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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaisten vakuutus
yhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan saatettavaksi ulko
maisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suo
messa annettu laki vastaamaan Euroopan ta
lousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopi
mus) liitteessä IX mainittuja Euroopan yhtei
söjen vakuutusalaa koskevia direktiivejä. Lain 
soveltamisalan ulkopuolelle jäisi jälleenvakuu
tusliike kuten nykyisinkin sekä lisäksi erikseen 
säänneltävä vakuutuspalvelujen vapaa tarjonta 
ja vakuutuksenvälitystoiminta sekä eräissä ta
pauksissa myös rinnakkaisvakuutustoiminta. 

Ulkomaiset vakuutusyhtiöt ehdotetaan di
rektiivien mukaisesti jaettavaksi kahteen ryh
mään, joita koskevat osin eri säännökset: ul
komaisiin vakuutusyhtiöihin, joiden kotipaikka 
on Euroopan talousalueella (ulkomaiset ETA
vakuutusyhtiöt), ja ulkomaisiin vakuutusyhtiöi
hin, joiden kotipaikka on Euroopan talous
alueen ulkopuolelle (kolmansien maiden va
kuutusyhtiöt). Jollei laissa erikseen toisin sää
dettäisi, koskisivat lain säännökset edelleenkin 
kaikkia ulkomaisia vakuutusyhtiöitä. 

Vakuutettavat riskit jaettaisiin vakuutus
luokkiin direktiivien säännösten mukaisesti. 
Kotimaassaan sekä vahinko- että henkivakuu
tusta harjoittava ulkomainen vakuutusyhtiö 
voisi harjoittaa Suomessa vain vahinkovakuu
tusta. 

Lain pääomavaatimuksia koskevia säännök
siä sovellettaisiin vain kolmansien maiden va
kuutusyhtiöihin, koska ulkomaisten ETA-va
kuutusyhtiöiden vakavaraisuuden valvonta 
kuuluu yhtiön kotimaan vakuutustoimintaa 
valvoville viranomaisille. Yhtiöllä olisi aina 
oltava sen Suomessa harjoittamaa ensivakuu
tusliikettä varten täällä varoja harjoitetun va
kuutustoiminnan laadusta riippuen joko 7 tai 
14 miljoonaa markkaa (edustuston peruspää-
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oma). Vähintään puolet edustuston peruspää
omasta tulisi asettaa vakuudeksi ja loppuosa 
tulisi sijoittaa muiksi varoiksi Suomeen. Lisäksi 
edustustolla tulisi olla Suomessa riittävä toi
mintapääoma, jota koskevat säännökset ehdo
tetaan muutettaviksi vastaamaan direktiivien 
vaatimuksia. Toiminnan aikana yhtiön asetta
man vakuuden arvon tulisi olla vähintään 
toimintapääoman vähimmäismäärän suurui
nen. Lakiin lisättäisiin vakuutusyhtiölain jäl
jempänä mainittua muutosehdotusta vastaava 
säännös niin sanotusta solvenssitestistä. 

Ulkomainen henkivakuutusyhtiö voisi antaa 
Suomessa niin kutsuttaja sijoitussidonnaisia va
kuutuksia. 

Suomessa toimiluvan saanut ulkomainen va
kuutusyhtiö voisi asetuksella säädetyissä ta
pauksissa luovuttaa vakuutuskantansa tai sen 
osan myös sellaiselle ulkomaiselle vakuutusyh
tiölle, jolla ei ole toimilupaa Suomessa, tai 
vastaanottaa vakuutuskannan tai sen osan täl
laiselta yhtiöltä. 

Ulkomaiselle vakuutusyhtiölle asetettaisiin il
moitusvelvollisuus tietoonsa tulleista rahan
pesutoimintaan viittaavista seikoista. 

Esitys liittyy esitykseen laiksi vakuutuspalve
lujen vapaasta tarjonnasta sekä eräiksi siihen 
Iiittyviksi laeiksi, esitykseen laeiksi vakuutusyh
tiölain, työntekijäin eläkelain 3 §:n ja potilas
vahinkolain 5 §:n muuttamisesta sekä esityk
seen laeiksi vakuutuksenvälittäjistä ja elinkei- · 
non harjoittamisen oikeudesta annetun lain 
3 §:n muuttamisesta. 

Esitys liittyy Euroopan talousalueesta teh
tyyn sopimukseen ja on tarkoitettu tulemaan 
voimaan samanaikaisesti ETA-sopimuksen 
kanssa. Voimaantuloajankohdasta säädettäisiin 
asetuksella. 
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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 
EY:n vakuutusdirektiiviä ja komission liiken
nevakuutusta koskeva päätös tulevat sovellet
taviksi 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 vakuutusyhtiö 
voisi kotimaansa antaman toimiluvan perus
teella tarjota vakuutuspalveluja kaikissa EY
maissa joko perustamalla asianomaiseen maa
han kiinteän toimipaikan tai tarjoamalla va
kuutuspalveluja suoraan kotimaastaan. 

ETA -sopimuksen liitesäännöstöön kuuluvis
sa direktiiveissä tämä tavoite on toistaiseksi 
toteutettu vain suurten vahinkoriskien ja va
kuutuksenottajan oma-aloitteisesti toisesta 
EY:n jäsenvaltiosta hankkimien henkivakuu
tusten osalta. Muilta osin vakuutuspalvelujen 
tarjoamiseen vaaditaan vielä kunkin maan kan
sallisten viranomaisten myöntämä lupa. 

Tavoitteen toteuttamiseksi myös muilta osin 
EY:ssä on hyväksytty muuta ensivakuutuslii
kettä kuin henkivakuutusliikettä koskevien la
kien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta, sekä direktiivien 
73/239/ETY ja 88/357/ETY muuttamisesta an
nettu kolmas Euroopan yhteisöjen neuvoston 
direktiivi (92/49/ETY), jäljempänä kolmas va
hinkovakuutusdirektiivi ja kolmas henkivakuu
tusta koskeva direktiivi. Nämä direktiivit eivät 
kuitenkaan sisälly ETA-sopimuksen liitesään
nöstöön, eikä ETA-sopimus siten velvoita nii
den periaatteiden huomioon ottamiseen Suo
men lainsäädännössä. 

Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta 
Suomessa annettu laki (635/89) poikkeaa eräis
sä kohdin EY:n säännöksistä. Tämän esityksen 
tavoitteena on muuttaa lakia siten, että se on 
sopusoinnussa EY :n vakuutusalaa koskevien 
ETA-sopimuksen liitteessä IX lueteltujen direk
tiivien kanssa. 

1.2. Keinot 

Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta 

Suomessa annettua lakia on muutettava vas
taamaan EY:n vakuutustoimintaa koskevien 
direktiivien säännöksiä. 

Myös Suomen lainsäädännössä on toteutet
tava direktiivien noudattama ulkomaisten va
kuutusyhtiöiden jako kahteen ryhmään: ulko
maisiin vakuutusyhtiöihin, joiden kotipaikka 
on Euroopan talousalueella (ulkomaiset ETA
vakuutusyhtiöt) ja ulkomaisiin vakuutusyhtiöi
hin, joiden kotipaikka on Euroopan talous
alueen ulkopuolella (kolmansien maiden va
kuutusyhtiöt). Näitä yhtiöitä koskisivat osittain 
eri säännökset. 

Käytännössä jako ehdotetaan toteutettavaksi 
siten, että vaikka sama laki sääntelisikin kaik
kien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toimintaa 
Suomessa, osa sen pykälistä koskisi vain kol
mansien maiden vakuutusyhtiöitä ja osa vain 
ulkomaisia ET A-vakuutusyhtiöitä. Jollei laissa 
erikseen toisin säädettäisi, koskisivat sen sään
nökset edelleenkin kaikkia ulkomaisia vakuu
tusyhtiöitä. 

1.3. Lakiehdotuksessa huomioon otettujen di
rektiivien pääasiallinen sisältö 

ETA-sopimuksen liitteessä IX vakuutusdi
rektiivit on jaoteltu niiden luonteen mukaan 
vahinkovakuutus-, liikennevakuutus- ja henki
vakuutusdirektiiveihin sekä muihin vakuutus
toimintaa koskeviin direktiiveihin. ETA-sopi
muksen liitteessä IX vahinkovakuutusta koskee 
kymmenen EY:n direktiiviä tai niiden muutos
ta. Tärkeimmät näistä ovat muun ensivakuu
tusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloitta
mista ja harjoittamista koskevien lakien, ase
tusten ja hallinnollisten määräysten yhteenso
vittamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1973 annet
tu ensimmäinen Euroopan yhteisöjen neuvos
ton direktiivi (73/239/ETY), jäljempänä 
ensimmäinen vahinkovakuutusdirektiivi sekä 
muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta 
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta, säännöksistä 
joilla helpotetaan palvelujen tarjoamisen va~ 
pauden tehokasta käyttämistä, sekä direktiivin 
73/239/ETY muuttamisesta 22 päivänä heinä
kuuta 1988 annettu toinen Euroopan yhteisö
jen neuvoston direktiivi (88/357/ETY), jäljem
pänä toinen vahinkovakuutusdirektiivi. 

ETA-sopimuksen liitteessä IX on kaksi hen-
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kivakuutusta koskevaa direktiiviä, nimittäin 
henkivakuutuksen ensivakuutusliikkeen aloitta
mista ja harjoittamista koskevien lakien, ase
tusten ja hallinnollisten määräysten yhteenso
vittamisesta 5 päivänä maaliskuuta 1979 annet
tu ensimmäinen Euroopan yhteisöjen neuvos
ton direktiivi (79/267 /ETY), jäljempänä ensim
mäinen henkivakuutusdirektiivi sekä henkiva
kuutuksen ensivakuutusliikettä koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta, säännöksistä, joilla hel
potetaan palvelujen tarjoamisen vapauden te
hokasta käyttämistä sekä direktiivin 
79/267 /ETY muuttamisesta 8 päivänä marras
kuuta 1990 annettu toinen Euroopan yhteisö
jen neuvoston direktiivi (90/619/ETY), jäljem
pänä toinen henkivakuutusdirektiivi. 

Ulkomaisia vakuutusyhtiöitä, jotka harjoit
tavat ensivakuutusliikettä EY :n alueella sivu
konttorin tai asioimiston (edustusto) kautta, 
koskevat säännökset sisältyvät pääasiallisesti 
ensimmäiseen vahinko- ja ensimmäiseen henki
vakuutusdirektiiviin. Direktiiveissä erotetaan 
toisistaan ne ulkomaiset vakuutusyhtiöt, joilla 
on kotipaikka EY:n alueella, ja ne yhtiöt, 
joiden kotipaikka on EY:n ulkopuolella. Di
rektiivien pääperiaatteena on, että jäsenmaiden 
on yhtenäistettävä säännökset, jotka koskevat 
EY:n alueella kotipaikan omaavien ulkomais
ten vakuutusyhtiöiden toimintaa muissa EY:n 
jäsenvaltioissa. 

EY :n jäsenvaltioiden ulkopuolella kotipai
kan omaavia ulkomaisia vakuutusyhtiöitä kos
kevat direktiivien artiklat ovat vähimmäissään
nöksiä, joiden tarkoituksena on estää tällaisten 
yhtiöiden asiakkaita joutumasta huonompaan 
asemaan pelkästään EY :n sisällä toimivien 
vakuutusyhtiöiden asiakkaisiin verrattuna. Di
rektiivit eivät kuitenkaan estä jäsenvaltioita 
asettamasta kolmansissa maissa kotipaikan 
omaaville ulkomaisille vakuutusyhtiöille näitä 
vähimmäissäännöksiä ankarampia vaatimuk
sia. 

Ensimmäiseen vahinko- ja ensimmäiseen 
henkivakuutusdirektiiviin sisältyvät säännökset 
muun muassa toimiluvan myöntämisen ja pe
ruuttamisen edellytyksistä sekä ulkomaisen va
kuutusyhtiön edustustolta vaadittavasta vaka
varaisuudesta ja sen valvonnasta. 

Lähtökohtana vakavaraisuussäännösten osal
ta on, että EY :n jäsenvaltiossa kotipaikan 
omaavan ulkomaisen vakuutusyhtiön vakava
raisuuden valvonta kokonaisuudessaan ja siis 
myös toisessa EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevan 

edustuston kautta harjoitetun toiminnan osalta 
vastuuvelan laskentaperusteita lukuun ottamat
ta kuuluu yhtiön kotimaan vakuutustoimintaa 
valvoville viranomaisille. Vastuuvelan katetta 
lukuun ottamatta edustuston sijaintivaltio ei 
voi myöskään vaatia varojen sijoittamista 
alueelleen eikä siis asettaa edustustolle erityisiä 
pääoma vaatimuksia. 

Jos ulkomaisen vakuutusyhtiöllä on koti
paikka EY:n ulkopuolella, yhtiön EY:n alueel
la sijaitsevan edustuston on paitsi laskettava ja 
katettava sijaintivaltiossa harjoittamastaan en
sivakuutusliikkeestä johtuva vakuutustekninen 
vastuuvelka sijaintivaltion kansallisessa lain
säädännössä säädetyllä tavalla myös muodos
tettava direktiivien mukainen toimintapääoma 
(solvency margin). Toimiluvan saamisen eräänä 
edellytyksenä on, että osa ulkomaisen vakuu
tusyhtiön varoista sitoudutaan tallettamaan 
edustuston sijaintivaltioon vakuudeksi ja osa 
sijoitetaan muiksi varoiksi sijaintivaltioon. 

Toiseen vahinko- ja toiseen henkivakuutus
direktiiviin sisältyvät myös edustustoja koske
vat säännökset vakuutuskannan luovuttamises
ta. 

Toisen vahinko- ja toisen henkivakuutusdi
rektiivin vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa 
koskevien säännösten johdosta on annettu eril
linen hallituksen esitys laiksi vakuutuspalvelu
jen vapaasta tarjonnasta sekä eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 286/1992 vp). 

Muut vahinkovakuutustoimintaa koskevat 
direktiivit ovat merkitykseltään vähäisempiä 
kuin ensimmäinen ja toinen vahinkovakuutus
direktiivi. Näillä direktiiveillä annetaan esimer
kiksi jälleenvakuutusta, rinnakkaisvakuutusta, 
matka-apua, luotto- ja takausvakuutusta sekä 
oikeusturvavakuutusta koskevia tarkempia 
säännöksiä. Nämä direktiivit on otettu huo
mioon tässä esityksessä samoin kuin rahoitus
järjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämi
sen estämisestä annettu Euroopan yhteisöjen 
neuvoston direktiivi (91/308/ETY), jonka sään
nökset koskevat sekä pankkeja että vakuutus
yhtiöitä. 

1.3. Ehdotettujen muutosten pääkohdat 

Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta 
Suomessa annettua lakia on muutettava vas
taamaan sekä vakuutustoimintaa koskevia, 
ETA-sopimuksen liitteessä IX lueteltu ja direk
tiivejä että vakuutusyhtiölain muutosehdotusta 
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(hallituksen esitys laeiksi vakuutusyhtiölain, 
työntekijäin eläkelain 3 §:n ja potilasvahinko
lain 5 §:n muuttamisesta, HE 350/1992 vp ), 
joskin useimmissa tapauksissa samat säännök
set sisältyvät sekä direktiiveihin että vakuutus
yhtiölain muuttamista koskevaan hallituksen 
esitykseen. Direktiiveihin sisältyy kuitenkin 
myös ulkomaisten vakuutusyhtiöiden edustus
toja koskevia erityissäännöksiä. 

Laissa on toteutettava direktiivien edellyttä
mä jako ulkomaisiin ET A-vakuutusyhtiöihin ja 
kolmansien maiden vakuutusyhtiöihin. 

Toimiluvan myöntämistä koskevia säännök
siä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa 
siten, että toimiluvasta ilmenisivät ne vahinko
ja henkivakuutusdirektiivien liitteiden mukaiset 
vakuutusluokat, joiden mukaista toimintaa ul
komaisella vakuutusyhtiöllä olisi oikeus Suo
messa harjoittaa. Vakuutettavat riskit jaettai
siin vakuutusluokkiin direktiivien säännösten 
mukaisesti. Kotimaassaan sekä vahinko- että 
henkivakuutusta harjoittava ulkomainen va
kuutusyhtiö voisi harjoittaa Suomessa vain 
vahinkovakuutusta. 

Ulkomaisille vakuutusyhtiöille asetettu kielto 
ilman sosiaali- ja terveysministeriön lupaa 
omistaa muuta liikettä kuin vakuutusliikettä 
harjoittavan suomalaisen osakeyhtiön osake
pääomasta tai äänivallasta enemmän kuin 
20 prosenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
ettei vakuutusyhtiöllä yksin tai yhdessä toisten 
vakuutusyhtiöiden tai vakuutusyhdistysten 
kanssa ilman eri lupaa saisi olla osake- tai 
äänimääräenemmistöä muuta kuin vakuutuslii
kettä harjoittavassa suomalaisessa osakeyhtiös
sä. 

Pääasiamiehen pätevyydelle ehdotetaan ase
tettavaksi samat vaatimukset kuin vakuutusyh
tiölain muutosehdotuksessa asetetaan kotimai
sen vakuutusyhtiön toimitusjohtajalle ja halli
tuksen jäsenille. 

Pääasiamiehenä voisi toimia myös suomalai
nen yhteisö, jonka olisi nimettävä edustajak
seen pääasiamiehelle asetetut vaatimukset täyt
tävä luonnollinen henkilö. 

Koska ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden 
vakavaraisuuden valvonta kuuluu yhtiöiden 
kotimaan vakuutustoimintaa valvoville viran
omaisille, ehdotetaan lakia muutettavaksi siten, 
että lain säännöksiä edustuston pääomavaati
muksista sovellettaisiin vain kolmansien mai
den vakuutusyhtiöihin. Tällaisella yhtiöllä olisi 
aina oltava sen Suomessa harjoittamaa ensiva
kuutusliikettä varten varoja Suomessa harjoite-

tun vakuutustoiminnan laadusta riippuen joko 
7 tai 14 miljoonaa markkaa (edustuston perus
pätioma). Vähintään puolet edustuston perus
pääomasta tulisi asettaa vakuudeksi ja loppu
osaa vastaava määrä tulisi sijoittaa muiksi 
varoiksi Suomeen. Edustustolla tulisi olla Suo
messa riittävä toimintapääoma, jonka vähim
mäismäärä laskettaisiin pääosin vakuutusyhtiö
lain muutosehdotuksen säännösten mukaisesti. 
Toiminnan aikana yhtiön asettaman vakuuden 
tulisi olla vähintään toimintapääoman vähim
mäismäärän suuruinen. Lakiin lisättäisiin va
kuutusyhtiölain muutosehdotusta vastaava 
säännös niin sanotusta solvenssitestistä. 

Ulkomaisella henkivakuutusyhtiöllä olisi oi
keus antaa Suomessa niin kutsuttuja unit
linked tyyppisiä (sijoitussidonnaisia) vakuutuk
sia. 

Ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö voisi myös 
ennakkoilmoituksen tehtyään harjoittaa Suo
mesta käsin vakuutuspalvelujen vapaata tarjon
taa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa muis
sa valtioissa. 

Lisäksi ehdotetaan, että Suomessa toimilu
van saanut ulkomainen vakuutusyhtiö voisi 
luovuttaa vakuutuskannan tai sen osan ulko
maiselle vakuutusyhtiölle, jolla ei ole Suomessa 
toimilupaa, tai vastaanottaa vakuutuskannan 
tai sen osan tällaiselta yhtiöltä. 

Eri valtioiden vakuutustoimintaa valvovien 
viranomaisten tarkoituksenmukaisen yhteis
työn mahdollistamiseksi olisi muutettava lain 
salassapitoa koskevia säännöksiä. 

Ulkomaiselle vakuutusyhtiölle asetettaisiin il
moitusvelvollisuus tietoonsa tulleista rahan
pesutoimintaan viittaavista seikoista sekä vel
vollisuus antaa rahanpesutoiminnan ehkäisemi
sessä tarpeellisia tietoja. 

2. Nykyinen tilanne ja asian valmis
telu 

2.1. Nykyinen tilanne 

Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta 
Suomessa annettua lakia sovelletaan ulkomai
siin vakuutusyhtiöihin ja muihin ulkomaisiin 
vakuutusyhteisöihin, jotka harjoittavat ensiva
kuutusliikettä Suomessa. Luvan ensivakuutus
liikkeen harjoittamiseen antaa valtioneuvosto. 

Tällä hetkellä toimilupa vakuutusliikkeen 
harjoittamiseen Suomessa on myönnetty kol
melle ulkomaiselle vakuutusyhtiölle. 

Ulkomaisen vakuutusyhtiön on asetettava 
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Suomeen vakuus, joka on samansuuruinen 
kuin kotimaisilta vakuutusyhtiöiltä vaadittava 
peruspääoma. Toiminnan aikana vakuutta on 
korotettava harjoitetun vakuutusliikkeen laa
juuden mukaan. Ulkomaisen vakuutusyhtiön 
on lisäksi laskettava vakuutussopimuksista ai
heutuva vastuu eli vastuuvelka ja sijoitettava 
sen katteeksi varoja. 

Yhtiön toimintaa Suomessa johtaa ja hoitaa 
yhtiön valtuuttama ja sosiaali- ja terveysminis
teriön hyväksymä pääasiamies. 

