilintarkastajille tarkastetta
vaksi. Soveltuvin osin on noudatettava, mitä 
edellä on säädetty tilinpäätöksestä ja tilintar
kastuskertomuksesta. Jos tilinpäätöksen aika 
käsittää myös edellisen tilikauden, on tältä 
tilikaudelta annettava erillinen tilinpäätös. 

1 § 
Suuren vakuutusyhdistyksen, jonka toiminta

pääoma on pienempi kuin JO a luvun 3 §:n 
mukainen takuumäärä, tai vakuutusyhdistys, 
jonka oma pääoma ei täytä 2 luvun 5 §:n 3 
momentin tai JO a luvun 4 §:n vähimmäisvaati
musta, on viipymättä toimitettava sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksyttäväksi lyhyen aika
välin rahoitussuunnitelma. Vakuutusyhdistys on 
asetettava selvitystilaan ja purettava, jollei edel
lä mainittuja 2 tai JO a luvussa asetettuja 
vaatimuksia ole täytetty kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun asia ilmoitettiin yhdistysko
koukselle. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on 
kuitenkin valta pidentää määräaikaa enintään 
vuodeksi, jollei vakuutettuja etuja näin vaaran
neta. 

2 § 
Jos on syytä otaksua, että suuren vakuutus

yhdistyksen toimintapääoma on pienempi kuin 
JO a luvun 3 §:n mukainen takuumäärä, taikka 
vakuutusyhdistyksen oma pääoma ei täytä 2 
luvun 5 §:n 3 momentin tai JO a luvun 4 §:n 
mukaista vähimmäisvaatimusta, hallituksen ja 
toimitusjohtajan on viivytyksettä laadittava ti
linpäätös siltä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä 
ole esitetty yhdistyskokouksessa, sekä annetta
va se tilintarkastajille tarkastettavaksi. Tällöin 
on soveltuvin osin noudatettava, mitä edellä 
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Jos 1 momentissa tarkoitettu tilinpäätös 
osoittaa, ettei yhdistys täytä 2 luvun 5 §:ssä 
säädettyjä vaatimuksia, on pidettävä yhdistys
kokous kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
tilintarkastajat ovat antaneet lausuntonsa. Kut
susta yhdistyskokoukseen on hallituksen annet
tava tieto sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Jollei yhdistys 1 §:n 1 momentin mukaisen 
määräajan tai siihen myönnetyn pidennyksen 
päättyessä täytä 2 luvun 5 §:ssä asetettuja vaa
timuksia, yhdistyskokouksen on päätettävä yh
distyksen asettamisesta selvitystilaan ja sen 
purkamisesta. Jos yhdistyskokous ei tee pää
töstä yhdistyksen asettamisesta selvitystilaan, 
hallituksen tulee hakea sellaista päätöstä so
siaali- ja terveysministeriöltä. Hakemuksen voi 
tehdä myös hallituksen jäsen, toimitusjohtaja 
tai tilintarkastaja. 

Jos hallituksen jäsenet laiminlyövät J ja 4 
momentissa säädetyt velvollisuutensa, vastaa
vat he samoin kuin toimitusjohtaja yhteisvas
tuullisesti velvoitteista, jotka sen jälkeen synty
vät yhdistykselle. Tässä säädettyä vastuuta ei 
kuitenkaan ole velvoitteesta, joka syntyy sen 
jälkeen, kun kysymys selvitystilaan asettamises
ta on siirretty ministeriön käsiteltäväksi tai 
tilintarkastajat ovat tarkastaneet ja yhdistysko
kous on hyväksynyt taseen, jonka mukaan 
yhdistys täyttää 2 luvun 5 §:ssä asetetut vaati
mukset. 

Ehdotus 

säädetään tilinpäätöksestä ja tilintarkastusker
tomuksesta. Jos tilinpäätöksen aika käsittää 
myös edellisen tilikauden, on tältä tilikaudelta 
annettava erillinen tilinpäätös. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu tilinpäätös 
osoittaa, ettei vakuutusyhdistys täytä J momen
tissa mainittuja toimintapääomalle tai omalle 
pääomalle 2 tai JO a luvussa asetettuja vaati
muksia, on pidettävä yhdistyskokous kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun tilintarkastajat 
ovat antaneet lausuntonsa. Kutsusta yhdistys
kokoukseen on hallituksen annettava tieto so
siaali- ja terveysministeriölle. 