Suomessa harjoitetun toiminnan valvonta 
kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Siinä 
noudatetaan samoja periaatteita kuin kotimais
tenkin vakuutusyhtiöiden valvonnassa. 

2.2. Asian valmistelu 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 11 päivä
nä marraskuuta 1991 työryhmän, jonka tehtä
vänä oli selvittää, mitä muutoksia on tehtävä 
ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta 
Suomessa annettuun lakiin, mikäli Suomen on 
Euroopan talousalueeseen tähtäävän sopimuk
sen nojalla sopeutettava lainsäädäntönsä EY:n 
lainsäädäntöön. Esitys perustuu tämän työryh
män tekemiin ehdotuksiin. 

2.3. Lausunnonantajat 

Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden ETA-työ
ryhmän muistiosta pyydettiin lausunto kauppa
ja teollisuusministeriöltä, oikeusministeriöltä, 
ulkoasiainministeriöltä, Suomen Pankilta, Kes
kuskauppakamarilta, Kuluttaja-asiamieheltä, 
Kuluttajien vakuutustoimistolta, Suomen Va
kuutusyhtiöiden Keskusliitolta ja Teollisuuden 
Keskusliitolta. Kaikki pyydetyt tahot antoivat 
lausuntonsa asiasta. Esityksessä on pyritty ot
tamaan huomioon lausunnoissa esitetyt näkö
kohdat. 

3. Esityksen organisatoriset ja ta
loudelliset vaikutukset 

Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden valvontaa 

tai lain soveltamista varten ei ehdoteta perus
tettavaksi uusia viranomaisia eikä toimielimiä. 
Yhtiöitä valvoisi edelleenkin sosiaali- ja ter
veysministeriö. Vakuutustoiminnan kansainvä
listyminen lisää kuitenkin tarvetta yhteydenpi
toon erityisesti Euroopan talousalueeseen kuu
luvien valtioiden vakuutustarkastusviranomai
siin. Tästä syntyy jonkin verran lisäkustannuk
sia. Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin ja 
kolmannen henkivakuutusdirektiivin hyväksy
minen lisää vakuutustarkastuksen tehtäviä niin, 
että valvontahenkilökuntaa on lisättävä. Yksi
tyisvakuutuksen osalta valvontaan liittyvät 
kustannukset peritään kuitenkin vakuutustar
kastusmaksuina asianomaisilta vakuutuslaitok
silta, joten valtiolle ei aiheudu lisäkustannuk
sia. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta, 
vakuutuksenvälittäjistä ja kotimaisia vakuutus
yhtiöitä koskevan vakuutusyhtiölain muuttami
sesta on annettu erilliset hallituksen esitykset. 

Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin ja 
kolmannen henkivakuutusdirektiivin hyväksy
misen johdosta myös ulkomaisten vakuutusyh
tiöiden toiminnasta Suomessa annettuja sään
nöksiä on suurelta osin muutettava. Direktii
vien tavoitteena on siirtyä EY :n sisällä koti
maan myöntämän toimiluvan ja kotimaan val
vonnan periaatteeseen. Mahdollisuus tarjota 
vakuutuksia ilman kansallisten viranomaisten 
myöntämiä toimilupia laajenee koskemaan 
kaikkia vakuutuksia riskin suuruudesta riippu
matta. Myös valvontaviranomaisten suorittama 
vakuutusmaksujen, vakuutusehtojen ja vastuu
velan laskennan perusteiden vahvistaminen 
poistuu. Vastuuvelan katetta koskevat määräyk
set on yhdenmukaistettava ja eri sijoitustyypeil
le asetetaan enimmäisrajoituksia. Jos vakuutus
ta koskevien kolmansien direktiivien periaattei
ta sovellettaisiin myös Suomen lainsäädännös
sä, ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta 
Suomessa annettu laki koskisi lähinnä niitä 
vakuutusyhtiöitä, joiden kotipaikka on Euroo
pan talousalueen ulkopuolella. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toimin
nasta Suomessa annettu laki on yleislaki, joka 
sääntelee ulkomaisten vakuutusyhtiöiden oi
keutta harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa, 
jollei muualla laissa toisin säädetä. 

Ensimmäisen vahinko- ja ensimmäisen hen
kivakuutusdirektiivin 8 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa luetellaan maittain, minkä yhtiö
muodon omaavalle yhtiölle voidaan antaa toi
milupa vakuutusliikkeen harjoittamiseen EY:n 
alueella. Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) 
jäsenvaltioiden osalta vastaavat määräykset si
sältyvät ETA-sopimuksen rahoituspalveluja 
koskevaan liitteeseen IX. Niille vakuutusyrityk
sille, jotka yhtiömuotonsa puolesta voisivat 
saada luvan vakuutusliikkeen harjoittamiseen 
kotimaassaan, ei voida asettaa yhtiömuotoon 
perustuvia rajoituksia harjoittaa vakuutuslii
kettä muissakaan Euroopan talousalueeseen 
kuuluvissa valtioissa. 

Tämän vuoksi ehdotetaan 1 §:n 2 momenttia 
muutettavaksi siten, että laki koskisi paitsi 
ulkomaisia vakuutusosakeyhtiöitä ja ulkomai
sia keskinäisiä vakuutusyhtiöitä, myös muita 
niihin rinnastettavia ulkomaisia vakuutusyri
tyksiä. Vakuutusyrityksellä tarkoitetaan tässä 
laissa ainakin kaikkia edellä mainituissa direk
tiiveissä lueteltuja yritysmuotoja, myös Lloyd's 
-nimistä vakuutuksenantajien yhteenliittymää. 
Tällaisille yhteenliittymille voitaisiin siis ehdo
tuksen mukaan antaa toimilupa vakuutustoi
minnan harjoittamiseen Suomessa. 

Koska direktiivien mukaan ulkomaisilta va
kuutusyhtiöiltä on vaadittava toimilupa vain, 
jos kyseessä on ensivakuutusliikkeen harjoitta
minen, ei lakia 3 momentin 1 kohdan mukaan 
edelleenkään sovellettaisi jälleenvakuutusliik
keeseen. 

Toiseen vahinko- ja toiseen henkivakuutus
direktiiviin sisältyvät säännökset vakuutuspal
velujen vapaasta tarjonnasta, jolla tarkoitetaan 
esimerkiksi sitä, että Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa kotipaikan omaava ulko
mainen vakuutusyhtiö ulkomaisesta toimipai
kasta käsin kattaa Suomessa sijaitsevan vahin
kovakuutusriskin taikka tekee henkivakuutus
sopimuksen Suomessa asuvan luonnollisen 
henkilön kanssa tai täällä toimivan oikeushen-

kilön kanssa. Koska vakuutuspalvelujen va
paasta tarjonnasta ehdotetaan säädettäväksi 
erityislaissa, ei esillä olevaa lakia sen 1 §:n 3 
momentin 2 kohdan mukaan sovellettaisi edellä 
mainitussa erityislaissa tarkoitettuun toimin
taan. 

Voimassa olevan ulkomaisten vakuutusyh
tiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain 
perustelujen mukaan myös vakuutusten välit
tämistä ulkomaisille vakuutusyhtiöille pidetään 
vakuutusliikkeen harjoittamisena ulkomaisen 
vakuutusyhtiön lukuun. Se on rangaistuksen 
uhalla kiellettyä, jollei ulkomaisella vakuutus
yhtiöllä ole valtioneuvoston myöntämää toimi
lupaa harjoittaa vakuutustoimintaa Suomessa. 

Vakuutuslainsäädännön ETA-sopimukseen 
liittyvien muutosten yhteydessä ehdotetaan sää
dettäväksi erillinen laki vakuutuksenvälittäjistä 
(hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuu
tuksenvälittäjistä ja elinkeinon harjoittamisen 
oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 
HE 323/1992 vp). Tämän lain säätämisen yh
teydessä on tarkoitus antaa vakuutuksenvälit
täjille oikeus välittää vakuutuksia myös sellai
selta ulkomaiselta vakuutuksenantajalta, jolla 
ei ole Suomessa toimilupaa tai toimintalupaa 
taikka joka ei ole tehnyt vakuutuspalvelujen 
vapaata tarjontaa koskevassa lakiehdotuksessa 
tarkoitettua ilmoitusta. 

Tämän vuoksi ehdotetaan 1 §:n 3 momenttiin 
lisättäväksi 3 kohta, jonka mukaan lakia ei 
sovellettaisi vakuutuksenvälittäjistä annetussa 
laissa tarkoitettuun toimintaan. Tämä merkit
sisi sitä, että vakuutuksenvälittäjä ei tarvitsisi 
tämän lain mukaista toimilupaa vakuutuksen
välittäjistä annetun lain säännösten mukaiseen 
ulkomaisten vakuutusyhtiöiden tarjoamien va
kuutusten välittämiseen. Vakuutusyhtiölain tai 
ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta 
Suomessa annetun lain mukainen toimilupa 
kuitenkin tarvittaisiin, jos vakuutusten välittä
misen ohella harjoitettaisiin varsinaista vakuu
tusliikettä tai jos vakuutuksenvälittäjä vastoin 
vakuutuksenvälittäjistä annetussa laissa hänelle 
asetettua riippumattomuusvaatimusta toimisi 
Suomessa jonkun tai joidenkin ulkomaisten 
vakuutusyritysten edustajana. 

Yhteisön rinnakkaisvakuutusliikettä koske
vien lakien, asetusten ja hallinnollisten mää
räysten yhteensovittamisesta 30 päivänä touko-
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kuuta 1978 annetun Euroopan yhteisöjen neu
voston direktiivin (78/473/ETY), jäljempänä 
rinnakkaisvakuutusdirektiivi, 2 artiklan 1 koh
dan c alakohdan ja sen nojalla muodostuneen 
EY:n oikeuskäytännön mukaan direktiivissä 
tarkoitetussa rinnakkaisvakuutustoiminnassa 
vain johtavalta vakuutuksenantajalta voidaan 
vaatia toimilupa, toisin sanoen johtavaa vakuu
tuksenantajaa on kohdeltava kuin se olisi koko 
riskin kattava vakuutuksenantaja. 

Tämän vuoksi pykälän 3 momentin 4 koh
dassa ehdotetaan, ettei tätä lakia sovellettaisi 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
kotipaikan omaavaan ulkomaiseen vakuutus
yhtiöön, joka ulkomaisesta toimipaikasta käsin 
toimii rinnakkaisvakuutusdirektiivissä tarkoite
tussa rinnakkaisvakuutuksessa muuna kuin 
johtavana vakuutuksenantajana. 

1 a §. Ensimmäisessä vahinko- ja ensimmäi
sessä henkivakuutusdirektiivissä erotetaan toi
sistaan ne ulkomaiset vakuutusyhtiöt, joiden 
kotipaikka on EY:n jäsenvaltiossa ja ne ulko
maiset vakuutusyhtiöt, joiden kotipaikka on 
EY:n ulkopuolella. Kuten edellä yleisperuste
luissa on todettu, EY:n jäsenvaltioiden vakuu
tusyhtiöitä ja kolmansien maiden vakuutusyh
tiöitä koskevat direktiivien säännökset poik
keavat toisistaan monissa kohdin. 

Edellä kerrotusta seuraa, että myös Suomen 
lainsäädännössä on tarpeen erottaa toisistaan 
ulkomaiset vakuutusyhtiöt, joiden kotipaikka 
on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val
tiossa (ulkomaiset ETA-vakuutusyhtiöt) ja ul
komaiset vakuutusyhtiöt, joiden kotipaikka on 
Euroopan talousalueen ulkopuolella (kolman
sien maiden vakuutusyhtiöt). 

Tämä ehdotetaan tehtäväksi siten, että lakiin 
lisätään uusi 1 a §, jossa luetellaan ne pykälät, 
joita ei sovellettaisi ulkomaisiin ETA-vakuutus
yhtiöihin. Ulkomaisella vakuutusyhtiöllä kat
sottaisiin olevan kotipaikka siinä valtiossa, 
jonka lainsäädännön mukaan se on perustettu 
ja jossa sen sääntömääräinen kotipaikka, kes
kushallinto tai päätoimipaikka on. 

Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi joitakin 
vain ulkomaisia ET A-vakuutusyhtiöitä koske
via säännöksiä. 

2 §. Toisen vahinko- ja toisen henkivakuu
tusdirektiivin 3 artiklan mukaan ensimmäistä 
ja toista direktiiviä sovellettaessa yrityksen 
minkälainen tahansa pysyvä läsnäolo jäsenval
tion alueella rinnastetaan asioimistoon ja sivu
konttoriin, myös mikäli mainittu läsnäolo kä
sittää ainoastaan toimiston, jota hoitaa yrityk-

sen oma henkilökunta, tai itsenäisesti toimivan 
henkilön, jolla on pysyvä valtuutus toimia 
yrityksen puolesta asioimiston tapaan. Yrityk
sellä puolestaan tarkoitetaan sekä EY:n jäsen
valtioiden että kolmansien maiden vakuutusyh
tiöitä. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi edellä 
mainittujen säännösten mukaiseksi. 

3 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi vas
taamaan vakuutusyhtiölain muutosehdotuksen 
1 luvun 3 §:ää. Ensimmäisen vahinkovakuutus
direktiivin 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaan vakuutusyhtiön on rajoitettava liike
toimintansa vakuutusliikkeeseen ja siitä suora
naisesti johtuvaan toimintaan ryhtymättä mi
hinkään muuhun kaupalliseen liiketoimintaan. 
Tätä säännöstä vastaa voimassa olevan 3 §:n 1 
momentin ensimmäinen virke, jonka sisältöä ei 
ehdoteta muutettavaksi. 

Ensimmäisen henkivakuutusdirektiivin 13 ar
tiklan 1 kohdan mukaan mikään yritys ei saa 
yleensä harjoittaa samanaikaisesti sekä henki
että vahinkovakuutusta. Ensimmäisen henkiva
kuutusdirektiivin 8 artiklan 1 kohdan b ala
kohdan mukaan toimilupa vakuutustoiminnan 
harjoittamiseen voidaan myöntää vain yrityk
sille, jotka harjoittavat vain joko vahinko- tai 
henkivakuutusta. Ensimmäisen henkivakuutus
direktiivin 31 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, 
joka koskee kolmansien maiden vakuutusyh
tiöitä, todetaan, etteivät näiden vakuutusyhtiöi
den edustustot voi samanaikaisesti harjoittaa 
sekä vahinko- että henkivakuutusta. 

Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden osalta hen
kivakuutusliikkeen ja vahinkovakuutusliikkeen 
eriyttämistä koskeva säännös sisältyy voimassa 
olevan lain 3 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan 
henki- tai eläkevakuutusliikettä harjoittava yh
tiö ei saa harjoittaa muuta vakuutusliikettä 
kuin henkilövakuutusta ja sen jälleenvakuutus
ta. Henkilövakuutuksella tarkoitetaan tällöin 
vakuutuksenottajan tai kolmannen henkilön 
elämän tai kuoleman varalta otetun vakuutuk
sen (henkivakuutuksen) lisäksi myös esimerkik
si eläkevakuutusta, tapaturmavakuutusta, sai
rausvakuutusta ja työttömyysvakuutusta. Va
kuutusyhtiön katsotaan kuitenkin harjoittavan 
henkivakuutusliikettä vain, jos sen tuotevali
koimaan kuuluu edellä mainittuja henki- tai 
eläkevakuutuksia. 

Tämä niin sanottu erillisyysperiaate ehdote
taan säilytettäväksi pykälän 2 momentissa, 
jossa määriteltäisiin, mitä ulkomaisella henki
vakuutusyhtiöllä ja ulkomaisella vahinkova
kuutusyhtiöllä tarkoitetaan sekä minkälaista 
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vakuutusliikettä ne saavat Suomessa harjoittaa. 
Tämän määritteleminen on tarpeen erityisesti 
Euroopan talousalueen ulkopuolella kotipai
kan omaavien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden 
eli kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden osal
ta, koska niiden Suomen edustustoille 13 
b §:ssä asetettavat vakavaraisuusvaatimukset 
määräytyvät sen mukaan, mitä vakuutusliikettä 
vakuutusyhtiö Suomessa harjoittaa. 

Ulkomainen henkivakuutusyhtiö ei saisi 
Suomessa harjoittaa muuta vakuutusliikettä 
kuin henkivakuutusta ja sen jälleenvakuutusta, 
ja ulkomainen vahinkovakuutusyhtiö saisi har
joittaa täällä vain vahinkovakuutusta. 

Koska ensimmäisen henkivakuutusdirektii
vin 13 artiklan 3 kohdan mukaan yritykset, 
jotka direktiivin voimaan tullessa harjoittivat 
sekä vahinko- että henkivakuutusta (niin sano
tut komposiittiyhtiöt) ovat voineet jatkaa mo
lempien toimintojen harjoittamista ja koska on 
mahdollista, että myös Euroopan talousalueen 
ulkopuolella kotipaikan omaavat ulkomaiset 
vakuutusyhtiöt voivat kotimaassaan harjoittaa 
sekä vahinko- että henkivakuutusta, on tarpeen 
säätää erikseen näiden yhtiöiden toiminnasta 
Suomessa. EY:n jäsenvaltioiden komposiittiyh
tiöiden osalta todetaan ensimmäisen henkiva
kuutusdirektiivin 13 artiklan 4 kohdassa, että 
tällaiset vakuutusyhtiöt voivat perustaa edus
tustoja muihin jäsenvaltioihin vain vahinkova
kuutusliikkeen harjoittamista varten. Koska 
kolmansien maiden vakuutusyhtiöitä ei voida 
asettaa parempaan asemaan tässä suhteessa, on 
kaikkien kotimaassaan sekä vahinko- että hen
kivakuutustoimintaa harjoittavien ulkomaisten 
vakuutusyhtiöiden osalta todettava, että ne 
voivat Suomessa saada toimiluvan vain vahin
kovakuutusliikkeen harjoittamiseen. 

Pykälän 3 momentissa määriteltäisiin, mitä 
henkivakuutuksella ja vahinkovakuutuksella 
tässä laissa tarkoitetaan, viittaamalla ensim
mäisen henki- ja ensimmäisen vahinkovakuu
tusdirektiivin liitteinä lueteltuihin henki- ja 
vahinkovakuutusluokkiin. Jälleenvakuutusta 
pidettäisiin vahinkovakuutuksena. 

Henkivakuutuksen käsitettä laajennettaisiin 
tässä ehdotuksessa siten, että henkivakuutuk
sena pidettäisiin perinteisen henkivakuutuksen 
lisäksi myös ulkomaisen henkivakuutusyhtiön 
myöntämää muuta henkilövakuutusta, joka 
kuuluu johonkin ensimmäisen henkivakuutus
direktiivin liitteessä luetelluista henkivakuutus
luokista 1-4 (henkivakuutus, eläkevakuutus, 
henkivakuutusyhtiön myöntämä muu henkilö-
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vakuutus, vakuutus avioliiton tai syntymän 
varalta, sijoitussidonnainen vakuutus, pysyvä 
sairausvakuutus). 

Sen sijaan ulkomaiselle henkivakuutusyhtiöl
le sallittuun henkivakuutukseen ei luettaisi en
simmäisen henkivakuutusdirektiivin liitteessä 
lueteltuihin vakuutusluokkiin 5-9 kuuluvaa 
toimintaa. 

Henkivakuutusluokkien 5-8 mukainen toi
minta jäisi lain soveltamisalan ulkopuolelle, 
koska tällainen toiminta ei vastaa Suomen 
lainsäädännössä omaksuttua vakuutuksen kä
sitettä. Koska tämä toiminta ei myöskään ole 
ensimmäisen henkivakuutusdirektiivin 1 artik
lan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla Suomen 
yksityisvakuutusta valvovien viranomaisten 
valvonnan alaista eikä sen harjoittamiseen ole 
myönnetty toimilupaa Suomessa, eivät ensim
mäisen henkivakuutusdirektiivin säännökset 
velvoita tämän toiminnan sallimiseen. 

Henkivakuutusluokka 5 käsittää tontiinit, 
joilla tarkoitetaan yhdistysten perustamista ta
voitteena kerätä jäseniltä vakuutusmaksuina 
pääomia ja jakaa myöhemmin täten kertyneet 
varat elonjääneille tai vainajan edunsaajille. 

Henkivakuutusluokkaan 6 kuuluvat vakuu
tusteknisiin laskelmiin perustuvat kertyneen 
pääoman takaisinmaksua tarkoittavat sopi
mukset. Näitä ei pidetä lainsäädäntömme mu
kaan vakuutuksena, vaan pikemminkin pank
kitalletukseen verrattavana sijoituksena, koska 
tällaiseen sopimukseen ei liity sosiaali- ja ter
veysministeriön ohjeissa edellytettyä riittävää 
vakuutuksellista sisältöä. 

Henkivakuutusluokka 7 käsittää ryhmäelä
kerahastojen hoitamisen ja luokkaan 8 kuulu
vat vakuutukset määritellään Ranskan vakuu
tuslainsäädännössä. 