Jollei yhdistys 1 §:n 1 momentin mukaisen 
määräajan tai siihen myönnetyn pidennyksen 
päättyessä täytä 1 §:n 1 momentissa mainittuja, 
toimintapääomalle tai omalle pääomalle asetet
tuja vaatimuksia, yhdistyskokouksen on pää
tettävä yhdistyksen asettamisesta selvitystilaan 
ja sen purkamisesta. Jos yhdistyskokous ei tee 
päätöstä yhdistyksen asettamisesta selvitysti
laan, hallituksen on haettava sellaista päätöstä 
sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hakemuksen 
voi tehdä myös hallituksen jäsen, toimitusjoh
taja tai tilintarkastaja. 

Jos hallituksen jäsenet laiminlyövät 1 mo
mentissa säädetyt velvollisuutensa, vastaavat he 
samoin kuin toimitusjohtaja yhteisvastuullisesti 
velvoitteista, jotka sen jälkeen syntyvät yhdis
tykselle. Tässä säädettyä vastuuta ei kuiten
kaan ole velvoitteesta, joka syntyy sen jälkeen, 
kun kysymys selvitystilaan asettamisesta on 
siirretty ministeriön käsiteltäväksi tai tilintar
kastajat ovat tarkastaneet ja yhdistyskokous on 
hyväksynyt taseen, jonka mukaan yhdistys 
täyttää 2 tai JO a luvussa asetetut vaatimukset. 

20 § 

Mitä 1 momentissa on säädetty, on vastaa
vasti noudatettava, jos yhdistys, joka on ase
tettu selvitystilaan sen johdosta, ettei se enää 
täytä 2 luvun 5 §:n mukaisia vaatimuksia, 
jälleen täyttää sanotut vaatimukset. 

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti 
noudatettava, jos 

1) suuri yhdistys, joka on asetettu selvitysti
laan sen johdosta, että sen toimintapääoma on 
pienempi kuin JO a luvun 3 §:n mukainen takuu
määrä, tai 

2) vakuutusyhdistys, jonka oma pääoma on 2 
luvun 5 §:n tai JO a luvun 4 §:n mukaista 
vähimmäisvaatimusta pienempi, 

jälleen täyttää sanotut vaatimukset. 
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16 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

8 § 
Joka 

4) rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpäätök
sen tai tilintarkastuskertomuksen laatimisesta 
tai vakuutusyhdistyksen selvitystilaa koskevan 
lopputilityksen antamisesta; tai 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, vakuutusyhdistysrikoksesta sak
koon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodek
si. 

4) rikkoo tämän lain säännöksiä tilintarkas
tuskertomuksen laatimisesta; tai 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, vakuutusyhdistysrikoksesta sak
koon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodek
si. 

9 § 
Joka 

5 321609A 

5 a) laiminlyö 1 luvun 5 §:n 3 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa sosiaali- ja terveysmi
nisteriön luvan hakemisen; 

8) rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpäätök
sen laatimisesta tai vakuutusyhdistyksen selvitys
tilaa koskevan lopputilityksen antamisesta, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, vakuutusyhdistysrikkomuksesta 
sakkoon. 

11 a § 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 

määrätä, että vakuutusyhdistyksen on pidettävä 
rekisteriä asiamiehistään ja näiden puolesta toi
mivista henkilöistä. Asiamiehiä ja näiden puoles
ta toimivia henkilöitä koskevien todistusten an
taminen voidaan ministeriön päätöksellä koko
naan tai osaksi määrätä vakuutusyhdistysten 
keskusjärjestöjen tehtäväksi keskusjärjestöjen 
annettua siihen suostumuksensa. 

1. Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää
dettävänä ajankohtana. Vakuutusyhdistyksiin, 
jotka on merkitty kaupparekisteriin ennen tämän 
lain voimaantuloa, sovelletaan mainitun ajankoh
dan jälkeen tätä lakia, jollei jäljempänä anne
tuista säännöksistä muuta johdu. 

2. Jos ennen tämän lain voimaantuloa rekis
teröidyn vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyk
seen sisältyy tämän lain vastaisia määräyksiä, on 
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Ehdotus 

niiden sijasta noudatettava tämän lain säännök
siä. 

3. Jos ennen tämän lain voimaantuloa rekis
teröidyn vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestys 
on tämän lain mukaan puutteellinen tai sisältää 
tämän lain vastaisia määräyksiä, on yhdistyksen 
hallituksen viivytyksettä tehtävä yhdistysko
koukselle ehdotus yhdistysjärjestyksen muutta
misesta tämän lain mukaiseksi. Yhdistysjärjes
tyksen muutoksille on viivytyksettä ja viimeis
tään kahden vuoden kuluessa tämän lain voi
maantulosta haettava sosiaali- ja terveysministe
riön vahvistus sekä ilmoitettava ne rekisteröimis
tä varten kolmen kuukauden kuluessa 
ministeriön antamasta päätöksestä. Ministeriöllä 
on oikeus erityisestä syystä pidentää tässä mo
mentissa mainittuja määräaikoja enintään kuu
della kuukaudella. 