Henkivakuutusluokkaan 9 kuuluu sellainen 
elinikään liittyvä toiminta, josta säädetään so
siaalivakuutuslainsäädännössä ja jota vakuutus
yhtiöt hoitavat omalla vastuullaan. Ainoa Suo
messa harjoitettu vakuutuslaji, jonka voidaan 
katsoa kuuluvan yhdeksänteen henkivakuutus
luokkaan, on lakisääteinen työeläkevakuutus. 
ETA-sopimuksen liitteeseen IX on Suomen 
osalta kuitenkin lisätty poikkeus, jonka mu
kaan ensimmäistä henkivakuutusdirektiiviä ei 
sovelleta Suomen lakisääteiseen eläkevakuutuk
seen, jolla tarkoitetaan työntekijäin eläkelaissa 
(395/61) ja muussa siihen liittyvässä Suomen 
lainsäädännössä säädettyä eläkevakuutusyhtei
söjen harjoittamaa eläkevakuutustoimintaa. La
kisääteistä työeläkevakuutusta koskevaa lain-



10 1992 vp - HE 363 

säädäntöä ei tarvitse siis sopeuttaa direktiivien 
määräyksiin. Lakisääteisen eläkevakuutusliik
keen harjoittaminen ei ole erityislainsäädännön 
mukaan sallittua ulkomaisille vakuutusyhtiöil
le. 

Vahinkovakuutusluokkia olisi yhteensä kah
deksantoista ensimmäisen vahinkovakuutusdi
rektiivin liitteen ja siihen 10 päivänä joulukuu
ta 1984 annetussa direktiivissä tehdyn lisäyksen 
mukaisesti (Euroopan yhteisöjen neuvoston di
rektiivi muun e;nsivakuutusliikkeen kuin henki
vakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista 
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta annetun en
simmäisen direktiivin 73/239/ETY muuttami
sesta erityisesti matkailijoille annetun avun 
osalta (84/641/ETY), jäljempänä matka-apudi
rektiivi). 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaisi tarkem
mat määräykset vakuutusluokista. 

Voimassa olevan 3 §:n 2 momentin säännöstä 
siitä, että toimiluvan Suomessa saanut ulko
mainen vakuutusyhtiö ei saa ilman sosiaali- ja 
terveysministeriön lupaa omistaa muuta elin
keinoa kuin vakuutusliikettä harjoittavan suo
malaisen osakeyhtiön osakepääomasta enem
pää kuin määrän, joka vastaa 20 prosenttia 
yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkei
den äänimäärästä, tai vastaavaa määräämisval
taa muussa yrityksessä, ehdotetaan 4 momen
tissa muutettavaksi. Ehdotuksen mukaan ulko
maisella vakuutusyhtiöllä ei saisi ilman minis
teriön lupaa yksin tai yhdessä muiden vakuu
tusyhtiöiden tai vakuutusyhdistysten kanssa 
olla muuta elinkeinoa kuin vakuutusliikettä 
harjoittavassa suomalaisessa osakeyhtiössä osa
ke-enemmistöä tai enemmistöä kaikkien osak
keiden tuottamasta äänimäärästä tai vastaavaa 
määräämisvaltaa muussa suomalaisessa yhtei
sössä. 

Jos ulkomaisella vakuutusyhtiöllä olisi edellä 
kerrotuo suuruinen määräämisvalta muuta 
kuin vakuutusliikettä tai siihen liittyvää toimin
taa harjoittavassa yhtiössä, sen voitaisiin kat
soa harjoittavan Suomessa muuta elinkeinoa 
kuin vakuutusliikettä. Toisaalta ensimmäisen 
vahinkovakuutusdirektiivin 18 artiklan ja en
simmäisen henkivakuutusdirektiivin 21 artiklan 
1 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
vakuutusyrityksen varojen valintaa vain siltä 
osin, kuin kysymys on vakuutusteknistä vas
tuuvelkaa vastaavista varoista tai vakavarai
suuden säilyttämisestä. Tämän vuoksi on Suo
men lainsäädännössäkin tarpeen sallia ulko-

maisen vakuutusyhtiön varojen sijoittaminen 
muihin kuin vakuutusliikettä harjoittaviin suo
malaisiin yrityksiin aina 50 prosenttiin saakka. 

Nykyisin voimassa olevan lain mukaisesti 4 
momentin säännös ei kuitenkaan estäisi ulko
maista vakuutusyhtiötä omistamasta asunto
tai kiinteistöyhtiötä taikka yhteisöä, jonka toi
mintaa voidaan pitää vakuutusliikkeeseen liit
tyvänä ja tämän kannalta tarkoituksenmukai
sena. 

Omistusrajoituksen lieventämisen lisäksi en
tistä 2 momentin säännöstä muutettaisiin siis 
vakuutusyhtiölain muutosehdotuksen mukai
sesti myös siten, että rajoitusta sovellettaessa 
laskettaisiin yhteen kaikkien sekä koti- että 
ulkomaisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyh~ 
distysten omistukset vieraalla toimialalla toimi
vassa yhteisössä. 

Entisiä omistuksia vieraalla toimialalla toi
mivissa yrityksissä ei kuitenkin ehdoteta puret
tavaksi, vaan voimaantulosäännöksen mukaan 
ulkomainen vakuutusyhtiö, vakuutusyhtiöt tai 
vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset yhdessä 
saavat edelleen omistaa jo ennen lain voimaan
tuloa omistamansa osakkeet ja takuuosuudet. 
Ne eivät voisi kuitenkaan kasvattaa osuuttaan 
ilman sosiaali- ja terveysministeriön lupaa. 

Pykälän 5 momentti vastaa asialliselta sisäl
löltään nykyistä 3 momenttia, kuitenkin siten, 
että momentissa ehdotetaan omistuksen suu
ruutta laskettaessa otettavaksi huomioon myös 
yhtiön ja sen sivuyhtiön perustarnalle tai niiden 
yhteydessä toimivalle eläkekassalle kuuluvat 
osakkeet ja määräämisvalta sekä, jos ulkomai
nen vakuutusyhtiö on samassa konsernissa 
toisen Suomessa toimiluvan saaneen vakuutus
yhtiön kanssa, tämän toisen vakuutusyhtiön tai 
sen sivuyhtiön perustarnalle tai niiden yhtey
dessä toimivalle eläkekassalle kuuluvat osak
keet ja määräämisvalta. 

5 §. EY:n jäsenvaltioiden vakuutusyhtiöiden 
osalta säädetään ensimmäisen vahinko- ja en
simmäisen henkivakuutusdirektiivin 6 artiklan 
1 ja 2 kohdassa, että jokaisen jäsenvaltion on 
vaadittava ensivakuutusliikkeen harjoittami
seen alueellaan virallinen toimilupa, jonka 
myöntävät kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset. 

Kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden osal
ta sama vaatimus on esitetty ensimmäisen 
vahinkovakuutusdirektiivin 23 artiklan 1 koh
dassa ja ensimmäisen henkivakuutusdirektiivin 
27 artiklan 1 kohdassa. 
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Tältä osin lakia ei tarvitsisi siis muuttaa, 
vaan valtioneuvosto myöntäisi edelleen ulko
maisille vakuutusyhtiöille toimiluvan niiden ha
kemuksesta. 

EY:n jäsenvaltioiden vakuutusyhtiöiden 
osalta ensimmäisen vahinko- ja ensimmäisen 
henkivakuutusdirektiivin 10 artiklan 4 kohdas
sa todetaan, että kansalliset viranomaiset eivät 
saa toimilupaa myönnettäessä ottaa huomioon 
markkinoiden taloudellisia tarpeita, toisin sa
noen evätä lupaa tarkoituksenmukaisuushar
kinnan perusteella. Tältä osinkaan 5 §:n 1 
momenttia ei olisi tarpeen muuttaa, sillä sitä 
tulkittaisiin entisen käytännön mukaisesti siten, 
että valtioneuvosto ei toimilupaa myönnettäes
sä voisi sen nojalla harjoittaa direktiivien kiel
tämää tarkoituksenmukaisuusharkintaa ulko
maisten vakuutusyhtiöiden osalta. 

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin kuitenkin 
selvennyksenä nykyisinkin noudatetun vasta
vuoroisuusperiaatteen sisältävä säännös, jonka 
mukaan toimilupa voitaisiin kuitenkin evätä, 
jos suomalaiselle vakuutusyhtiölle ei annettaisi 
vastaavaa toimilupaa ulkomaisen vakuutusyh
tiön kotimaassa. 

Toimiluvan antamisen edellytyksenä olisi 2 
momentin mukaan edelleen se, että toimilupa 
voitaisiin myöntää enintään sen laajuisen toi
minnan harjoittamiseen, jota yhtiö laillisesti 
harjoittaa kotimaassaan, mikä säännös vastaa 
ensimmäisen vahinko- ja ensimmäisen henkiva
kuutusdirektiivin 10 artiklan b kohdassa (EY:n 
jäsenvaltioiden vakuutusyhtiöt) ja ensimmäisen 
vahinkovakuutusdirektiivin 23 artiklan 2 koh
dan a alakohdassa ja ensimmäisen henkivakuu
tusdirektiivin 27 artiklan 2 kohdan a alakoh
dassa (kolmansien maiden vakuutusyhtiöt) esi
tettyjä vaatimuksia. 

Toimiluvan tulee ensimmäisen vahinko- ja 
ensimmäisen henkivakuutusdirektiivin 7 artik
lan 1 ja 2 kohdan (EY:n jäsenvaltioiden va
kuutusyhtiöt) mukaan olla voimassa valtion 
koko alueella, jollei hakija pyydä lupaa harjoit
taa vakuutustoimintaa vain osalla valtion alu
eesta. Toimilupa on myönnettävä vakuutus
luokittain. Toimiluvan on katettava koko va
kuutusluokka, jollei hakija halua kattaa vain 
osaa luokkaan liittyvistä riskeistä. 

Tästä syystä 2 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että ulkomaiselle vakuutusyh
tiölle myönnettäisiin toimilupa vakuutusluokit
tain ja luokkaryhmittäin ja että toimilupa 
voitaisiin vain hakijan pyynnöstä rajoittaa kos
kemaan vakuutusluokan osaa tai osaa Suomen 

valtion alueesta. Jokaisen ulkomaisen vakuu
tusyhtiön toimilupaan sisältyisi siis selvitys 
siitä, mihin direktiivien mukaisiin riskiluokkiin 
kuuluvaa toimintaa vakuutusyhtiö harjoittaa. 
Nykyisin toimilupa annetaan vakuutuslajeittain 
tai niin sanottuna yleistoimilupana, jolloin se 
käsittää kaikki vakuutuslajit toimiluvassa mai
nituin poikkeuksin. Voimaantulosäännöksiin 
olisi tämän johdosta lisättävä säännökset siitä, 
miten jo toimivien vakuutusyhtiöiden toimilu
vat muutetaan vastaamaan ehdotettuja vaati
muksia. 

Vaikka edellä mainitut direktiivien säännök
set eivät nimenomaisesti koske kolmansien 
maiden vakuutusyhtiöitä, on niihin perusteltua 
soveltaa tältä osin samaa menettelyä kuin 
kotimaisiin vakuutusyhtiöihin ja ulkomaisiin 
ET A-vakuutusyhtiöihin. 

Oikeudesta harjoittaa lakisääteistä vakuutus
liikettä olisi lisäksi voimassa, mitä siitä on 
erityislainsäädännössä säädetty. 

Pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti, jonka 
mukaan ulkomaiselle ET A-vakuutusyhtiölle 
voitaisiin antaa määräaikainen toimilupa vain 
yhtiön pyynnöstä. 

Pykälän 5 momentin mukaan ulkomaisen 
ETA-vakuutusyhtiön olisi ilmoitettava ennalta 
sosiaali- ja terveysministeriölle, jos se aikoo 
ryhtyä Suomen edustustosta käsin harjoitta
maan vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta 
annetussa lakiehdotuksessa tarkoitettua toi
mintaa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
muussa valtiossa. Ilmoitukseen olisi liitettävä 
suunnitelma aiotusta toiminnasta. Momentti 
perustuu toisen vahinkovakuutusdirektiivin 14 
artiklaan ja toisen henkivakuutusdirektiivin 11 
artiklaan. 

6 §. Pykälä koskisi vain niitä ulkomaisia 
vakuutusyhtiöitä, joiden kotipaikka on Euroo
pan talousalueen ulkopuolella. Siinä lueteltai
siin ne asiakirjat ja selvitykset, jotka tällaisen 
ulkomaisen vakuutusyhtiön olisi liitettävä toi
milupahakemukseensa. Pääosin luettelo säilyisi 
ennallaan. Yhtiön olisi kuitenkin esitettävä 
pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan yhtiö
järjestyksen tai sääntöjen lisäksi myös luettelo 
hallituksen jäsenistä ja yhtiön ylimmästä joh
dosta, joten vaatimukset olisivat tältä osin sa
mat kuin ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiöllä. 

Tilinpäätökset, hallituksen toimintakerto
mukset ja tilintarkastajien lausunnot liitettäisiin 
toimintasuunnitelmaan, josta sosiaali- ja ter
veysministeriö antaisi tarkemmat, direktiivien 
mukaiset määräykset (ensimmäinen vahinkova-
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kuutusdirektiivi 11 artikla 1 ja 2 kohta, 23 
artikla 2 kohdan g alakohta, ensimmäinen 
henkivakuutusdirektiivi 11 artikla 1 ja 2 kohta, 
27 artikla 2 kohdan g alakohta). Toiminta
suunnitelman olisi sisällettävä muun muassa 
selvitys niiden riskien laadusta, jotka yritys 
aikoo kattaa, käyttöön otettavat yleiset ja 
erityiset vakuutusehdot, kuhunkin liiketoimin
nan ryhmään sovellettavat maksuperusteet, jäl
leenvakuutusta koskevat pääperiaatteet ja sel
vitys perustamiskustannuksista. 

7 §. Pykälää sovellettaisiin vain ulkomaisiin 
ET A-vakuutusyhtiöihin. Pykälän sisältö perus
tuu ensimmäisen vahinko- ja ensimmäisen hen
kivakuutusdirektiivin 1 0 artiklaan, jossa on 
esitetty luettelo niistä asiakirjoista ja selvityk
sistä, jotka toimiluvan myöntävä viranomainen 
saa vaatia liitettäväksi toimilupahakemukseen. 
Näitä ovat pykälän 1 momentin mukaan: 1) 
yhtiöjärjestys tai säännöt sekä luettelo hallituk
sen jäsenistä ja yhtiön ylimmästä johdosta 
(ensimmäinen vahinko- ja ensimmäinen henki
vakuutusdirektiivi 10 artikla 1 kohdan a ala
kohta); 2) yhtiön kotimaan vakuutustoimintaa 
valvovan viranomaisen todistus, josta käy ilmi 
a) ne vakuutusluokat, joiden mukaista toimin
taa yhtiö kotimaassa toimilupansa mukaan 
toisaalta saa ja b) toisaalta todistusta annetta
essa tosiasiallisesti harjoittaa, c) että ulkomai
sella vakuutusyhtiöllä on niin paljon varoja, 
että se täyttää ensimmäisessä vahinko- ja en
simmäisessä henkivakuutusdirektiivissä asetetut 
vähimmäisvakavaraisuusvaatimukset, d) mitkä 
ovat arvioidut perustamiskustannukset ja kuin
ka yhtiö aikoo ne kattaa sekä matka-avun 
osalta, mitä muita voimavaroja (henkilökun
taa, varusteita) avun tarjoajana on käytettävis
sään (ensimmäinen vahinkovakuutusdirektiivi 
10 artikla 1 kohdan b alakohta ja matka
apudirektiivi 7 artikla, ensimmäinen henkiva
kuutusdirektiivi 10 artikla 1 kohdan b alakohta 
ja 11 artikla 1 kohdan e alakohta); 3) suunni
telma toiminnasta Suomessa (ensimmäinen va
hinko- ja ensimmäinen henkivakuutusdirektiivi 
10 artikla 1 kohdan c alakohta), pääasiamiehen 
hyväksymistä koskeva hakemus (ensimmäinen 
vahinko- ja ensimmäinen henkivakuutusdirek
tiivi 10 artikla 1 kohdan d alakohta) ja 
hakemus perusteiden vahvistamisesta. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan c alakohdas
sa mainituilla direktiiveissä asetetuilla vähim
mäisvakavaraisuusvaatimuksilla tarkoitetaan 
sitä, että ulkomaisella ET A-vakuutusyhtiöllä 
on oltava vähintään ensimmäisen vahinkova-

kuutusdirektiivin 17 artiklan tai ensimmäisen 
henkivakuutusdirektiivin 20 artik1an mukaisen 
takuumäärän (guarantee fund) suuruinen toi
mintapääoma. Jos kuitenkin ensimmäisen va
hinkovakuutusdirektiivin 16 artiklan tai ensim
mäisen henkivakuutusdirektiivin 19 artiklan 
mukaisesti laskettu toimintapääoman vähim
mäismäärä (minimum solvency margin) on 
korkeampi kuin edellä mainittujen artikloiden 
mukainen takuumäärä, yhtiön toimintapää
oman tulee olla vähintään edellä mainitun 
toimintapääoman vähimmäismäärän suurui
nen. 

Pykälän 2 momentin mukaan ulkomaisen 
ETA-vakuutusyhtiön olisi hakiessaan toimilu
van laajentamista joko muihin vakuutusluok
kiin tai valtion muihin osiin liitettävä hake
mukseensa toimintasuunnitelma ja 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitettu kotimaan toimivaltaisen 
viranomaisen todistus (ensimmäinen vahinko
ja ensimmäinen henkivakuutusdirektiivi 10 ar
tikla 2 kohta). 

Pykälän 3 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö antaisi tarkemmat määräyk
set toimintasuunnitelmasta. Määräykset, joita 
on selostettu edellä 6 §:n yhteydessä, olisivat 
samat kaikille ulkomaisille vakuutusyhtiöille. 

7 a §. Ensimmäisen vahinko- ja ensimmäisen 
henkivakuutusdirektiivin 12 artiklan mukaan 
kaikki toimiluvan epäävät päätökset on täsmäl
lisesti perusteltava ja annettava tiedoksi yrityk
sille. Jäsenvaltion on säädettävä toimiluvan 
hakijalle oikeus saattaa epäävä päätös tuomio
istuimen käsiteltäväksi. 

Lain 47 §:n 1 momentin mukaan ulkomainen 
vakuutusyhtiö voi hakea muutosta valtioneu
voston tai sosiaali- ja terveysministeriön tämän 
lain nojalla antamaan päätökseen tai määräyk
seen muutoksenhausta hallintoasioissa annetun 
lain (154/50) mukaisessa järjestyksessä. Koska 
valtioneuvosto ei toimilupaa myöntäessään voi
si harjoittaa tarkoituksenmukaisuusharkintaa, 
valtioneuvoston toimiluvan epäävästä päätök
sestä voitaisiin aina valittaa korkeimpaan hal
linto-oikeuteen. 

Ensimmäisen vahinkovakuutusdirektiivin ja 
ensimmäisen henkivakuutusdirektiivin 12 artik
lan mukaan oikeus tuomioistuinkäsittelyyn on 
säädettävä myös niitä tapauksia varten, joissa 
toimilupahakemusta ei ole käsitelty kuuden 
kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanotta
misesta. 

Tämän vuoksi ehdotetaan lakiin lisättäväksi 
uusi 7 a §, jonka 1 momentin mukaan valtio-
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neuvoston tulee tehdä päätös toimiluvan myön
tämisestä tai epäämisestä kuuden kuukauden 
kuluessa hakemuksen vireilletulosta ja asian 
ratkaisemiseksi tarvittavien asiakirjojen ja sel
vitysten toimittamisesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan toimiluvan 
hakijana olisi oikeus muutoksenhausta hallin
toasioissa annetun lain mukaisesti valittaa kor
keimpaan hallinto-oikeuteen, jos päätöstä ei 
olisi annettu 1 momentissa annetussa määrä
ajassa. 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. Valituksen kat
sottaisiin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään 
päätökseen. 

Tästä valitusmahdollisuudesta hakijalle ei 
annettaisi erikseen tietoa, vaan hänen tehtäväk
seen jäisi hankkia viranomaiselta selvitys siitä, 
milloin hänen hakemuksensa tai sitä täydentä
vä selvitys olisi saapunut viranomaiselle. 

Valituksen voisi tehdä, kunnes hakemukseen 
olisi annettu päätös. Valtioneuvoston olisi il
moitettava valituksen vireilletulon jälkeen an
tamastaan päätöksestä valitusviranomaiselle, 
joka ottaisi sen huomioon valituskäsittelyssään. 

Ehdotettu säännös ei merkitse, etteikö hake
mukseen tulisi antaa virkavastuun alaisena 
päätöstä kuuden kuukauden kuluessa. Jollei 
päätöstä annettaisi tässä ajassa, hakija voisi 
myös jäädä odottamaan päätöstään, koska sen 
antamiseen olisi yhä velvollisuus. 

9 §. Ensimmäisen vahinko- ja ensimmäisen 
henkivakuutusdirektiivin 10 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaan EY:n jäsenvaltion vakuu
tusyhtiön, joka hakee toimilupaa toiminnan 
aloittamiseen, tulee nimittää edustajakseen val
tuutettu asiamies, jolla on vakinainen asuin
paikka vastaanottavassa maassa. Kolmansien 
maiden vakuutusyhtiöiden osalta asiamiestä 
koskeva säännös on ensimmäisen vahinkova
kuutusdirektiivin 23 artiklan 2 kohdan d ala
kohdassa ja ensimmäisen henkivakuutusdirek
tiivin 27 artiklan 2 kohdan d alakohdassa. Lain 
pääasiamiestä koskevat säännökset vastaavat 
pääosin direktiivien vaatimuksia. 

Pykälän 1 momentin mukaan pääasiamiehel
lä olisi oltava kotipaikka Suomessa. Tämä 
merkitsee, että hänellä olisi oltava täällä väes
tökirjalaissa (141169) tarkoitettu varsinainen 
asunto ja koti. 

Ensimmäisen vahinko- ja ensimmäisen hen
kivakuutusdirektiivin 10 artiklan 1 kohdan d 

alakohdan mukaan pääasiamiehelle voi asettaa 
vain sellaisia maineeseen tai ammatilliseen pä
tevyyteen liittyviä vaatimuksia, jota sovelletaan 
kotimaisen vakuutusyhtiön hallituksen jäseniin 
ja johtajiin. Kolmansien maiden vakuutusyh
tiöiden osalta pätevyysvaatimusten asettamista 
ei ole rajoitettu. 

Edellä esitetyn vuoksi ehdotetaan pykälän 1 
momenttia muutettavaksi siten, että pääasia
miehelle asetettaisiin samat vaatimukset kuin 
vakuutusyhtiölain muutosehdotuksen mukaan 
asetetaan kotimaisen vakuutusyhtiön hallituk
sen jäsenille ja toimitusjohtajalle; pääasiamie
hen tulisi olla hyvämaineinen ja hänellä olisi 
oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan 
tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laa
tuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Vajaa
valtainen, liiketoimintakieltoon asetettu tai 
konkurssissa oleva ei voisi toimia pääasiamie
henä. Hyvämaineisena ei voitaisi pitää henki
löä, jonka aikaisempi toiminta, esimerkiksi se, 
että hänet olisi tuomittu merkittävistä talous
rikoksista, osoittaisi hänet ilmeisen sopimatto
maksi toimimaan pääasiamiehenä. 

Ensimmäisen vahinko- ja ensimmäisen hen
kivakuutusdirektiivin 10 artiklan 1 kohdan d 
alakohdassa säädetään, että jos ulkomaisen 
vakuutusyhtiön edustajana toimii juridinen 
henkilö, sillä on oltava kotipaikka vastaanot
tavassa maassa. 

Tämän johdosta pykälän 2 momenttia olisi 
muutettava siten, että ulkomaisen vakuutusyh
tiön edustajana voisi toimia vakuutusyhtiön 
lisäksi muukin suomalainen oikeushenkilö. 
Vaikkei samanlainen harmonisointivelvoite 
koske niitä vakuutusyhtiöitä, joiden kotipaikka 
on Euroopan talousalueen ulkopuolella, ei tältä 
osin ole tarvetta asettaa niille ankarampia 
vaatimuksia. 

Jos pääasiamiehenä toimisi yhteisö, sen olisi 
ensimmäisen vahinko- ja ensimmäisen henkiva
kuutusdirektiivin 10 artiklan 1 kohdan d ala
kohdan mukaisesti nimettävä edustajakseen 
luonnollinen henkilö, joka täyttää pääasiamie
helle asetetut vaatimukset. 

10 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 
momentti, jonka mukaan sosiaali- ja terveys
ministeriöllä olisi mahdollisuus tarvittaessa an
taa tarkempia määräyksiä pääasiamiehen val
takirjasta ja pätevyyttä koskevasta selvitykses
tä. Tällainen tarve saattaa syntyä esimerkiksi, 
jos Lloyd's tai muu sen kaltainen vakuutuk
senantajien yhteenliittymä hakisi toimilupaa 
Suomesta. Tällöin olisi harkittava, miten tällai-
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nen vakuutusyritys voisi antaa sitä edustavalle 
pääasiamiehelle sellaisen va1tuutuksen, että 
pääasiamies voisi toimia yritystä sitovasti esi
merkiksi oikeudenkäynnissä, kuten ensimmäi
sen vahinko- ja ensimmäisen henkivakuutusdi
rektiivin 10 artiklan 1 kohdan d alakohta 
edellyttää. 

13 §. Vakuutusta koskevista direktiiveistä 
johtuvana lähtökohtana vakavaraisuussään
nösten osalta olisi, että ulkomaisten ETA
vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuden valvonta 
kokonaisuudessaan ja siis myös Suomen edus
tuston kautta harjoitetun toiminnan osalta 
vastuuvelan laskentaperusteita lukuun ottamat
ta kuuluu yhtiön kotimaan viranomaisille. Vas
tuuvelan katetta lukuunottamatta edustuston 
sijaintimaa ei voi myöskään vaatia varojen 
sijoittamista alueelleen eikä siis asettaa edus
tustolle erityisiä pääomavaatimuksia. Ensim
mäisen vahinko- ja ensimmäisen henkivakuu
tusdirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa todetaan 
nimenomaan, että jäsenvaltiot eivät saa asettaa 
toimiluvan saamisen edellytykseksi talletteen 
tekemistä tai vakuuden asettamista. 

Tästä syystä ulkomaisen vakuutusyhtiön 
Suomen edustuston vakavaraisuutta sääntele
vät 13-13 d § koskisivat vain niitä ulkomaisia 
vakuutusyhtiöitä, joiden kotipaikka on Euroo
pan talousalueen ulkopuolella. Nämä yhtiöiden 
vakavaraisuutta koskevat vähimmäisvaatimuk
set sisältyvät ensimmäisen vahinkovakuutusdi
rektiivin 23 ja 25 artiklaan ja ensimmäisen 
henkivakuutusdirektiivin 27 ja 29 artiklaan. 
Direktiivit eivät kuitenkaan estä asettamasta 
kansallisessa lainsäädännössä ankarampia vel
voitteita. 

Ensimmäisen vahinkovakuutusdirektiivin 23 
artiklan 2 e kohdan ja ensimmäisen henkiva
kuutusdirektiivin 27 artiklan 2 e kohdan mu
kaan eräänä edellytyksenä edustustolle annet
tavan toimiluvan myöntämiselle on, että kol
mannen maan vakuutusyhtiöllä on edustuston 
sijaintimaassa varoja niin paljon, että ne vas
taavat vähintään puolta ensimmäisen vahinko
vakuutusdirektiivin 17 artiklan 2 kohdassa tai 
ensimmäisen henkivakuutusdirektiivin 20 artik
lan 2 kohdassa annetusta ecu-määräisestä ta
kuumäärän vähimmäismäärästä (minimum 
guarantee fund) ja että näistä varoista vähin
tään puolet on talletettu vakuudeksi edustuston 
toimintamaassa. Tässä esityksessä on lähdetty 
siitä, että kolmansien maiden vakuutusyhtiötä 
koskevat vakavaraisuussäännökset ovat, kuten 

nykyisinkin, vakuuden (peruspääoma) osalta 
ankarampia kuin direktiivien vaatimukset. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi ulkomai
sen vakuutusyhtiön edustuston peruspääomas
ta. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, kuinka 
paljon varoja ulkomaisella vakuutusyhtiöllä 
olisi aina oltava Suomessa sen täällä harjoitta
maa ensivakuutusliikettä varten. Momentissa 
annetut markkamääräiset vaatimukset olisivat 
samat kuin kotimaisille vakuutusyhtiöille va
kuutusyhtiölain muutosehdotuksen 2 luvun 
5 §:n 1 momentissa asetetut peruspääomavaati
mukset. Voimassa olevan lain 13 §:n 1 momen
tin mukaisia markkamääriä ehdotetaan koro
tettavaksi vastaamaan yleisessä hintatasossa 
tapahtunutta kehitystä, kuten vakuutusyhtiö
lain muutosehdotuksessakin. Lisäksi vahinko
vakuutusliikkeen harjoittamiseen vaadittavan 
peruspääoman vähimmäismääriä koskevia vaa
timuksia muutettaisiin vastaamaan ensimmäi
sen vahinkovakuutusdirektiivin liitteen ja siihen 
myöhemmin tehdyn lisäyksen mukaista jakoa 
vahinkovakuutusluokkiin. 

Varojen vähimmäismäärä riippuisi edelleen 
siitä, minkä tyyppistä vakuutusliikettä yhtiö 
aikoo harjoittaa ja peruspääoman suuruus 
määräytyisi sen vakuutusliikkeen mukaan, jota 
koskee korkein vaatimus. 

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin ulko
maisen vakuutusyhtiön Suomen edustuston pe
ruspääoma, jolla tarkoitetaan 1 momentin mu
kaista varojen vähimmäismäärää. 

Kun yhtiö olisi toiminut Suomessa vähintään 
kolme vuotta, sosiaali- ja terveysministeriö 
voisi 3 momentin mukaan yhtiön hakemukses
ta pienentää 1 momentissa säädettyä peruspää
omavaatimusta enintään puoleen 1 momentissa 
esitetyistä markkamääristä, kuten voimassa 
olevan lain mukaan on vakuuden osalta mah
dollista. 

Pykälän 1 momentissa annettuja markka
määriä voitaisiin 4 momentin mukaan muuttaa 
asetuksella vastaamaan yleisessä hintatasossa 
tapahtunutta kehitystä. Säännös vastaa nykyi
sen lain 13 §:n 6 momenttia. 

13 a §. Ensimmäisen vahinkovakuutusdirek
tiivin 23 artiklan 2 kohdan e alakohdan ja 
ensimmäisen henkivakuutusdirektiivin 27 artik
lan 2 kohdan e alakohdan mukaan kolmannen 
maan vakuutusyhtiölle voidaan myöntää toimi
lupa vakuutusliikkeen harjoittamiseen muun 
muassa sillä ehdolla, että yhtiö osoittaa, että 
sillä on toimintamaassa varoja vähintään puo-
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let takuumäärän vähimmäismäärästä (mini
mum guarantee fund) ja että yhtiö tallettaa 
yhden neljäsosan takuumäärän vähimmäismää
rästä toimintamaahan vakuudeksi. Lisäksi toi
minnan aikana toimintapääoman vähimmäis
määrää (minimum solvency margin) vastaavien 
yhtiön varojen on sijaittava siinä maassa, jossa 
liiketoimintaa harjoitetaan takuumäärään (gua
rantee fund) saakka ja sen ylimenevä osa 
yhteisön alueella (ensimmäinen vahinkovakuu
tusdirektiivi 25 artikla 3 kohta, ensimmäinen 
henkivakuutusdirektiivi 29 artikla 3 kohta). 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että 13 §:n mukaisista edustuston perus
pääomaa vastaavista varoista puolet olisi ase
tettava sosiaali- ja terveysministeriön hyväksy
mään suomalaiseen talletuspankkiin tai Suo
messa toimiluvan saaneen ulkomaisen luotto
laitoksen sivukonttoriin ministeriön määräämin 
ehdoin vakuudeksi. 

Luottolaitoksella tarkoitetaan tässä esityk
sessä luottolaitostoiminnasta annetun lakiehdo
tuksen (HE 295/1992 vp) mukaisesti talletus
pankkia ja muuta osakeyhtiötä, osuuskuntaa 
tai hypoteekkiyhdistystä, joka hankkii ammat
timaisesti talletuksia ja muita takaisin makset
tavia varoja yleisöltä ja tarjoaa omaan lukuun 
luottoja ja niihin verrattavaa rahoitusta. Talle
tuspankkeja ovat liikepankit, säästöpankit, 
osuuspankit ja Postipankki Oy. 

Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan 
aikana vakuuden arvon olisi kuitenkin oltava 
vähintään toimintapääoman vähimmäismäärän 
(minimum solvency margin) suuruinen. Jos siis 
näin laskettu vakuuden vähimmäismäärä olisi 
suurempi kuin toiminnan alkaessa vaadittu, 
yhtiön tulisi korottaa vakuutta. Säännöksen 
noudattamista valvottaisiin 22 §:n 3 momentis
sa säädetyllä tavalla eli vaatimalla vakuudesta 
ja peruspääomasta vuosittain todistus. Koska 
vakuuden arvon ja peruspääomaa vastaavien 
varojen tulisi jatkuvasti olla vähintään 13 ja 13 
a §:ssä säädetyllä tasolla, todistus voitaisiin 
tarvittaessa vaatia useamminkin. 

Pykälän I momentissa vakuudelle asetetut 
markkamääräiset vaatimukset olisivat kor
keampia kuin direktiivien asettamat vähim
mäisvaatimukset. Voimassa olevaan lakiin ver
rattuna markkamääräinen vakuusvaatimus kui
tenkin alenisi, pitäisihän vain vähintään puolet 
I3 §:n mukaisesta peruspääoman määrästä 
asettaa ehdotuksen 13 a §:n mukaisesti alkuva
kuudeksi. Loput peruspääomaa vastaavat varat 

ulkomainen vakuutusyhtiö voisi sijoittaa Suo
meen ilman, että niiden vallintaa rajoitettai
siin. 

Pykälän 2 momentin johdosta myös ensim
mäisen vahinkovakuutusdirektiivin 25 artikla 3 
kohdan ja ensimmäisen henkivakuutusdirektii
vin 29 artikla 3 kohdan vaatimukset varojen 
sijainnista aina täyttyisivät. 

Pykälän 3 momentti vastaa sisällöltään voi
massa olevan lain 13 §:n 5 momenttia, joten 
tältä osin vaatimuksia ei ehdoteta muutettavan. 

Pykälän 4 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voisi tarvittaessa antaa mää
räyksiä muiden peruspääomaa vastaavien va
rojen kuin vakuuden sijoittamisesta. Vaikka 
näiden varojen sijoittamista ei rajoitettaisi siten 
kuin vakuutta, olisi ne kuitenkin pyrittävä 
sijoittamaan yhtiön Suomessa harjoittaman en
sivakuutusliikkeen kannalta mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisesti. 

13 b §. Ensimmäisen vahinkovakuutusdirek
tiivin 23 artiklan 2 kohdan f alakohdan ja 25 
artiklan ja ensimmäisen henkivakuutusdirektii
vin 27 artiklan 2 kohdan f alakohdan ja 29 
artiklan mukaan toimintamaan on vaadittava, 
että kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden 
edustustoilla on toimintamaassa direktiivien 
mukainen toimintapääoma (solvency margin). 

Tästä johtuen pykälän I momentissa säädet
täisiin, mitä edustuston toimintapääomalla tar
koitetaan. Määritelmä olisi sama kuin vakuu
tusyhtiölain muutosehdotukse)l II luvun 
I §:ssä, eli edustuston toimintapääomalla tar
koitettaisiin ministeriön määräämin perustein 
laskettua edustuston varojen ja velkojen ero
tusta. Edustuston toimintapääomaa laskettaes
sa otettaisiin kuitenkin huomioon vain ulko
maisen vakuutusyhtiön Suomessa harjoittamaa 
ensivakuutusliikettä koskevat varat ja velat 
(ensimmäinen vahinkovakuutusdirektiivi 25 ar
tikla I kohta, ensimmäinen henkivakuutusdi
rektiivi 29 artikla I kohta), josta seuraisi, että 
nämä varat ja velat olisi kulloinkin pystyttävä 
erikseen osoittamaan, jos yhtiö harjoittaisi 
edustustoosa kautta myös jälleenvakuutusta. 
Koska ehdotuksen I5 §:n 2 momentin mukaan 
vakuutta ei saisi käyttää vastuuvelan katteena, 
edustuston toimintapääoma olisi yleensä, jollei 
muita ensivakuutusta koskevia velkoja olisi ja 
vastuuvelka ja sen kate olisivat lain I5 §:n 
mukaisia, aina vähintään vakuuden kulloisen
kin arvon suuruinen. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa määriteltäisiin, 
kuinka ulkomaisia vahinko- ja henkivakuutus-
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yhtiötä koskevat vähimmäisvakavaraisuusvaa
timukset laskettaisiin. Toimintapääoman vä
himmäismäärä ja takuumäärä laskettaisiin pää
sääntöisesti vakuutusyhtiölain muutosehdotuk
sen 11 luvussa säädetyllä tavalla, joten vaati
mukset olisivat tältä osin samat kuin kotimais
tenkin vakuutusyhtiöiden osalta. Takuumäärän 
vähimmäismäärä olisi kuitenkin vain puolet 
vakuutusyhtiölain 11 luvun 3 §:n 2 momentin 
1-4 kohdassa ja vakuutusyhtiölain 11 luvun 
5 §:n 2 momentissa säädetyistä vaatimuksista 
(ensimmäinen vahinkovakuutusdirektiivi 25 ar
tikla 2 kohta, ensimmäinen henkivakuutusdi
rektiivi 29 artikla 2 kohta). Koska ehdotetun 
13 a §:n 2 momentin mukaan vakuuden arvon 
on oltava toiminnan aikana vähintään toimin
tapääoman vähimmäismäärän suuruinen, lain 
mukainen vakuus riittää tällöin pykälän 2 ja 3 
momentin mukaisen toimintapääomaa koske
van vähimmäisvaatimuksen täyttämiseen. 

13 c §. Pykälä korvaa voimassa olevan lain 
13 §:n 4 momentin. Pykälän 1 momentti vas
taisi sanamuodoltaan vakuutusyhtiölain muu
tosehdotuksen 11 luvun 7 §:ää (solvenssitesti). 
Lain 13 §:n 4 momentin sisältöä ehdotetaan 
laajennettavaksi siten, että pykälä antaisi so
siaali- ja terveysministeriölle valtuudet vaatia 
kolmannen maan vakuutusyhtiötä huolehti
maan Suomessa vakuutettujen etujen turvaami
sesta huomioon ottaen paitsi vastuumenojen 
todennäköinen vaihtelu myös sijoitustoimin
taan ja jälleenvakuutussuojaan liittyvät riskit. 
Siltä osin kuin yhtiö harjoittaa edustustonsa 
kautta myös jälleenvakuutusta, antaa pykälä 
ministeriölle valtuudet niin ikään vaatia edus
tuston toiminnan järjestämistä siten, ettei ensi
vakuutuksella vakuutettuja etuja vaaraunettaisi 
jälleenvakuutusliikkeestä johtuvista syistä. 

Tämän pykälän mukainen vastuukyvyn va
kuutustekninen järjestäminen koskisi keskeises
ti vastuuvelkaan sisältyvän tasoitusmäärän se
kä ehdotuksen 13 b §:n mukaisen toimintapää
oman yhteismäärän riskiteoreettista vähim
mäismäärää. Tällaisen vähimmäismäärän taso 
riippuu nykyisin yhtiön Suomessa harjoittaman 
ensivakuutusliikkeen laajuudesta ja se on voi
massa olevan lain 13 §:n 4 momentin mukaan 
riskiteoreettisin keskimääräisperustein arvioi
den 40 prosenttia ensivakuutusliikkeen vuotui
sesta vakuutusmaksutulosta. 

Pykälän 2 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö antaisi tarkemmat määräyk
set pykälän soveltamisesta. 

13 d §. Ensimmäisen vahinkovakuutusdirek-

tiivin 26--29 artiklassa ja ensimmäisen henki
vakuutusdirektiivin 30 ja 32 artiklassa anne
taan yrityksille, joilla on toimilupa vakuutus
liikkeen harjoittamiseen yhdessä tai useammas
sa EY:n jäsenvaltiossa, oikeus hakea erityisiä 
etuja. Näiden yhdessä myönnettävien etujen 
tarkoituksena on se, että yhden jäsenvaltion 
edustustosta tulee koko EY :n alueella sijaitse
vien edustustojen eräänlainen pääedustusto ja 
että kyseisen maan valvontaviranomainen on 
vastuussa ulkomaisen vakuutusyhtiön vakava
raisuuden valvonnasta koko yhteisön alueella. 
Tämä edellyttää, että kaikkien niiden EY:n 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, 
joissa yhtiöllä on toimintaa, suostuvat näiden 
etujen antamiseen (ensimmäinen vahinkova
kuutusdirektiivi 26 artikla 2 kohta ja ensim
mäinen henkivakuutusdirektiivi 30 artikla 3 
kohta). 

Edellä sanotun vuoksi on tarpeen lisätä 
lakiin uusi 13 d §, jonka mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voi siinä tapauksessa, että 
ulkomaisella vakuutusyhtiöllä on toimilupa va
kuutusliikkeen harjoittamiseen myös yhdessä 
tai useammassa Euroopan talousalueeseen kuu
luvassa muussa valtiossa, myöntää yhtiölle 
direktiivien mukaisesti oikeuden poiketa 
13-13 c §:ssä säädetyistä vaatimuksista. Poik
keuksia voitaisiin siis myöntää sekä peruspää
oman, vakuuden ja toimintapääoman määrän 
että niitä vastaavien varojen sijoittamisen osal
ta. 

15 §. Sekä ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöi
den että kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden 
on direktiivien mukaan laskettava Suomessa 
harjoittamansa ensivakuutusliikkeen osalta 
vastuuvelka. Vastuuvelka lasketaan kansallis
ten säännösten mukaisesti (ensimmäinen vahin
kovakuutusdirektiivi 15 ja 24 artikla, ensim
mäinen henkivakuutusdirektiivi 17 ja 28 artik
la). 

Vastuuvelkaa koskeviin säännöksiin on tä
män johdosta tarpeen tehdä ainoastaan vähäi
siä tarkistuksia. Pykälän 1 momenttia ehdote
taan muutettavaksi siten, että ulkomainen jäl
leenvakuutuksenantaja asetetaan samaan ase
maan kotimaisen jälleenvakuutuksenantajan 
kanssa siinä suhteessa, missä määrin jälleenva
kuutuksenantajan osuus vastuuvelasta hyväk
sytään vastuuvelan katteeksi (ensimmäinen va
hinkovakuutusdirektiivi 15 artikla 3 kohta ja 
ensimmäinen henkivakuutusdirektiivi 17 artikla 
3 kohta). 