4. Ennen tämän lain voimaantuloa rekiste
röidyn vakuutusyhdistyksen on täytettävä 2 lu
vun 5 §:ssä ja JO a luvussa asetetut pääoma- ja 
vakavaraisuusvaatimukset kahden vuoden ku
luessa tämän lain voimaantulosta. 

5. Tämän lain voimaantulon jälkeen hallituk
sen jäsentä ja toimitusjohtajaa valittaessa on 
noudatettava tätä lakia. 

6. Ennen tämän lain voimaantuloa valittu 
suuren vakuutusyhdistyksen tilintarkastaja voi 
siitä huolimatta, ettei hän tämän lain mukaan 
saisi toimia kyseisessä tehtävässä, jäädä toi
meensa enintään 1 päivään tammikuuta 1997 
saakka. 

7. Vakuutusyhdistystarkastuksen on noudatet
tava toiminnassaan tämän lain säännöksiä lain 
voimaantuloa seuraavan kalenterivuoden alusta 
lukien. 
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Liite 2 

EUROOPAN YHTEISÖJEN VAHVISTAMAT VAKUUTUSLUOKAT 

Vahinkovakuutusluokat 

1. Tapaturmat (mukaan lukien työtapaturmat 
ja ammattitaudit) 
- kiinteät rahalliset etuudet 
- vahingonkorvauksen luonteiset etuudet 
- kahden edellisen yhdistelmät 
- matkustajille aiheutuneet vammat 

2. Sairaus 
- kiinteät rahalliset etuudet 
- vahingonkorvauksen luonteiset etuudet 
- kahden edellisen yhdistelmät 

3. Maa-ajoneuvot (paitsi rautateiden liikkuva 
kalusto) 
Kaikki vahingot, jotka aiheutuvat 
- maalla käytettäville moottoriajoneu

voille 
- muille maa-ajoneuvoille kuin moottori

ajoneuvoille 

4. Rautateiden liikkuva kalusto 
Kaikki rautateiden liikkuvalle kalustolle 
aiheutuvat vahingot. 

5. llma-alukset 
Kaikki ilma-aluksille aiheutuvat vahingot. 

6. Alukset (meri-, järvi-, joki- ja kanava
alukset) 
Kaikki vahingot, jotka aiheutuvat 
- joki- ja kanava-aluksille 
- järvialuksille 
- merialuksille 

7. Kuljetettavat tavarat (mukaan lukien kaup
pa- ja matkatavarat sekä kaikki muut 
tavarat) 
Kaikki kuljetettaville tavaroille tai matka
tavaroille aiheutuneet vahingot kuljetusta
vasta riippumatta. 

8. Tulipalo ja luonnonvoimat 
Kaikki omaisuudelle (paitsi 3, 4, 5, 6, 7 
luokkaan sisältyvälle) aiheutuneet vahin
got, joiden syynä on: 
- tulipalo 

-räjähdys 
-myrsky 
- muut luonnonvoimat kuin myrsky 
-ydinvoima 
- maan vajoaminen 

9. Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot 
Kaikki omaisuudelle (paitsi 3, 4, 5, 6 ja 7 
luokkaan sisältyvälle) aiheutuneet vahin
got, joiden syynä on raesade tai halla tai 
jokin muu kuin 8 kohdassa mainittu tapah
tuma kuten varkaus. 

10. Moottoriajoneuvovastuu 
Kaikki vastuut, jotka aiheutuvat maalla 
(mukaan lukien rahdinkuljettajan vastuu) 
kulkevien moottoriajoneuvojen käytöstä. 

11. llmakuljetusvastuu 
Kaikki ilma-alusten käytöstä (mukaan lu
kien rahdinkuljettajan vastuu) aiheutuvat 
vastuut. 

12. Vastuu aluksista (meri-, järvi-, joki- ja 
kanava -aluksista) 
Kaikki laivojen, alusten tai veneiden käy
töstä merellä, järvillä, joilla tai kanavilla 
aiheutuneet vastuut (mukaan lukien rah
dinkuljettajan vastuu). 

13. Yleinen vastuu 
Kaikki muut kuin 10, 11 ja 12 kohdassa 
mainitut vastuut 

14. Luotto 
- maksukyvyttömyys (yleinen) 
- vientiluotot 
- osamaksuluotot 
- kiinnitysluotot 
- maatalousluotot 

15. Takaus 
- takaus (välitön) 
- takaus (välillinen) 

16. Muut varallisuusvahingot 
- työttömyysriskit 
- tulojen menetys (yleinen) 
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-huono sää 
- etuuksien menetys 
- jatkuvat yleiskulut 
- ennakoimattomat liikekulut 
- markkina-arvon laskusta aiheutunut 

menetys 
- vuokran tai tulojen menetys 
- muut kuin yllä mainitut välilliset kau-

palliset tappiot 
- muut kuin kaupalliset taloudelliset 

tappiot 
- muunlaiset taloudelliset tappiot 

17. Oikeusturva 
Asianajo- ja oikeudenkäyntikulut 

18. Matka-apu 
Niille henkilöille annettava apu, jotka 
joutuvat vaikeuksiin ollessaan matkoilla, 
poissa kotoaan tai poissa vakinaisesta 
asuinpaikastaan. 