Pykälän 2 momentissa todettaisiin selvyyden 
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vuoksi, että 13 a §:n mukaista vakuutta ei voida 
käyttää vastuuvelan katteena. Tältä osin ny
kyistä käytäntöä ei muutettaisi. Jos vaaditta
van vakuuden määrä on 13 a §:n mukaista 
peruspääomaa pienempi, muita peruspääomaa 
vastaavia varoja kuin vakuutta voitaisiin siis 
tarvittaessa käyttää vastuuvelan katteena, jos 
varat muuten kelpaisivat katteeksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaisi luetteloi
tuna katteena olevan omaisuuden sijaintia ja 
säilytystapaa koskevat tarkemmat määräykset. 
Luetteloituna katteena olevaksi omaisuudeksi 
voitaisiin siis hyväksyä myös sellaista omai
suutta, joka ei sijaitse Suomessa. 

17 §. Pykälän 3 momentin säännös siitä, että 
valtioneuvosto voi rajoittaa ulkomaisen vakuu
tusyhtiön toimilupaa tai peruuttaa sen, jos 
yhtiö ei aloita toimiluvan mukaista toimintaan
sa kahdentoista kuukauden kuluessa toimilu
van myöntämisestä tai jos yhtiö lopettaa koko 
toimintansa vähintään kuuden kuukauden 
ajaksi toimiluvan myöntämisen jälkeen, vastaa 
sisällöltään kolmanteen vahinkovakuutusdirek
tiiviin ja kolmanteen henkivakuutusdirektiiviin 
sisältyvää säännöstä. Momentin nojalla halu
taan estää se, että toimilupia olisi muillakin 
kuin toiminnassa olevilla vakuutusyhtiöillä. 
Vastaava säännös on myös vakuutusyhtiölain 
muutosehdotuksen 14 luvun 5 §:n 5 momentis
sa. 

18 a §. Vakuutusyhtiölain muutosehdotuk
sessa ehdotetaan, että kotimaisille henkivakuu
tusyhtiöille annettaisiin oikeus myöntää niin 
kutsuttaja unit-linked tyyppisiä vakuutuksia. 
Näillä vakuutuksilla tarkoitetaan ensimmäisen 
henkivakuutusdirektiivin liitteessä luetelluista 
vakuutusluokista vakuutusluokkaan 3 kuuluvia 
vakuutuksia. Direktiivin liitteen mukaan va
kuutusluokkaan 3 kuuluvat vakuutukset, joita 
tarkoitetaan saman liitteen luokan 1 alakohdis
sa a ja b (henki- ja eläkevakuutukset) ja joissa 
vakuutuksiin liittyvät edut on vakuutussopi
muksissa sidottu tiettyjen sijoitusten kehityk
seen. Tällaisesta vakuutuksesta ehdotetaan va
kuutusyhtiölain muutosehdotuksessa käytettä
väksi nimitystä sijoitussidonnainen vakuutus. 

Myöskin ulkomaisille henkivakuutusyhtiölle 
olisi annettava samanlainen oikeus harjoittaa 
vakuutusliikettä Suomessa. Tämän vuoksi eh
dotetaan lakiin lisättäväksi uusi 18 a §, jonka 
mukaan vakuutusyhtiölain erityissäännökset si
joitussidonnaisesta vakuutuksesta koskevat so
veltuvin osin myös ulkomaisia vakuutusyhtiöi
tä. 

3 321874N 

Vakuutusyhtiölain muutosehdotuksessa lain 
10 lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 a §, 
jonka mukaan sijoitussidonnaisen vakuutuksen 
vastuuvelan kate on eriytettävä muun vastuu
velan katteesta ja vakuutusyhtiölain 10 luvun 
3 §:n 2 momentin säännöksiä vastuuvelan kat
teesta ei sovelleta näihin vakuutuksiin. Sosiaali
ja terveysministeriö antaisi tarkemmat määrä
ykset sijoitussidonnaisten vakuutusten ja sen 
katteena olevan omaisuuden vastaavuudesta 
sekä katteen luetteloinnista. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaisi myös 
tarkemmat määräykset siitä, millaiseen omai
suuteen sijoitussidonnaisten vakuutusten ar
vonkehitys voidaan sitoa, vahvistaisi eräitä 
sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä perus
teita ja voisi myöntää näiden vakuutusten 
osalta poikkeuksia vakuutusyhtiölain 13 luvun 
2-5 §:n säännöksiin henkivakuutuksen perus
teista (vakuutusyhtiölain muutosehdotus 13 lu
ku 8 §). 

Lisäksi ulkomaisia vakuutusyhtiöitä koskisi
vat myös vakuutusyhtiölain muutosehdotukses
sa vakuutusyhtiön selvitystilaa koskevaan 15 
lukuun tehtävät sijoitussidonnaista vakuutusta 
koskevat lisäykset, joiden avulla pyritään tur
vaamaan sijoitussidonnaisten vakuutusten ja 
perinteisten henki- tai eläkevakuutusten käsit
tämät edut yhtiön mahdollisen selvitystilan ja 
purkamisen yhteydessä. Näiden säännösten 
mukaan myös sijoitussidonnaisten vakuutusten 
vastuuvelan katteena oleva omaisuus kuuluu 
erityiseen selvityspesään ja tämän selvityspesän 
omaisuus on ennen vakuutusyhtiölain 15 luvun 
14 §:n 1 momentin mukaista omaisuuden jakoa 
ensin ositettava sijoitussidonnaisten vakuutus
ten kannan ja muun vakuutuskannan kesken 
silmällä pitäen myös osituksen kohtuullisuutta. 

19 §. Pykälän sanamuotoa ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että sosiaali- ja terveysministe
riö voi antaa ulkomaisen vakuutusyhtiön va
kuutusmatemaatikon kelpoisuudesta myös va
kuutusyhtiölaissa tarkoitetuista kelpoisuuseh
doista poikkeavia määräyksiä. Täten ministeriö 
voi joustavammin harkita, millaisia vaatimuk
sia matemaatikolle asetetaan, ja riittääkö esi
merkiksi muussa valtiossa suoritettu tutkinto 
kokonaan tai osittain täyttämään vaadittavat 
kelpoisuusehdot. 

22 §. Pykälän 1 momentin sanamuotoa eh
dotetaan eräiltä osin korjattavaksi vastaamaan 
ehdotusta. Lisäksi osa 1 momentin säännöksis
tä ehdotetaan siirrettäväksi pykälään lisättäviin 
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2 ja 3 momenttiin. Momentin asiallinen sisältö 
säilyy muilta osin ennallaan. 

Pykälän 2 momentissa todetaan selvennykse
nä, että edustuston on, kuten jo nykyisinkin, 
laadittava kultakin tilikaudelta tuloslaskelman 
ja taseen käsittävä tilinpäätös. Kolmansien 
maiden vakuutusyhtiöiden osalta tätä edellyte
tään jo ensimmäisen vahinkovakuutusdirektii
vin 23 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 
ensimmäisen henkivakuutusdirektiivin 27 artik
lan 2 kohdan c alakohdassa. 

Tilinpäätös olisi tarkastettava ministeriön 
hyväksymällä tavalla. Ministeriö voisi esimer
kiksi tarvittaessa vaatia ulkomaiselta vakuutus
yhtiöltä selvitystä sen käyttämien tilintarkasta
jien kelpoisuudesta. 

Lisäksi ministeriö voi entiseen tapaan antaa 
kirjanpidosta tarkempia, vakuutustoiminnan 
erityisluonteesta johtuvia määräyksiä. 

Pykälän 3 momentiksi ehdotetaan siirrettä
väksi entistä 1 momentin säännöstä vastaava 
vain kolmansien maiden vakuutusyhtiöitä kos
keva säännös, jonka mukaan ulkomaisen va
kuutusyhtiön on vuosittain esitettävä todistus 
siitä, että peruspääomaa vastaavat varat ja 
asetettu vakuus ovat lain mukaiset. 

23 §. Koska 7 §:n sisältö muutettaisiin koko
naan, on siihen viittaavat 23 §:n 1 momentin 4 
ja 5 kohta kumottava. 

26 §. Pykälässä säädettäisiin niistä pakotteis
ta, joita sosiaali- ja terveysministeriö voisi 
käyttää ulkomaista vakuutusyhtiötä vastaan. 
Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavak
si siten, että siihen lisätään kolmansien maiden 
vakuutusyhtiöitä koskeva 3 kohta, jossa viita
taan 13-13 b §:ään. Asiallisesti ministeriön 
toimivaltuudet säilyvät tältä osin ennallaan. 

Ensimmäinen vahinkovakuutusdirektiivin 22 
artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja ensimmäi
sen henkivakuutusdirektiivin 26 artiklan 2 koh
dan b alakohdassa edellytetään, että toimival
tainen viranomainen voi peruuttaa myöntä
mänsä EY:n jäsenvaltiossa kotipaikan omaa
van vakuutusyhtiön toimiluvan vain, jos kan
sallisen lainsäädäntöön perustuvien velvoittei
den laiminlyönti on törkeä. Tämän johdosta 
ehdotetaan 2 momenttia muutettavaksi vastaa
maan direktiivien sisältöä. Toimiluvan voisi 
edelleen peruuttaa ainoastaan valtioneuvosto. 

Ensimmäisen vahinkovakuutusdirektiivin 22 
artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja ensimmäi
sen henkivakuutusdirektiivin 26 artiklan 2 koh
dan a alakohdassa todetaan, että jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi peruuttaa 

myöntämänsä toimiluvan, jos yritys ei enää 
täytä edellytyksiä toiminnan aloittamiselle. Tä
tä vastaava säännös sisältyisi pykälän 3 mo
menttiin. Momenttia ehdotetaan lisäksi muu
tettavaksi siten, että virke, jonka mukaan 
toimilupa voidaan peruuttaa, jos yhtiö harjoit
taa vakuutusliikettä olennaisesti suppeampana 
kuin mihin toimilupa oikeuttaa, poistettaisiin 
17 §:n 3 momentin muutoksen johdosta tar
peettomana. 

26 a §. Pykälä koskisi Suomen ja Euroopan 
talousalueeseen kuuluvan muun valtion vakuu
tustoimintaa valvovien viranomaisten yhteis
työtä eräissä tapauksissa. 

Ensimmäisen vahinkovakuutusdirektiivin 14 
artiklan ja ensimmäisen henkivakuutusdirektii
vin 16 artiklan mukaan vakuutusyhtiön koti
maan viranomainen vastaa yhtiön koko liike
toiminnan vakavaraisuuden valvonnasta. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin läheisessä yhteis
työssä valvottava toimiluvan saaneiden yritys
ten taloudellista asemaa (ensimmäinen vahinko
vakuutusdirektiivi 13 artikla ja ensimmäinen 
henkivakuutusdirektiivi 15 artikla). 

Edellä mainituista periaatteista johtuen di
rektiiveissä annetaan edustuston sijaintimaan 
viranomaiselle sitovat menettelyä koskevat 
määräykset eräissä tilanteissa. Niitä vastaavat 
säännökset on kerätty 26 a §:ään. 

Ensinnäkin, ennen kuin ulkomaisen ETA
vakuutusyhtiön toimilupa voidaan peruuttaa, 
sosiaali- ja terveysministeriön on neuvoteltava 
yhtiön kotimaan vakuutustoimintaa valvovan 
viranomaisen kanssa (ensimmäinen vahinkova
kuutusdirektiivi 22 artikla 2 kohta ja ensim
mäinen henkivakuutusdirektiivi 26 artikla 2 
kohta). Jos edustuston liiketoiminta on kes
keytettävä ennen neuvottelujen päättymistä, 
tästä on viipymättä ilmoitettava yhtiön koti
maan vakuutustoimintaa valvovalle viranomai
selle. 

Toiseksi, jos ulkomaisen ETA-vakuutusyh
tiön kotimaan toimilupa peruutetaan, on yhtiöl
le Suomessa myönnetty toimilupa peruutettava 
vastaavasti (ensimmäinen vahinkovakuutusdi
rektiivi 22 artiklan 1 kohta, ensimmäinen hen
kivakuutusdirektiivi 26 artikla 1 kohta). 

Kolmanneksi, jos ulkomaisen ET A-vakuu
tusyhtiön kotimaan vakuutustoimintaa valvova 
viranomainen pyytää, on sosiaali- ja terveysmi
nisteriön kiellettävä yhtiön varojen vapaa val
linta Suomessa tai rajoitettava sitä edellyttäen, 
että yhtiön kotimaassa on ryhdytty vastaaviin 
toimenpiteisiin (ensimmäinen vahinkovakuu-
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tusdirektiivi 20 artikla 3 kohta, ensimmäinen 
henkivakuutusdirektiivi 24 artikla 3 kohta). 

Vaikka tämä pykälä ei koskekaan kolman
sien maiden vakuutusyhtiöitä, tämän lain 
26 §:n 3 momentista seuraa, että jos tällaisen 
yhtiön kotimaan toimilupa peruutetaan, on 
toimilupa Suomessa peruutettava vastaavasti. 

26 b §. Tämän pykälän sekä 26 ja 26 c §:n 
perusteella ehdotetaan otettavaksi käyttöön en
simmäisen vahinkovakuutusdirektiivin 20 ar
tiklan 2 ja 3 kohdan ja 27 artiklan sekä 
ensimmäisen henkivakuutusdirektiivin 24 artik
lan 2 ja 3 kohdan ja 31 artiklan 2 kohdan 
mukainen kolmansien maiden vakuutusyhtiöitä 
koskeva yhtiön Suomen edustuston vakavarai
suuden kaksivaiheinen valvontasäännöstö. Jos 
ulkomaisen vahinkovakuutusyhtiön Suomen 
edustuston toimintapääoma laskee ehdotetun 
13 b §:n 2 momentin mukaisen toimintapää
oman vähimmäismäärän alapuolelle tai ulko
maisen henkivakuutusyhtiön Suomen edustus
ton toimintapääoma laskee ehdotetun 13 b §:n 
3 momentin mukaisen toimintapääoman vä
himmäismäärän alapuolelle, yhtiön tulisi viipy
mättä toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön 
hyväksyttäväksi edustuston taloudellisen ase
man tervehdyttämissuunnitelma (ensimmäinen 
vahinkovakuutusdirektiivi 20 artikla 2 kohta, 
ensimmäinen henkivakuutusdirektiivi 24 artikla 
2 kohta). 

Koska edustuston toimintapääoma ei edellä 
mainitussa tilanteessa enää täytä 13 b §:ssä sille 
asetettuja vaatimuksia, ministeriön tulee 26 §:n 
I momentin mukaisesti kehottaa yhtiötä kor
jaamaan asia määräajassa. Jollei yhtiö kykene 
ministeriön asettamassa määräajassa täyttä
mään edellä mainittuja edustuston toiminta
pääomalle 13 b §:ssä asetettuja vaatimuksia, 
sitä voitaisiin pitää sellaisena törkeänä velvoit
teiden laiminlyöntinä, jonka perusteella valtio
neuvosto voisi peruuttaa yhtiön toimiluvan 
Suomessa 26 §:n 2 momentin mukaisesti. 

26 c §. Vakuutusyhtiölain muutosehdotuksen 
II luvun 3 ja 5 §:n mukaan kolmasosa vakuu
tusyhtiön toimintapääoman vähimmäismääräs
tä muodostaa takuumäärän, kuitenkin siten, 
että takuumäärän on oltava vähintään II 
luvun 3 §:n 2 momentissa ja 5 §:n 2 momentissa 
määritellyn takuumäärän vähimmäismäärän 
suuruinen. Esillä olevan lain 13 b §:n 2 ja 3 
momentin mukaan kolmannen maan vakuutus
yhtiön Suomen edustuston takuumäärä laske
taan vakuutusyhtiölain muutosehdotuksen mu
kaisella tavalla, kuitenkin siten, että takuumää-

rän vähimmäismäärä olisi vain puolet vakuu
tusyhtiölain 11 luvun 3 §:n 2 momentin I--4 
kohdassa ja vakuutusyhtiölain 11 luvun 5 §:n 2 
momentissa vaadituista markkamääristä. Jos 
kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiön Suo
men edustuston toimintapääoma laskee ehdo
tetun 13 b §:n 2 momentin mukaisen takuu
määrän alapuolelle tai kolmannen maan hen
kivakuutusyhtiön Suomen edustuston toiminta
pääoma laskee ehdotetun 13 b §:n 3 momentin 
mukaisen takuumäärän alapuolelle, yhtiön tu
lisi viipymättä toimittaa sosiaali- ja terveysmi
nisteriön hyväksyttäväksi edustuston lyhyen 
aikavälin rahoitussuunnitelma (ensimmäinen 
vahinkovakuutusdirektiivi 20 artikla 3 kohta, 
ensimmäinen henkivakuutusdirektiivi 24 artikla 
3 kohta). 

Tällöin sosiaali- ja terveysministeriön tulisi, 
kuten 26 b §:ssä tarkoitetussa tilanteessakin, 
asettaa yhtiölle 26 §:n 1 momentin mukaan 
määräaika, jonka kuluessa sen olisi saatava 
vakavaraisuutensa lain edellyttämälle tasolle. 
Asetetun määräajan tulisi yleensä olla lyhyempi 
kuin 26 b §:ssä tarkoitetussa tilanteessa voidaan 
pitää perusteltuna. 

Lisäksi ministeriö voisi 1 momentissa tarkoi
tetussa tilanteessa pykälän 2 momentin mu
kaan ottaa haltuunsa yhtiön hallinnassa Suo
messa olevaa omaisuutta tai kieltää tällaisen 
omaisuuden luovutuksen tai panttauksen (en
simmäinen vahinkovakuutusdirektiivi 20 artik
la 3 kohta, ensimmäinen henkivakuutusdirek
tiivi 24 artikla 3 kohta). 

27 §. Pykälässä lueteltaisiin ne tilanteet, jois
sa sosiaali- ja terveysministeriöllä olisi oikeus 
rajoittaa ulkomaisen yhtiön varojen vapaata 
vallintaa Suomessa edellä 26 a §:ssä ja 26 c §:n 
2 momentissa mainitun tilanteen lisäksi. 

EY:n jäsenvaltiossa kotipaikan omaavan va
kuutusyhtiön osalta ne tilanteet, joissa jäsen
valtioilla on oikeus rajoittaa yhtiön varojen 
vapaata vallintaa, on lueteltu ensimmäisen va
hinkovakuutusdirektiivin 18 artiklan 2 kohdas
sa ja ensimmäisen henkivakuutusdirektiivin 21 
artiklan 2 kohdassa. Sen jäsenvaltion viran
omaiset, joissa tällaisen vakuutusyhtiön edus
tusto sijaitsee, voivat direktiivien mukaan puut
tua yhtiön varojen vapaaseen vallintaan vain, 
jos edustuston vastuuvelan kate ei täytä sijain
tivaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuk
sia. 

Tämänsisältöinen säännös sisältyisi pykälän 
1 momenttiin, jonka mukaan edellytyksenä 
yhtiön hallinnassa Suomessa olevien varojen 
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vapaan vailinnan rajoittamiselle olisi, että yhtiö 
ei noudata ministeriön 26 §:n 1 momentin 
nojalla antamaa kehotusta täydentää asetta
maansa katetta. Jos kyseessä olisi ulkomainen 
ETA-vakuutusyhtiö, olisi ministeriön ennen 
edellä mainittuihin toimenpiteisiin ryhtymistä 
ilmoitettava asiasta yhtiön kotimaan vakuutus
toimintaa valvovalle viranomaiselle (ensimmäi
nen vahinkovakuutusdirektiivi 20 artikla 1 
kohta, ensimmäinen henkivakuutusdirektiivi 24 
artikla 1 kohta). 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 mo
mentti, jonka mukaan sosiaali- ja terveysminis
teriöllä olisi oikeus rajoittaa kolmansien mai
den vakuutusyhtiöiden oikeutta vallita niiden 
Suomessa olevaa omaisuutta, jos niiden edus
tuston peruspääomaa vastaavat varat tai va
kuus eivät täytä tämän lain vaatimuksia ja 
yhtiö ei noudata sosiaali- ja terveysministeriön 
26 §:n 1 momentin nojalla antamaa kehotusta 
korjata asia määräajassa. Tältä osin nykyinen 
käytäntö siis säilyisi ennallaan. 

31 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi ainoastaan siten, että siihen sisältyvä 
pykäläviittaus korjattaisiin vastaamaan ehdo
tusta. 

35 §. Toisen vahinkovakuutusdirektiivin 11 
artiklassa ja toisen henkivakuutusdirektiivin 6 
artiklassa on säännöksiä vakuutuskannan tai 
sen osan luovuttamisesta vakuutusyhtiöstä toi
seen silloin, kun luovutettavalla vakuutuskan
nalla on liittymiä kahteen tai useampaan jäsen
valtioon. Näissä säännöksissä edellytetään, että 
jokainen jäsenvaltio direktiiveissä luetelluissa 
tapauksissa oikeuttaa, kansallisen lainsäädän
tönsä mukaisin edellytyksin, alueelleen sijoittu
neet vakuutusyritykset luovuttamaan vakuu
tuskantansa tai sen osan toisille vakuutusyri
tyksille. 