Henkivakuutusluokat 1-4 

1. Seuraavat vakuutusliikkeen lajit, milloin 
niitä harjoitetaan sopimusperusteisesti: 

(a) Henkivakuutukset eli erityisesti seuraavat 

vakuutukset: vakuutus elämisen varalta, 
vakuutus kuoleman varalta, vakuutus tie
tyn eliniän saavuttamisen tai sitä aikaisem
man kuoleman varalta, henkivakuutus va
kuutusmaksujen palautuksin. 

(b) Eläkevakuutukset. 

(c) Henkivakuutusyhtiön henki- ja eläkevakuu
tusliikkeen harjoittamisen ohella myöntä
mät muut henkilövakuutukset eli erityisesti 
seuraavat vakuutukset: vakuutus ruumiin
vamman, myös ruumiinvamman aiheutta
man työkyvyttömyyden varalta, vakuutus 
tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta, 
vakuutus tapaturman tai sairauden aiheut
taman työkyvyttömyyden tai invaliditeetin 
varalta. 

2. Vakuutus avioliiton varalta, vakuutus syn
tymän varalta. 

3. Vakuutukset, joita tarkoitetaan edellä 1 
luokan a ja b alakohdissa ja joissa vakuu
tuksiin liittyvät edut on vakuutussopimuk
sessa sidottu tiettyjen sijoitusten kehi
tykseen. 

4. Pysyvä sairausvakuutus. 
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Liite 3 

LUONNOS ASETUKSEKSI VAKUUTUSYHDISTYKSEN TOIMINTAPÄÄOMAAN 
LUETTA VISTA ERISTÄ 

1 § 
Vakuutusyhdistyslain (1250 /87) 10 a luvun 

1 §:ssä tarkoitettuun toimintapääomaan lue
taan sosiaali- ja terveysministeriön määräämien 
perusteiden mukaisesti: 

1) maksettu takuupääoma ja pohjarahasto; 
2) kun 25 prosenttia takuupääoman ja poh

jarahaston yhteismäärästä on maksettu, puolet 
vastaavan pääoman maksamatta olevasta mää
rästä; 

3) sidotun ja vapaan oman pääoman rahas
tot tilikauden ja edellisten tilikausien alijäämäl
lä vähennettynä sekä tehtyjen ja suunnitelman 
mukaisten poistojen kertynyttä erotusta lukuun 
ottamatta ne varaukset, jotka eivät vastaa 
vakuutettuja vastuita; 

4) siirtyvät ylijäämävarat; 
5) omaisuuden käypien arvojen ja taseen 

kirjanpitoarvojen erotus siltä osin kuin sitä ei 
voida pitää luonteeltaan poikkeuksellisena; 

6) vakuutusyhdistyksen hakemuksesta ja so
siaali- ja terveysministeriön suostumuksella 

täysin maksettu pääoma sellaisesta yhdistyksen 
ottamasta lainasta, jolla on sopimuksen perus
teella huonompi etuoikeus kuin kaikilla muilla 
veloilla ja maksettavilla korvauksilla, kuitenkin 
niin, että toimintapääomaan luettavaa määrää 
vähennetään tasaisesti kultakin aikavalta vuo
delta, jos lainan jäljellä oleva juoksuaika on 
alle viisi vuotta. Huomioon otettu määrä voi 
olla enintään 25 prosenttia toimintapääomasta; 

7) toiminnassa olevan vakuutusyhdistyksen 
yhdistysjärjestyksessä määrätty vakuutusyhdis
tyslain 10 luvun 10 §:n mukainen kyseiseksi 
tilivuodeksi taksoitettavissa oleva lisämaksu, 
josta voidaan kuitenkin ottaa huomioon kor
keintaan puolet enimmäismaksujen ja peritty
jen maksujen erotuksesta. Huomioon otettu 
määrä voi olla enintään 50 prosenttia toimin
tapääomasta. 

Toimintapääomaa vähentävänä eränä ote
taan huomioon taseeseen aktivoitujen muusta 
kuin omaisuuden hankinnasta johtuvien pitkä
vaikutteisten menojen poistamaton osuus. 