Tämän johdosta pykälän 1 momenttiin eh
dotetaan lisättäväksi toinen virke, jossa säädet
täisiin täällä toimiluvan saaneen ulkomaisen 
vakuutusyhtiön oikeudesta luovuttaa yhtiön 
Suomen edustuston harjoittaman vakuutusliik
keen johdosta yhtiölle syntynyttä vakuutuskan
taa myös sellaiselle ulkomaiselle vakuutusyh
tiölle, jolla ei ole toimilupaa vakuutusliikkeen 
harjoittamiseen Suomessa, ja oikeudesta vas
taanottaa vakuutuskantaa tällaiselta yhtiöltä. 
Ehdotuksessa on katsottu tarkoituksenmukai
seksi, että asetuksella säädettäisiin ne tapauk
set, joissa tänne sijoittautunut ulkomainen va
kuutusyhtiö voisi luovuttaa vakuutuskantansa 
tai sen osan muille ulkomaisille vakuutusyh-

tiöille taikka vastaanottaa vakuutuskannan tai 
sen osan tällaisilta vakuutusyhtiöiltä. 

Ehdotus antaa mahdollisuuden sallia vakuu
tusyritysten välisiä kannanluovutuksia myös 
muissa kuin edellä mainituissa direktiiveissä 
tarkoitetuissa tapauksissa. Mikäli asetuksella 
niin säädetään, voisi vakuutuskannan luovut
tava tai vastaanottava ulkomainen vakuutus
yritys sijaita myös Euroopan talousalueen ul
kopuolella. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan täsmennet
täväksi siten, että vakuutuskannan luovuttami
sesta tarvitsisi vakuutuskannan siirtymisen jäl
keen vakuutusyhtiölain 16 luvun 5 §:n 2 mo
mentin mukaisesti ilmoittaa luovuttaneen yh
tiön edustuston sijaintipaikan sanomalehdessä 
vain, jos luovuttaneella yhtiöllä on edustusto 
Suomessa. 

Muutoin ulkomaisen ja kotimaisen vakuu
tusyhtiön tai kahden ulkomaisen vakuutusyh
tiön välisiin vakuutuskannan luovutuksiin olisi 
soveltuvin osin noudatettava, mitä vakuutusyh
tiölain 16 luvun 1, 3 ja 5 §:ssä on säädetty 
vakuutuskannan tai sen osan luovuttamisesta. 
Ministeriön on annettava suostumuksensa, jol
lei vakuutuskannan tai sen osan luovuttaminen 
loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja ja jollei 
sen katsota vaarantavan vakuutustoiminnan 
tervettä kehitystä. Ministeriöllä on oikeus liit
tää suostumuksen antamiseen ehdot, joita mi
nisteriö pitää tarpeellisena vakuutusten käsittä
mien etujen tai vakuutustoiminnan terveen 
kehityksen turvaamiseksi. Näissä ehdoissa voi
taisiin muun muassa edellyttää, että vakuutus
kannan luovuttamisesta olisi ilmoitettava aina
kin yhdessä suomalaisessa sanomalehdessä, jos 
luovutuksen kohteena olisi kokonaan tai osaksi 
suomalainen vakuutuskanta. 

Ministeriö voisi kuitenkin myöntää vakuu
tusyhtiölle luvan poiketa vakuutusyhtiölain 16 
luvussa säädetystä menettelystä esimerkiksi jos 
kyseessä olisi muualla kuin Suomessa harjoite
tun vakuutusliikkeen vakuutuskanta. 

37 §. Pykälän 1 momentin 2 kohtaa ehdote
taan 9 §:n 2 momentin muutosehdotuksen joh
dosta muutettavaksi siten, että rekisteriin mer
kitään pääasiamiehenä toimivan yhteisön nimi 
ja kotipaikka sekä yhteisön edustajakseen ni
meämän luonnollisen henkilön henkilötiedot 

41 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi lain 9 §:n 2 momentin muutosehdo
tuksen johdosta siten, että ulkomaista vakuu-
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tusyhtiötä koskeva haaste toimitetaan, jos pää
asiamiehenä toimii suomalainen yhteisö, sen 
edustajakseen nimeämälle henkilölle. 

43 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi ai
noastaan siten, että viittaus 3 §:ään korjataan 
vastaamaan muutosehdotusta. Pykälän asialli
nen sisältö säilyisi ennallaan. 

44 §. Pykälän l momentin nykyinen 2 kohta 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että selvitys
menettelyä koskevan kertomuksen laatimisen 
laiminlyöntiä pidettäisiin 45 §:n mukaisena va
kuutusyhtiörikkomuksena. Vakuutusyhtiölais
sa vastaava muutos toteutettiin rikoslain osa
uudistuksen yhteydessä (812/90). Lisäksi ny
kyistä 3 kohtaa, joka siirtyisi pykälän 2 koh
daksi, ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
siihen lisättäisiin viittaukset 26 a ja 26 c §:ään, 
joissa 27 §:n ohella annetaan ministeriölle oi
keus kieltää yhtiön hallinnassa Suomessa ole
van omaisuuden luovuttaminen tai panttaami
nen. Ministeriön määräämän luovutus- tai 
panttauskiellon rikkomista pidettäisiin siis aina 
vakuutusyhtiörikoksena. 

45 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että viittaus lain 3 §:ään korjataan vastaa
maan ehdotusta. Pykälän asiallinen sisältö säi
lyy tältä osin ennallaan. Lisäksi pykälään 
lisättäisiin uusi 2 kohta, jonka mukaan edellä 
44 §:n perustelujen yhteydessä kerrotuo mukai
sesti selvitysmenettelyä koskevan kertomuksen 
tai tilinpäätöksen laatimista koskevien sään
nösten rikkomista pidettäisiin vakuutusyhtiö
rikkomuksena. 

46 a §. Pykälässä säädettäisiin Suomen val
vontaviranomaisen ja muiden valtioiden val
vontaviranomaisten välisestä tietojen vaihdos
ta. Ensimmäisen vahinkovakuutusdirektiivin 13 
artiklan ja ensimmäisen henkivakuutusdirektii
vin 15 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on 
läheisessä yhteistyössä valvottava toimiluvan 
saaneiden yritysten taloudellista asemaa. Tä
män vuoksi sosiaali- ja terveysministeriöllä olisi 
oltava 46 §:n estämättä oikeus luovuttaa va
kuutussalaisuuden piiriin kuuluvia tätä valvon
taa varten tarpeellisia tietoja Euroopan talous
alueeseen kuuluvan muun valtion vakuutustoi
mintaa valvoville viranomaisille. Koska kan
sainvälisen yhteistyön merkitys muutoinkin on 
lisääntymässä vakuutusalalla, tulisi sallia tieto
jen luovuttaminen myös muiden kuin Euroo
pan talousalueeseen kuuluvien valtioiden va
kuutustoimintaa valvoville viranomaisille. Luo
vutusoikeus olisi kuitenkin vain silloin, kun 

tiedot myös vastaanottavassa maassa kuuluisi
vat salassapitovelvollisuuden piiriin. 

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö voisi 
luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuu
luvia tietoja syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle 
rikoksen selvittämiseksi sekä muualla laissa 
edellä mainittujen tietojen saantiin oikeutetulle 
viranomaiselle. 

46 b §. Pykälä ehdotetaan lisättäväksi rahoi
tusjärjestelmän käytön estämisestä rahan
pesutarkoituksiin annetun direktiivin 
(911308/ETY), jäljempänä rahanpesudirektiivi, 
johdosta. Direktiivin perustelujen mukaan luot
to- ja rahoituslaitokset tulee velvoittaa tutki
maan erityisen huolellisesti kaikki liiketoimet, 
jotka niiden mielestä luonteeltaan ovat erityi
sen todennäköisesti yhteydessä rahanpesuun. 
Direktiivissä rahoituslaitoksella tarkoitetaan 
paitsi henkivakuutusliikettä harjoittavia EY :n 
alueella kotipaikan omaavia vakuutusyhtiöitä 
ja niiden sivukonttoreita, myös yhteisön alueel
la sijaitsevia rahoituslaitosten sivukonttoreita, 
joiden pääkonttori on yhteisön ulkopuolella. 
Vaikka direktiivi koskee varsinaisesti vain ul
komaisia henkivakuutusyhtiöitä, on katsottava 
tarpeelliseksi säätää 46 b § koskemaan myös 
ulkomaisia vahinkovakuutusyhtiöitä, koska on 
mahdollista, että myös niitä joissain tapauksis
sa pyrittäisiin käyttämään rahanpesuun. 

Rahanpesu määritellään direktiivin 1 artik
lassa. Rahanpesuna pidetään tahallista omai
suuden muuntamista tai siirtämistä, sen todel
lisen luonteen, alkuperän, sijainnin, laadun ja 
liikkeiden tai sitä koskevien oikeuksien salaa
mista, omaisuuden hankkimista, omistusta ja 
käyttöä sekä edellä mainituissa toimissa avus
tamista, kun tiedetään, että omaisuus on saatu 
rikollisesta toiminnasta tai tällaiseen toimin
taan osallistumisesta ja kun tarkoituksena on 
omaisuuden laittoman alkuperän saiaarnineo 
tai kätkeminen. Rahanpesun kriminalisoinnista 
on annettu erillinen hallituksen esitys (hallituk
sen esitys eduskunnalle rikoslain täydentämi
sestä huumausainerikoksia koskevilla säännök
sillä, HE 180/1992 vp). 

Salassapitovelvollisuudesta olisi tältä osin 
luovuttava. Pykälän 1 momentissa velvoitettai
siin ulkomainen vakuutusyhtiö ilmoittamaan 
sosiaali- ja terveysministeriölle, jos sillä olisi 
syytä epäillä siltä pyydettyihin palveluihin käy
tettävien varojen laillista alkuperää. 

Tällainen epäilys voi aiheellisesti syntyä, jos 
ulkomaiselta vakuutusyhtiöltä pyydetyt palve
lut poikkeavat selkeästi vakuutustoiminnassa 
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vallitsevasta yleisestä käytännöstä esimerkiksi 
suuruudeltaan tai ne eivät muutoin sovi yhteen 
asiakkaan taloudellisen tilanteen tai liiketoi
mien kanssa. Rahanpesudirektiivin 5 artiklan 
mukaan rahoituslaitosten on erityisen huolelli
sesti tutkittava kaikki liiketoimet, jotka niiden 
mielestä luonteeltaan ovat erityisen todennä
köisesti yhteydessä rahanpesuun. Ulkomaisen 
vakuutusyhtiön tulisikin siten kussakin tapauk
sessa pyrkiä käytettävissään olevin keinoin 
selvittämään, onko kyseessä sellainen liiketoi
mi, josta tulisi tehdä 1 momentissa tarkoitettu 
ilmoitus. Sen sijaan vakuutusyhtiöltä ei vaadit
taisi rikoslain edellyttämien tai muiden rangais
tavaksi säädettyjen tekojen tunnusmerkistön 
tuntemusta. 

Ulkomaisen vakuutusyhtiön tulisi ilmoittaa 
epäilystä ministeriölle rahanpesudirektiivin 7 
artiklan mukaisesti ennen liiketoimen loppuun 
suorittamista ta~ jos ennakkoilmoituksen teke
minen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta, vii
pymättä liiketoimen suorittamisen jälkeen. 
Tehdystä ilmoituksesta ei s~isi kertoa ilmoituk
sen kohteelle. 

Rahanpesun kriminalisoinnista annetun eril
lisen hallituksen esityksen mukaan myös rahan
pesusta ilmoittamatta jättäminen olisi rangais
tava teko. Kun ulkomainen vakuutusyhtiö te
kisi 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen so
siaali- ja terveysministeriölle, se samalla vält
tyisi rikoslaissa säädettäviltä ilmoittamatta jät
tämisen seuraamuksilta. 

Ulkomaisen vakuutusyhtiön olisi lisäksi py
kälän 2 momentin mukaan säilytettävä ja 
tarvittaessa annettava ministeriölle sen pyyn
nöstä kaikki käytettävissä olevat tiedot ja 
asiakirjat, joilla saattaa olla merkitystä asian 
selvittämisessä. 

Pykälän 3 momentin mukaan ministeriön 
olisi sille ilmoitettujen tai tarkastustoiminnassa 
saatujen tietojen nojalla harkittava, onko pe
rusteltua aihetta epäillä kyseessä olevan rahan
pesun. Ministeriöitä voitaisiin edellyttää toisin 
kuin vakuutusyhtiöltä rikollisen toiminnan tun
nusmerkistön tuntemusta. Jos ministeriö perus
tellusti katsois~, että kysymyksessä on rikokses
ta peräisin olevien varojen peittäminen tai 
häivyttäminen eli rahanpesu, sen olisi ilmoitet
tava asiasta edelleen esitutkintaviranomaisille. 
Rahanpesu on määritelty edellä mainittuun 
hallituksen esitykseen sisältyvän rikoslain 32 
luvun 1 §:n 2 momentin muutoksen mukai
sesti. 

Jotta esitutkintaviranomaisilla olisi mahdol-

lisuus ryhtyä takavarikkoon tai muihin turvaa
mistoimiin tutkinnan ajaksi, voisi ministeriö 4 
momentin mukaan määrätä liiketoimen kes
keytettäväksi enintään 7 päivän ajaksi, jos se 
on tutkinnallisista syistä tarpeen. 

Rahanpesudirektiivin 9 · artiklan mukaisesti 
pykälän 5 momentissa säädettäisiin ministeriön 
tai ulkomaisen vakuutusyhtiön ja niiden hen
kilöstön vapautumisesta tämän pykälän mukai
sista toimista aiheutuvasta taloudellisesta vas
tuusta. Sen mukaan ulkomaista vakuutusyhtiö
tä tai ministeriötä ei voitaisi asettaa vastuuseen 
siitä, että sen tekemä ilmianto osoittautuisi 
tarkemmissa tutkimuksissa aiheettomaksi tai 
että asiakas kärsisi taloudellista tappiota asian 
johdosta. Säännös on tarpeen sen johdosta, 
että ilmoitusvelvolliset eivät joutuisi taloudelli
seen korvausvastuuseen toimista, joihin tämä 
laki ja rikoslaki heidät toisaalta velvoittaisi. 

Koska rahanpesudirektiivi sisältää yksityis
kohtaisia säännöksiä muun muassa asiakkai
den tunnistamisvelvollisuudesta, tunnistusten ja 
muiden asiakirjojen säilyttämisestä ja muista 
menettelytavoista, joita ei ole tarkoituksenmu
kaista sisällyttää lakiin, ehdotetaan 6 momen
tissa, että sosiaali- ja terveysministeriö antaisi 
rahanpesudirektiivin täytäntöönpanon edellyt
tämät tarkemmat määräykset. 

47 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi ainoastaan siten, että siihen sisälty
vät pykäläviittaukset korjattaisiin vastaamaan 
ehdotusta. 

48 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
48 a §, jonka 1 momentissa annettaisiin yleinen 
valtuutus säätää asetuksella poikkeuksia tämän 
lain säännöksistä, kun poikkeukset johtuvat 
kansainvälisistä kahden- tai monenkeskisistä 
sopimuksista. 

Pykälän 2 momenttia mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voisi myöntää tällaisia poik
keuksia myös rinnakkaisvakuutuksen, oikeus
turvavakuutuksen ja matkailijoille annetun 
avun osalta tai antaa edellä mainittuja vakuu
tusmuotoja koskevia tarkempia määräyksiä, 
jos poikkeukset tai määräykset johtuvat Euroo
pan talousalueesta tehdystä sopimuksesta. 
ETA-sopimuksen liitteessä IX luetelmihin di
rektiiveihin kuuluvat, jo edellä mainitut rinnak
kaisvakuutusdirektiivi (78/473/ETY) ja matka
apudirektiivi (84/641/ETY) sekä oikeusturvava
kuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallin
nollisten määräysten yhteensovittamisesta 22 
päivänä kesäkuuta 1987 annettu Euroopan 
yhteisöjen neuvoston direktiivi (87/344/ETY) 
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sisältävät niin yksityiskohtaisia säännöksiä 
näistä vakuutusmuodoista ja -luokista, että ne 
olisi tarkoituksenmukaisinta sisällyttää kansal
liseen lainsäädäntöön ministeriön määräyksinä. 
Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kysymykset, 
jotka koskevat yhteisön rinnakkaisvakuutus
liikkeen määrittelemistä ja vakuutusyhtiöiden 
osallistumista tällaiseen toimintaan, toimiluvan 
varaiseksi vakuutusluokaksi katsottavan mat
kailijoille annetun avun määrittelemistä sekä 
oikeusturvavakuutuksessa asiamiehen valintaa 
ja muuta vakuutetun henkilön suojaamista. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Lakiehdotuksen mukaan asetuksella säädet
täisiin ulkomaisen vakuutusyhtiön oikeudestä 
luovuttaa vakuutuskantaa toiselle ulkomaiselle 
vakuutusyhtiölle tai ottaa vastaan vakuutus
kantaa tällaiselta yhtiöltä. Lisäksi sosiaali- ja 
terveysministeriö antaisi tarkemmat määräyk
set muun muassa vakuutusluokista, toiminta
suunnitelmasta, ulkomaisen vakuutusyhtiön 
palveluksessa toimivan vakuutusmatemaatikon 
kelpoisuudesta, rahanpesudirektiivin täytän
töönpanosta sekä rinnakkais-, matka-apu-, ja 
oikeusturvavakuutusta koskevat tarkemmat 
määräykset. Ministeriö antaisi määräykset 
myöskin vastuuvelan laskemisesta ja katteen 
säilyttämisestä, toimintapääoman laskemisesta 
ja solvenssitestistä. Lisäksi ministeriö voisi tar
vittaessa antaa määräyksiä ulkomaisen vakuu
tusyhtiön pääasiamiehelle annettavasta valta
kirjasta ja muiden peruspääomaa vastaavien 
varojen kuin vakuuden sijoittamisesta. 

3. Voimaantulo 

Lain ehdotetaan tulevaksi voimaan samanai
kaisesti ETA-sopimuksen kanssa. Lain voi
maantulon ajankohdasta säädettäisiin tarkem
min asetuksella. 

Kuten edellä on todettu, jo toiminnassa 
olevien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toimi
luvat on muutettava vastaamaan ehdotettuja 
säännöksiä. Tämä ehdotetaan tehtäväksi siten, 
että sosiaali- ja terveysministeriö veivoitetaan 
kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta 
merkitsemään pitämäänsä toimiluparekisteriin 
vakuutusyhtiön entisen toiminnan perusteella, 
minkä vakuutusluokkien ja luokkaryhmien 
mukaista toimintaa toiminnassa olevat vakuu
tusyhtiöt saavat rekisteriin merkityn muutok
sen jälkeen harjoittaa. Ministeriön olisi ennen 
toimiluvan muuttamista kuultava asianomaisia 
ulkomaisia vakuutusyhtiötä. 

Vieraalla toimialalla toimivan yhteisön omis
tamiseen liittyvää voimaantulosäännöstä on 
selostettu lain 3 §:n yhteydessä. 

Ulkomaisen vakuutusyhtiön, joka olisi toi
minnassa uuden lain tullessa voimaan, olisi 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta saatettava 
yhtiön Suomen edustuston peruspääoma, va
kuus, toimintapääoma ja vakavaraisuus uuden 
lain 13-13 c §:ssä säädettyjen pääomavaati
musten mukaiseksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa 30 päivänä kesäkuuta 1989 

annetun lain (635/89) 23 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta, 
muutetaan 1 §, 2 §:n 2 momentti, 3 §, 5 §:n 1 ja 2 momentti, 6 §:n 1 momentti, 7, 9, 13 ja 15 §, 

17 §:n 3 momentti, 19 §:n 1 momentti, 22 §, 23 §:n 1 momentin 3 kohta, 26 §:n 1-3 momentti, 27 §, 
31 §:n 2 momentti, 35 §:n 1 ja 2 momentti, 37 §:n 1 momentin 2 kohta, 41 §:n 2 momentti, 43 §:n 
1 momentin 1 kohta, 44 ja 45 § ja 47 §:n 2 momentti sekä 

lisätään lakiin uusi 1 a §, 2 §:ään uusi 3 momentti, 5 §:ään uusi 4 ja 5 momentti, 6 §:ään uusi 4 
momentti, lakiin uusi 7 a §, 10 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 13 a-13 d, 18 a, 26 a- 26 c, 
46 a, 46 b ja 48 a § seuraavasti: 

1 § 
Ulkomaisella vakuutusyhtiöllä on oikeus 

Suomessa harjoittaa vakuutusliikettä siten kuin 
tässä laissa säädetään. 

Mitä tässä laissa säädetään ulkomaisesta 
vakuutusyhtiöstä, koskee vastaavasti muuta 
siihen rinnastettavaa ulkomaista vakuutusyri
tystä. 

Tätä lakia ei sovelleta: 
1) jälleenvakuutusliikkeeseen; 
2) vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta 

annetussa laissa ( 1 ) tarkoitettuun toi-
mintaan; 

3) vakuutuksenvälittäjistä annetussa laissa 
( 1 ) tarkoitettuun toimintaan; eikä 

4) Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuk
sen (ETA-sopimus) liitteessä IX mainitussa, 
yhteisön rinnakkaisvakuutusliikettä koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetussa Euroopan yh
teisöjen neuvoston direktiivissä (78/473/ETY) 
tarkoitettuun sellaiseen rinnakkaisvakuutustoi
mintaan, johon ulkomainen vakuutusyhtiö, jol
la on kotipaikka Euroopan talousalueella, osal
listuu ulkomaisesta toimipaikasta käsin muuna 
kuin johtavana vakuutuksenantajana. 

1 a § 
Ulkomaiseen vakuutusyhtiöön, jonka koti-· 

paikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvas
sa valtiossa (ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö), ei 
sovelleta tämän lain 6 §:ää, 13 -13 d §:ää, 
15 §:n 2 momenttia, 16 §:n 1 momenttia, 22 §:n 
3 momenttia, 23 §:n 1 momentin 2 kohtaa, 
26 §:n 1 momentin 3 kohtaa, 26 b ja 26 c §:ää, 
27 §:n 2 momenttia eikä 31 §:n 2 momenttia. 

2§ 

Suomessa tapahtuvaa liiketoimintaansa var
ten yhtiön on perustettava tänne asioimisto tai 
sivukonttori (edustusto), jota johtaa sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksymä pääasiamies. 

Edustustona pidetään myös toimistoa, jota 
hoitaa yhtiön oma henkilökunta, ja itsenäisesti 
toimivaa henkilöä, jolla on pysyvä valtuutus 
toimia yhtiön puolesta asioimiston tapaan. 

3§ 
Toimiluvan Suomessa saanut ulkomainen 

vakuutusyhtiö ei saa täällä harjoittaa muuta 
elinkeinoa kuin vakuutusliikettä. 

Henkivakuutusliikettä harjoittava ulkomai
nen vakuutusyhtiö (ulkomainen henkivakuutus
yhtiö) ei saa täällä harjoittaa muuta vakuutus
liikettä kuin henkivakuutusta ja sen jälleenva
kuutusta. Vahinkovakuutusliikettä harjoittava 
ulkomainen vakuutusyhtiö (ulkomainen vahin
kovakuutusyhtiö) ei saa täällä harjoittaa muuta 
vakuutusliikettä kuin vahinkovakuutusta. Mitä 
tässä laissa säädetään ulkomaisesta vahinkova
kuutusyhtiöstä, koskee myös sellaista ulko
maista vakuutusyhtiötä, joka kotimaassaan 
harjoittaa sekä henki- että vahinkovakuutuslii
kettä. 

Henkivakuutuksella tarkoitetaan ETA-sopi
muksen liittees!:ä IX mainitussa, henkivakuu
tuksen ensivakuutusliikkeen aloittamista ja 
harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
annetussa Euroopan yhteisöjen neuvoston en
simmäisessä direktiivissä (79/267 /ETY) luetel
tuihin henkivakuutusluokkiin 1-4 kuuluvaa 
toimintaa. Vahinkovakuutuksella tarkoitetaan 
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ETA-sopimuksen liitteessä IX mainitussa, 
muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuu
tusliikkeen aloittamista ja harjoittamista kos
kevien lakien, asetusten ja hallinnollisten mää
räysten yhteensovittamisesta annetussa Euroo
pan yhteisöjen neuvoston ensimmäisessä direk
tiivissä (73/239/ETY) lueteltuihin vahinkova
kuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa sekä jäl
leenvakuutusta. Sosiaali- ja terveysministeriö 
antaa tarkemmat määräykset vakuutusluokis
ta. 

Toimiluvan Suomessa saaneelia ulkomaisella 
vakuutusyhtiöllä ei saa yksin eikä yhdessä 
toisten vakuutusyhtiöiden tai vakuutusyhdis
tysten kanssa ilman sosiaali- ja terveysministe
riön lupaa olla muuta elinkeinoa kuin vakuu
tusliikettä harjoittavassa suomalaisessa osake
yhtiössä osake-enemmistöä tai enemmistöä 
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimääräs
tä, jollei yhtiön toimintaa voida pitää vakuu
tusliikkeeseen liittyvänä ja tämän kannalta 
tarkoituksenmukaisena tai jollei yhtiö ole asun
to- tai kiinteistöyhtiö. Mitä edellä säädetään 
osake-enemmistöstä ja osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä osakeyhtiössä, sovelletaan myös 
vastaavaan määräämisvaltaan muussa suoma
laisessa yhteisössä. Jos ulkomaisella vakuutus
yhtiöllä on enemmän kuin puolet osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä sellaisessa suomalai
sessa osakeyhtiössä tai vastaava määräämisval
ta sellaisessa muussa suomalaisessa yhteisössä, 
joka harjoittaa muuta elinkeinoa kuin vakuu
tusliikettä, käytetään mainitusta osakeyhtiöstä 
tai yhteisöstä tässä laissa nimitystä sivuyh
tiö. 

Sovellettaessa 4 momentissa säädettyä rajoi
tusta ulkomaiseen vakuutusyhtiöön otetaan 
huomioon myös yhtiön sivuyhtiölle sekä yhtiön 
ja sen sivuyhtiön perustarnalle tai niiden yhtey
dessä toimivalle eläkesäätiölle tai -kassalle kuu
luvat osakkeet ja määräämisvalta. Jos ulkomai
nen vakuutusyhtiö on samassa konsernissa 
toisen Suomessa toimiluvan saaneen vakuutus
yhtiön kanssa, otetaan vastaavasti huomioon 
tälle toiselle vakuutusyhtiölle kuuluvien osak
keiden ja määräämisvallan lisäksi myös sen 
sivuyhtiölle ja niiden perustarnalle tai niiden 
yhteydessä toimivalle eläkesäätiölle tai -kassalle 
kuuluvat osakkeet ja määräämisvalta. 

5§ 
Valtioneuvosto antaa hakemuksesta toimilu

van ulkomaiselle vakuutusyhtiölle, jos aiotun 
vakuutusliikkeen ei katsota vaarantavan va-
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kuutustoiminnan tervettä kehitystä. Toimilupa 
voidaan kuitenkin evätä, jos suomalaiselle va
kuutusyhtiölle ei annettaisi vastaavaa toimilu
paa ulkomaisen vakuutusyhtiön kotimaassa. 

Toimilupa voi koskea enintään sen laajuista 
vakuutusliikettä, jota yhtiö laillisesti harjoittaa 
kotimaassaan. Toimilupa annetaan vakuutus
luokittain ja luokkaryhmittäin. Toimilupa voi
daan hakijan pyynnöstä rajoittaa koskemaan 
vakuutusluokan osaa tai osaa Suomen valtion 
alueesta .. Oikeudesta harjoittaa lakisääteistä va
kuutusliikettä on lisäksi voimassa, mitä siitä 
erikseen säädetään. 

Ulkomaiselle ET A-vakuutusyhtiölle voidaan 
antaa määräaikainen toimilupa vain hakijan 
pyynnöstä. 

Jos ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö aikoo 
Suomessa sijaitsevasta edustustosta käsin har
joittaa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa muussa 
valtiossa, on sen ennen toiminnan aloittamista 
ilmoitettava asiasta sosiaali- ja terveysministe
riölle ja liitettävä ilmoitukseen suunnitelma 
aiotusta toiminnasta. 

6§ 
Ulkomaisen vakuutusyhtiön on toimilupaha

kemvkseensa liitettävä seuraavat asiakirjat ja 
selvitykset: 

1) yhtiöjärjestys tai säännöt sekä luettelo 
hallituksen jäsenistä ja yhtiön ylimmästä joh
dosta; 

2) todistus siitä, että yhtiö kotimaassaan 
harjoittaa hakemuksessa tarkoitettua vakuutus
liikettä, ja siitä kuinka kauan sitä on harjoitet
tu; 

3) yhtiön kotimaan vakuutustarkastuksesta 
vastaavan viranomaisen ilmoitus siitä, onko se 
yhtiön toiminnan johdosta kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana antanut yhtiölle huo
mautusta, sekä mitä mahdollinen huomautus 
on sisältänyt; 

4) suunnitelma toiminnasta Suomessa (toi
mintasuunnitelma); 

5) pääasiamiehen hyväksymistä koskeva 
10 §:ssä säädetty hakemus; 

6) selvitys siitä, että yhtiön puolesta annetut 
asiakirjat on laadittu tämän kotimaan lakien 
mukaisesti ja että nämä on antanut siihen 
oikeutettu henkilö; 

7) todistus siitä, että edustustolla on 13 §:n 
mukaista peruspääomaa vastaavat varat ja että 
13 a §:ssä säädetty vakuus on asetettu; ja 
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8) hakemus 14 ja 18 §:ssä tarkoitettujen pe
rusteiden vahvistamiseksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset toimintasuunnitelmasta. 

7§ 
Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön on toimi

lupahakemukseen liitettävä seuraavat asiakirjat 
ja selvitykset: 

1) yhtiöjärjestys tai säännöt sekä luettelo 
hallituksen jäsenistä ja yhtiön ylimmästä joh
dosta; 

2) yhtiön kotimaan toimivaltaisen viran
omaisen antama todistus, josta käy ilmi: 

a) ne vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joi
hin kuuluvaa toimintaa vakuutusyhtiöllä on 
oikeus harjoittaa; 

b) ne vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joi
hin kuuluvaa toimintaa vakuutusyhtiö todistus
ta annettaessa harjoittaa; 

c) että yhtiö täyttää ETA-sopimuksen liit
teessä IX mainituissa, henkivakuutuksen ensi
vakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista 
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta annetussa Eu
roopan yhteisöjen neuvoston ensimmäisessä di
rektiivissä sekä muun ensivakuutusliikkeen 
kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja har
joittamista koskevien lakien, asetusten ja hal
linnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
annetussa Euroopan yhteisöjen neuvoston en
simmäisessä direktiivissä vakuutusyhtiöille ase
tetut vähimmäisvakavaraisuusvaatimukset; ja 

d) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut 
perustamiskustannukset sekä niiden kattami
seen tarkoitetut varat ja, milloin yhtiö haluaa 
harjoittaa Suomessa vahinkovakuutusluokkaan 
18 (matka-apu) kuuluvaa toimintaa, ne voima
varat, jotka luvatun avun tarjoajana on käy
tettävissään; sekä 

3) edellä 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tar
koitettu toimintasuunnitelma sekä 5 ja 8 koh
dassa tarkoitettu hakemus. 

Jos ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö hakee 
toimiluvan laajentamista, on hakemukseen lii
tettävä toimintasuunnitelma ja 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitettu todistus. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset toimintasuunnitelmasta. 

7 a§ 
Valtioneuvoston on kuuden kuukauden ku

luessa hakemuksen vireilletulosta ja asian rat-

kaisemiseksi tarvittavien asiakirjojen ja selvitys
ten toimittamisesta päätettävä toimiluvan 
myöntämisestä tai epäämisestä. 

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. Valtioneuvoston on 
ilmoitettava päätöksen antamisesta valitusvi
ranomaiselle. Tässä momentissa tarkoitetun va
lituksen tekemisestä ja käsittelystä on muutoin 
soveltuvin osin voimassa, mitä muutoksenhaus
ta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) 
säädetään. 

9§ 
Pääasiamiehellä on oltava kotipaikka Suo

messa. Pääasiamiehenä ei voi olla vajaavaltai
nen, konkurssissa oleva eikä henkilö, joka on 
määrätty liiketoimintakieltoon. Pääasiamiehen 
on oltava hyvämaineinen ja hänellä on oltava 
sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus 
kuin ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomessa 
harjoittaman toiminnan laatuun ja laajuuteen 
katsoen on tarpeen. 

Pääasiamiehenä voi myös toimia suomalai
nen yhteisö, jonka on nimettävä edustajakseen 
1 momentissa asetetut vaatimukset täyttävä 
luonnollinen henkilö. 

10 § 

Ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia mää
räyksiä pääasiamiehelle annettavasta valtakir
jasta ja 1 momentissa tarkoitetusta selvitykses
tä. 

13 § 
Ulkomaisella vakuutusyhtiöllä on aina olta

va sen Suomessa harjoittamaa ensivakuutuslii
kettä varten täällä varoja vähintään: 

1) henkivakuutusliikettä harjoitettaessa 
14 000 000 markkaa; 

2) vahinkovakuutusluokkiin 10-16 kuulu
vaa vakuutusliikettä harjoitettaessa 14 000 000 
markkaa; ja 

3) muuta vakuutusliikettä harjoitettaessa 
7 000 000 markkaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua varojen 
vähimmäismäärää kutsutaan tässä laissa edus
tuston peruspääomaksi. 

Yhtiön toimittua Suomessa kolme vuotta 
sosiaali- ja terveysministeriö voi hakemuksesta 
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liikkeen laajuuden ja laadun huomioon ottaen 
hyväksyä 1 momentissa säädettyä pienemmän 
peruspääoman, jonka määrän tulee kuitenkin 
olla vähintään puolet siinä säädetystä määräs
tä. Ministeriö voi peruuttaa tässä tarkoitetun 
hyväksymisensä tai muuttaa sitä. 

Edellä 1 momentissa säädettyjä markkamää
riä voidaan asetuksella muuttaa yleisessä hin
tatasossa tapahtunutta kehitystä vastaavasti. 

13 a§ 
Edustuston peruspääomasta vähintään puo

let on asetettava sosiaali- ja terveysministeriön 
hyväksymään suomalaiseen talletuspankkiin tai 
Suomessa toimiluvan saaneen ulkomaisen luot
tolaitoksen sivukonttoriin ministeriön määrää
min ehdoin vakuudeksi. 

Toiminnan aikana vakuuden arvon on kui
tenkin aina oltava vähintään 13 b §:n 2 tai 3 
momentissa tarkoitetun toimintapääoman vä
himmäismäärän suuruinen. 

Vakuuden on oltava sellaisia arvopapereita 
tai sitoumuksia, jotka ministeriö on vakuudeksi 
hyväksynyt. Yhtiö voi ministeriön määräämäl
lä tavalla vaihtaa niitä tai saada niitä takaisin. 
Yhtiön on huolehdittava, ettei vakuuden arvo 
alita 1 ja 2 momentissa säädettyä vähimmäis
määrää. 

Ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia mää
räyksiä muiden peruspääomaa vastaavien va
rojen kuin vakuuden sijoittamisesta. 

13 b§ 
Edustuston toimintapääomalla tarkoitetaan 

sitä määrää, jolla ulkomaisen vakuutusyhtiön 
Suomessa harjoittamaa ensivakuutusliikettä 
koskevien varojen on niiden luonne huomioon 
ottaen ja sosiaali- ja terveysministeriön mää
räämien perusteiden mukaisesti arvioituna kat
sottava ylittävän yhtiön Suomessa harjoitta
maa ensivakuutusliikettä koskevat velat. 

Ulkomaisen vahinkovakuutusyhtiön Suo
messa harjoittaman ensivakuutusliikkeen pe
rusteella määräytyvä toimintapääoman vähim
mäismäärä lasketaan vakuutusyhtiölain 11 lu
vun 2 §:ssä säädetyllä tavalla ja takuumäärä 
sanotun luvun 3 §:ssä säädetyllä tavalla. Ta
kuumäärän vähimmäismäärä on kuitenkin 
puolet vakuutusyhtiölain 11 luvun 3 §:n 2 
momentin 1-4 kohdassa asetetuista vaatimuk
sista. 

Ulkomaisen henkivakuutusyhtiön Suomessa 
harjoittaman ensivakuutusliikkeen perusteella 
määräytyvä toimintapääoman vähimmäismää-

rä lasketaan vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 §:ssä 
säädetyllä tavalla ja takuumäärä sanotun luvun 
5 §:ssä säädetyllä tavalla. Takuumäärän vähim
mäismäärä on kuitenkin puolet vakuutusyhtiö
lain 11 luvun 5 §:n 2 momentissa asetetusta 
vaatimuksesta. 

13 c§ 
Edustuston toimintapääoma, jälleenvakuutus 

ja muut edustuston vakavaraisuuteen vaikutta
vat seikat on järjestettävä vakuutetut edut 
turvaavalla tavalla ottaen huomioon tuottojen 
ja kulujen todennäköinen vaihtelu sekä arvioi
tavissa olevat muut epävarmuustekijät. 

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

13 d § 
Jos ulkomaisella vakuutusyhtiöllä on toimi

lupa vakuutusliikkeen harjoittamiseen Euroo
pan talousalueeseen kuuluvassa muussa valtios
sa, sosiaali- ja terveysministeriö voi yhtiön 
hakemuksesta myöntää yhtiölle luvan poiketa 
13-13 c §:ssä säädetyistä vaatimuksista, jos 
yhtiön koko Euroopan talousalueella harjoitta
man ensivakuutusliikkeen vakavaraisuuden 
valvonnasta vastaa Euroopan talousalueeseen 
kuuluvan muun valtion vakuutustoimintaa val
vova viranomainen. 

15 § 
Vastuuvelka on katettava ja vastuuvelan 

kate luetteloitava sosiaali- ja terveysministeriön 
antamien määräysten mukaisesti. Luetteloiduo 
katteen tulee olla ministeriön hyväksymiä ar
vopapereita tai sitoumuksia taikka muuta mi
nisteriön hyväksymää omaisuutta. Luette
loidun katteen veroisena pidetään: 

1) jälleenvakuutuksenantajan vastuuta 
14 §:ssä tarkoitetusta vastuuvelasta enintään 
ministeriön hyväksymään määrään; ja 

2) maksamattomien vakuutusmaksujen niitä 
osia, jotka vakuutusmaksuvastuuta laskettaessa 
on oletettu maksetuiksi. 

Vastuuvelan kattamiseen ei saa käyttää 
13 a §:ssä tarkoitettua vakuutta. 

Luetteloituna katteena oleva omaisuus on 
säilytettävä siten kuin ministeriö tarkemmin 
määrää. 

17 § 

Jollei yhtiö aloita toimiluvan mukaista toi
mintaansa 12 kuukauden kuluessa toimiluvan 
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myöntämisestä tai jos yhtiö lopettaa toimintan
sa vähintään kuuden kuukauden ajaksi toimi
luvan myöntämisen jälkeen, valtioneuvosto voi 
rajoittaa toimilupaa tai peruuttaa sen. 

18 a § 
Mitä vakuutusyhtiölaissa säädetään sijoitus

sidonnaisesta vakuutuksesta, koskee soveltuvin 
osin myös ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomes
sa harjoittamaa henkivakuutusluokassa 3 tar
koitettua toimintaa. 

19 § 
Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten 

laatimista varten ulkomaisella vakuutusyhtiöllä 
on oltava vakuutusmatemaatikko. Sosiaali- ja 
terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset 
vakuutusmatemaatikon kelpoisuudesta. 

22§ 
Ulkomaisen vakuutusyhtiön on vuosittain 

laadittava sosiaali- ja terveysministeriön vah
vistaman kaavan mukainen kertomus edustus
ton toiminnasta ja tilasta sekä ministeriön 
antamien määräysten mukainen selostus vas
tuuvelan laskemisesta ja, milloin kysymys on 
henkivakuutusyhtiöstä, tutkimus vakuutusliik
keestä. Kertomukseen on liitettävä todistus 
siitä, että kate vastaa 15 §:ssä säädettyjä vaati
muksia. Pääasiamiehen tulee toimittaa tässä 
tarkoitetut asiakirjat ministeriölle sen määrää
mässä ajassa. 

Edustuston on laadittava kultakin tilikaudel
ta tuloslaskelman ja taseen käsittävä tilinpää
tös, joka on tarkastettava ministeriön hyväksy
mällä tavalla. Ministeriöllä on sen estämättä, 
mitä muualla laissa säädetään, oikeus antaa 
yhtiön kirjanpidosta määräyksiä, jotka johtu
vat vakuutustoiminnan erityisluonteesta. 

Ulkomaisen vakuutusyhtiön on lisäksi liitet
tävä 1 momentissa tarkoitettuun kertomukseen 
todistus siitä, että peruspääomaa vastaavat 
varat ja asetettu vakuus täyttävät 13 ja 13 
a §:ssä säädetyt vaatimukset. 

23 § 
Pääasiamiehen tulee viipymättä toimittaa so

siaali- ja terveysministeriölle 

3) tieto yhtiön kotimaan vakuutustarkastuk
sesta vastaavan viranomaisen yhtiölle antamas
ta huomautuksesta; ja 

26§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa ulko

maiselle vakuutusyhtiölle huomautuksen, ke
hottaa yhtiötä korjaamaan asian määräajassa 
tai kieltää yhtiötä jatkamasta ministeriön vir
heellisenä pitämää menettelyä: 

1) jos yhtiö ei noudata lakia, toimilupaa, 
yhtiöjärjestystä tai sääntöjä, vakuutusta varten 
vahvistettuja perusteita taikka tämän lain no
jalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä; 

2) jos vastuuvelan kate ei enää ole tämän 
lain mukainen; 

3) jos edustuston peruspääomaa vastaavat 
varat, asetettu vakuus tai toimintapääoma ei
vät enää ole tämän lain mukaisia; tai 

4) jos yhtiön toiminnassa on ilmennyt vää
rinkäytöksiä. 

Jollei edellä tässä pykälässä tarkoitettua ke
hotusta tai kieltoa noudateta, ministeriö voi 
kieltää yhtiötä antamasta uusia vakuutuksia, 
kunnes asia on korjattu, ja jos velvoitteiden 
laiminlyönti on törkeä, valtioneuvosto voi ra
joittaa yhtiön toimilupaa tai peruuttaa sen. 

Jos niissä olosuhteissa, joiden vallitessa toi
milupa on annettu, on tapahtunut sellaisia 
muutoksia, ettei toimilupaa enää annettaisi, tai 
jos toimiluvan aloittamisen edellytykset eivät 
enää täyty, valtioneuvosto voi rajoittaa toimi
lupaa tai peruuttaa sen. 

26 a§ 
Ennen ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön toi

miluvan peruuttamista sosiaali- ja terveysminis
teriön on kuultava yhtiön kotimaan vakuutus
toimintaa valvovaa viranomaista. Jos ulkomai
selle ET A-vakuutusyhtiölle sen kotimaassa an
nettu toimilupa peruutetaan, on yhtiön toimi
lupa Suomessa peruutettava vastaavasti. Jos 
ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön kotimaan va
kuutustoimintaa valvova viranomainen on kiel
tänyt yhtiön varojen vapaan vallinnan tai 
rajoittanut sitä, ministeriön on tämän viran
omaisen pyynnöstä ryhdyttävä Suomessa vas
taaviin toimenpiteisiin. 

26 b§ 
Jos ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomen 

edustuston toimintapääoma on pienempi kuin 
13 b §:n 2 tai 3 momentin mukainen toiminta
pääoman vähimmäismäärä, yhtiön on viipy
mättä toimitettava sosiaali- ja terveysministe
riön hyväksyttäväksi edustuston taloudellisen 
aseman tervehdyttämissuunnitelma. 
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26 c§ 
Jos ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomen 

edustuston toimintapääoma on pienempi kuin 
13 b §:n 2 tai 3 momentin mukainen takuumää
rä, yhtiön on viipymättä toimitettava sosiaali
ja terveysministeriön hyväksyttäväksi edustus
ton lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma. 

Ministeriö voi 1 momentissa tarkoitetussa 
tilanteessa ottaa haltuunsa yhtiön hallinnassa 
Suomessa olevaa omaisuutta taikka kieltää 
yhtiötä luovuttamasta tai panttaamasta tällais
ta omaisuutta. 

27§ 
Jollei ulkomainen vakuutusyhtiö ole noudat

tanut sosiaali- ja terveysministeriön tämän lain 
nojalla antamaa kehotusta täydentää asetta
maansa katetta, ministeriö voi ottaa haltuunsa 
yhtiön hallinnassa Suomessa olevaa omaisuutta 
katteen puuttuvaa määrää vastaavasti taikka 
kieltää yhtiötä luovuttamasta tai panttaamasta 
tällaista omaisuutta. Jos kyseessä on ulkomai
nen ETA-vakuutusyhtiö, ministeriön on ennen 
toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoitettava asiasta 
yhtiön kotimaan vakuutustoimintaa valvovalle 
viranomaiselle. 

Jollei ulkomainen vakuutusyhtiö ole noudat
tanut ministeriön tämän lain nojalla antamaa 
kehotusta täydentää edustuston peruspääomaa 
vastaavia varoja tai asettamaansa vakuutta, 
ministeriöllä on oikeus ryhtyä 1 momentissa 
mainittuihin toimenpiteisiin. 

31 § 

Kun yhtiö osoittaa täyttäneensä 16 §:ssä tar
koitetut velvoitteensa tai muuten niistä lailli
sesti vapautuneensa, on sillä oikeus saada 
takaisin 13 a §:ssä tarkoitetut vakuutena olevat 
varat. 

35 § 
Ulkomainen vakuutusyhtiö (luovuttava yh

tiö), jolla on toimilupa vakuutusliikkeen har
joittamiseen Suomessa, voi sosiaali- ja terveys
ministeriön suostumuksella luovuttaa Suomes
sa harjoittamansa vakuutusliikkeen vakuutus
kannan tai sen osan suomalaiselle vakuutusyh
tiölle tai toiselle ulkomaiselle vakuutusyhtiölle 
( vastaanottava yhtiö), jolla on toimilupa har
joittaa sellaista vakuutusliikettä Suomessa. Toi
miluvan Suomessa saanut ulkomainen vakuu
tusyhtiö voi asetuksella säädetyissä tapauksissa 
ministeriön suostumuksella ja ministeriön mää-

räämin ehdoin luovuttaa yhtiön Suomen edus
tuston vakuutuskannan tai sen osan toiselle 
ulkomaiselle vakuutusyhtiölle tai vastaanottaa 
ulkomaiselta vakuutusyhtiöltä vakuutuskannan 
tai sen osan. 

Mitä vakuutuskannan luovuttamisesta sää
detään vakuutusyhtiölain 16 luvun 3 ja 5 §:ssä, 
on soveltuvin osin voimassa 1 momentissa 
tarkoitetusta vakuutuskannan ja sen osan luo
vuttamisesta, jollei ministeriö myönnä tästä 
poikkeusta. Luovuttavaa yhtiötä ei kuitenkaan 
ole velvoitettava antamaan yhtiön osakkaille 
tietoa vakuutusyhtiölain 16 luvun 3 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetusta kuulutuksesta. Mitä va
kuutusyhtiölain 16 luvun 5 §:n 2 momentissa 
säädetään luovuttaneen yhtiön kotipaikasta, 
sovelletaan yhtiön edustuston sijaintipaikkaan, 
jos yhtiöllä on edustusto Suomessa. 

37 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö pitää rekisteriä 

toimiluvan saaneista ulkomaisista vakuutusyh
tiöistä. Kustakin yhtiöstä merkitään rekisteriin: 

2) yhtiön pääasiamiehen täydellinen nimi, 
kansalaisuus ja kotipaikka sekä, jos yhtiön 
pääasiamiehenä toimii suomalainen yhteisö, 
tämän yhteisön nimi ja kotipaikka sekä yhtei
sön edustajakseen nimeämän henkilön täydel
linen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka; 

41 § 

Haaste katsotaan yhtiölle toimitetuksi, kun 
se on annettu tiedoksi pääasiamiehelle. Jos 
pääasiamiehenä toimii suomalainen yhteisö, 
katsotaan haaste vastaavasti toimitetuksi, kun 
se on annettu tiedoksi yhteisön edustajakseen 
nimeämälle henkilölle. 

43 § 
Joka 
1) ulkomaisen vakuutusyhtiön lukuun har

joittaa vakuutusliikettä Suomessa ilman toimi
lupaa tai 3 §:n 1 tai 2 momentin säännösten 
vastaisesti, tai 

on tuomittava siten, kuin vakuutusyhtiölais
sa säädetään vakuutusliikkeen luvattomasta 
harjoittamisesta. 
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44§ 
Joka 
1) antaa sosiaali- ja terveysministeriölle vää

riä tietoja asiakirjassa, joka on annettava tä
män lain nojalla, tai 

2) ministeriön 26 a, 26 c tai 27 §:n nojalla 
määräämän kiellon vastaisesti luovuttaa tai 
panttaa yhtiön hallinnassa Suomessa olevaa 
omaisuutta, 

on tuomittava rangaistukseen siten kuin va
kuutusyhtiölaissa säädetään vakuutusyhtiöri
koksesta. 

45 § 
Joka 
1) laiminlyö 3 §:n 4 momentissa tarkoitetus

sa tapauksessa hakea sosiaali- ja terveysminis
teriön lupaa, tai 

2) rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpäätök
sen tai selvitysmenettelyä koskevan kertomuk
sen laatimisesta, 

on tuomittava rangaistukseen siten kuin va
kuutusyhtiölaissa säädetään vakuutusyhtiörik
komuksesta. 

46 a§ 
Sen estämättä, mitä 46 §:ssä säädetään, so

siaali- ja terveysministeriöllä on oikeus luovut
taa vakuutussalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja 
syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen sel
vittämiseksi, muualla laissa edellä mainittujen 
tietojen saantiin oikeutetulle viranomaiselle se
kä, jos annettavat tiedot toisessa valtiossa 
kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin, toi
sen valtion vakuutustoimintaa valvovalle viran
omaiselle. 

46 b§ 
Sen estämättä, mitä 46 §:ssä säädetään, ulko

maisen vakuutusyhtiön on ennen liiketoimen 
loppuun suorittamista tai, jos ennakkoilmoi
tuksen tekeminen tuottaisi kohtuutonta hanka
luutta, viipymättä liiketoimen suorittamisen jäl
keen ilmoitettava sosiaali- ja terveysministe
riölle, jos sillä on syytä epäillä siltä pyydettyi
hin palveluihin käytettävien varojen laillista 
alkuperää. Tehdystä ilmoituksesta ei saa kertoa 
ilmoituksen kohteelle. 

Ulkomaisen vakuutusyhtiön on lisäksi säily
tettävä ja annettava ministeriölle sen pyynnöstä 
kaikki käytettävissään olevat tiedot ja asiakir
jat, joilla saattaa olla merkitystä asian selvittä
misessä. 

Ministeriön on ilmoitettava asiasta edelleen 

asianomaiselle esitutkintaviranomaiselle, jos 
ministeriöllä on ulkomaisen vakuutusyhtiön 
ilmoituksen tai tarkastustoiminnassaan saa
miensa tietojen nojalla perusteltua aihetta 
epäillä, että ulkomaisen vakuutusyhtiön palve
luja käytetään tai aiotaan käyttää rikollisesta 
toiminnasta peräisin olevien varojen todellisen 
luonteen, alkuperän tai sijainnin taikka niihin 
kohdistuvien määräämistointen tai oikeuksien 
peittämiseen tai häivyttämiseen. 

Ministeriöllä on oikeus 3 momentissa tarkoi
tetussa tapauksessa antaa ulkomaiselle vakuu
tusyhtiölle määräys pidättyä suorittamasta lii
ketointa enintään seitsemän päivän ajaksi, jos 
tällainen pidättyminen on tarpeen esitutkinta
toimenpiteitä varten. 

Ministeriölle, ulkomaiselle vakuutusyhtiölle 
sekä niiden puolesta vilpittömässä mielessä 
toimineille henkilöille ei aiheudu vastuuta tä
män pykälän mukaisista toimenpiteistä mah
dollisesti aiheutuneesta taloudellisesta vahin
gosta. 

Rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin 
käyttämisen estämisestä annetun Euroopan yh
teisöjen neuvoston direktiivin (911308/ETY) 
täytäntöönpanon edellyttämät tarkemmat mää
räykset antaa ministeriö. 

47 § 

Valtioneuvoston tai sosiaali- ja terveysminis
teriön päätös tai määräys, joka on annettu 
17 §:n 3 momentin, 23 tai 25 §:n, 26 §:n 1-3 
momentin, 26 a §:n, 26 c §:n 2 momentin, 27 §:n 
taikka 46 b §:n 1, 2 tai 4 momentin nojalla, 
voidaan panna täytäntöön valituksesta huoli
matta. 

48 a§ 
Tämän lain säännöksistä voidaan asetuksella 

säätää sellaisia poikkeuksia, jotka johtuvat 
kansainvälisen sopimuksen määräyksistä tai 
vieraan valtion kanssa tehdystä vastavuoroises
ta sopimuksesta. 

Rinnakkaisvakuutuksen, oikeusturvavakuu
tuksen ja matkailijoille annettavan avun osalta 
voi sosiaali- ja terveysministeriö myöntää sel
laisia poikkeuksia tämän lain säännöksistä tai 
antaa sellaisia tarkempia määräyksiä, jotka 
johtuvat Euroopan talousalueesta tehdystä so
pimuksesta. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 
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Ulkomaiseen vakuutusyhtiöön, jolle on en
nen tämän lain voimaantuloa myönnetty lupa 
harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa, sovelle
taan mainitun ajankohdan jälkeen tätä lakia, 
jollei jäljempänä tästä laista muuta johdu. 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva 
toimilupahakemus on täydennettävä tämän 
lain vaatimusten mukaiseksi. 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevan 
toimilupahakemuksen osalta 7 a §:ssä tarkoitet
tu kuuden kuukauden määräaika lasketaan 
aikaisintaan lain voimaantulosta. 

Ulkomaisella vakuutusyhtiöllä, joka on toi
minnassa tämän lain tullessa voimaan, on 
sosiaali- ja terveysministeriön pitämään toimi
luparekisteriin merkityn toimiluvan mukainen 
oikeus vakuutusliikkeen harjoittamiseen. Mi
nisteriön on kuitenkin kahden vuoden kuluessa 
tämän lain voimaantulosta merkittävä pitä
määnsä toimiluparekisteriin yhtiön harjoitta
man toiminnan perusteella ja yhtiötä kuultuaan 
ne vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joiden 
mukaista toimintaa yhtiö saa tästä merkinnästä 
tiedon saatuaan harjoittaa. Jos toimiluvan si
sällöstä syntyy erimielisyyttä, asian ratkaisee 
valtioneuvosto. 

Sen estämättä, mitä 3 §:n 4 momentissa 
säädetään, ulkomainen vakuutusyhtiö, vakuu
tusyhtiöt tai vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdis-
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tykset yhdessä saavat edelleen omistaa ne 
osakkeet tai osuudet, jotka ne saivat laillisesti 
omistaa ennen tämän lain voimaantuloa. Jos 
ulkomaisen vakuutusyhtiön, vakuutusyhtiöiden 
tai vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten 
yhdessä omistamien osakkeiden tai osuuksien 
määrä tai laissa tarkoitettu määräysvalta ylit
tää tämän lain voimaan tullessa laissa säädetyn 
enimmäismäärän, ulkomaisen vakuutusyhtiön, 
vakuutusyhtiöiden tai vakuutusyhtiöiden ja va
kuutusyhdistysten yhteinen osuus omistettavan 
yhteisön osakkeista, osuuksista tai määräämis
vallasta ei saa nousta tämän lain voimaan 
tullessa olleesta määrästä. Jos ulkomaisen va
kuutusyhtiön, vakuutusyhtiöiden tai vakuutus
yhtiöiden ja vakuutusyhdistysten yhteinen 
osuus on tämän lain voimaantulon jälkeen 
alentunut, mutta edelleen ylittää laissa sääde
tyn enimmäismäärän, tämä osuus ei enää saa 
nousta näin alentuneesta määrästä. Ministeriö 
voi hakemuksesta antaa luvan poiketa siitä, 
mitä tässä momentissa säädetään. 

Ulkomaisen vakuutusyhtiön, joka on toimin
nassa tämän lain tullessa voimaan, on vuoden 
kuluessa tämän lain voimaantulosta saatettava 
sen Suomen edustuston peruspääoma, vakuus, 
toimintapääoma ja vakavaraisuus vastaamaan 
tämän lain 13-13 c §:ssä asetettuja vaatimuk
sia. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 
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Liite 1 

Laki 
ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa 30 päivänä kesäkuuta 1989 

annetun lain (635/89) 23 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta, 
muutetaan 1 §, 2 §:n 2 momentti, 3 §, 5 §:n 1 ja 2 momentti, 6 §:n 1 momentti, 7, 9, 13 ja 15 §, 

17 §:n 3 momentti, 19 §:n 1 momentti, 22 §, 23 §:n 1 momentin 3 kohta, 26 §:n 1-3 momentti, 27 §, 
31 §:n 2 momentti, 35 §:n 1 ja 2 momentti, 37 §:n 1 momentin 2 kohta, 41 §:n 2 momentti, 43 §:n 
1 momentin 1 kohta, 44 ja 45 § ja 47 §:n 2 momentti sekä 

lisätään lakiin uusi 1 a §, 2 §:ään uusi 3 momentti, 5 §:ään uusi 4 ja 5 momentti, 6 §:ään uusi 4 
momentti, lakiin uusi 7 a §, 10 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 13 a-13 d, 18 a, 26 a- 26 c, 
46 a, 46 b ja 48 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Ulkomaisella vakuutusyhtiöllä on oikeus 

Suomessa harjoittaa vakuutusliikettä siten kuin 
tässä laissa säädetään. Tätä lakia ei sovelleta 
jälleenvakuutus liikkeeseen. 

Mitä tässä laissa on säädetty ulkomaisesta 
vakuutusyhtiöstä, koskee vastaavasti muuta 
siihen rinnastettavaa ulkomaista vakuutusyh
teisöä. 

Ehdotus 

1 § 
Ulkomaisella vakuutusyhtiöllä on oikeus 

Suomessa harjoittaa vakuutusliikettä siten kuin 
tässä laissa säädetään. 

Mitä tässä laissa säädetään ulkomaisesta 
vakuutusyhtiöstä, koskee vastaavasti muuta 
siihen rinnastettavaa ulkomaista vakuutusyri
tystä. 

Tätä lakia ei sovelleta: 
1) jälleenvakuutusliikkeeseen; 
2) vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta 

annetussa laissa ( 1 ) tarkoitettuun toimin
taan; 

3) vakuutuksenvälittäjistä annetussa laissa 
( 1 ) tarkoitettuun toimintaan; eikä 

4) Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuk
sen (ETA -sopimus) liitteessä IX mainitussa, 
yhteisön rinnakkaisvakuutusliikettä koskevien la
kien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetussa Euroopan yhtei
söjen neuvoston direktiivissä (781473/ETY} tar
koitettuun sellaiseen rinnakkaisvakuutustoimin
taan, johon ulkomainen vakuutusyhtiö, jolla on 
kotipaikka Euroopan talousalueella, osallistuu 
ulkomaisesta toimipaikasta käsin muuna kuin 
johtavana vakuutuksenantajana. 

Ja§ 
Ulkomaiseen vakuutusyhtiöön, jonka kj>tipaik

ka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val
tiossa (ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö), ei so
velleta tämän lain 6 §:ää, 13-13 d §:ää, 15 §:n 
2 momenttia, 16 §:n 1 momenttia, 22 §:n 3 
momenttia, 23 §:n 1 momentin 2 kohtaa, 26 §:n 
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Voimassa oleva laki 

2 § 

Suomessa tapahtuvaa liiketoimintaansa var
ten yhtiön on perustettava tänne edustusto, 
jota johtaa sosiaali- ja terveysministeriön hy
väksymä pääasiamies. Jos pääasiamiehenä toi
mii suomalainen vakuutusyhtiö, edustustona pi
detään tämän yhtiön sellaiseksi ilmoiltamaa 
konttoria. 

3§ 
Toimiluvan Suomessa saanut ulkomainen 

vakuutusyhtiö ei saa täällä harjoittaa muuta 
elinkeinoa kuin vakuutusliikettä. Henki- tai 
eläkevakuutusliikettä harjoittava yhtiö ei saa 
harjoittaa muuta vakuutusliikettä kuin henkilö
vakuutusta ja sen jälleenvakuutusta. 

5 321874N 

Ehdotus 

1 momentin 3 kohtaa, 26 b ja 26 c §:ää, 27 §:n 
2 momenttia eikä 31 §:n 2 momenttia. 

Suomessa tapahtuvaa liiketoimintaansa var
ten yhtiön on perustettava tänne asioimisto tai 
sivukonttori (edustusto), jota johtaa sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksymä pääasiamies. 

Edustustona pidetään myös toimistoa, jota 
hoitaa yhtiön oma henkilökunta, ja itsenäisesti 
toimivaa henkilöä, jolla on pysyvä valtuutus 
toimia yhtiön puolesta asioimiston tapaan. 

3§ 
Toimiluvan Suomessa saanut ulkomainen 

vakuutusyhtiö ei saa täällä harjoittaa muuta 
elinkeinoa kuin vakuutusliikettä. 

Henkivakuutusliikettä harjoittava ulkomainen 
vakuutusyhtiö (ulkomainen henkivakuutus yhtiö) 
ei saa täällä harjoittaa muuta vakuutusliikettä 
kuin henkivakuutusta ja sen jälleenvakuutusta. 
Vahinkovakuutusliikettä harjoittava ulkomainen 
vakuutusyhtiö (ulkomainen vahinko vakuutusyh
tiö) ei saa täällä harjoittaa muuta vakuutuslii
kettä kuin vahinkovakuutusta. Mitä tässä laissa 
säädetään ulkomaisesta vahinkovakuutusyhtiös
tä, koskee myös sellaista ulkomaista vakuutus
yhtiötä, joka kotimaassaan harjoittaa sekä hen
ki- että vahinkovakuutusliikettä. 

Henkivakuutuksella tarkoitetaan ETA-sopi
muksen liitteessä IX mainitussa, henkivakuutuk
sen ensivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoit
tamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnol
listen määräysten yhteensovittamisesta annetussa 
Euroopan yhteisöjen neuvoston ensimmäisessä 
direktiivissä (791267/ETY) luetelluihin henkiva
kuutusluokkiin 1-4 kuuluvaa toimintaa. Vahin
kovakuutuksella tarkoitetaan ETA-sopimuksen 
liitteessä IX mainitussa, muun ensivakuutusliik
keen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja 
harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
annetussa Euroopan yhteisöjen neuvoston ensim
mäisessä direktiivissä (73/239/ETY) luetelluihin 
vahinkovakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa se
kä jälleen vakuutusta. Sosiaali- ja terveysministe-
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Voimassa oleva laki 

Toimiluvan Suomessa saanut ulkomainen 
vakuutusyhtiö ei saa ilman sosiaali- ja terveys
ministeriön lupaa omistaa muuta elinkeinoa 
kuin vakuutusliikettä harjoittavan suomalaisen 
osakeyhtiön osakepääomasta enempää kuin 
määrän, joka vastaa 20 prosenttia yhtiön osa
kepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimää
rästä, jollei yhtiön toimintaa voida pitää va
kuutusliikkeeseen liittyvänä ja tämän kannalta 
tarkoituksenmukaisena taikka jollei yhtiö ole 
asunto- tai kiinteistöyritys. Mitä edellä on 
sanottu osakeyhtiön osakkeista ja niiden tuot
tamasta äänimäärästä, sovelletaan myös vas
taavaan määräämisvaltaan muussa suomalai
sessa yrityksessä. Jos ulkomaisella vakuutusyh
tiöllä on enemmän kuin puolet osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä sellaisessa suomalai
sessa osakeyhtiössä tai vastaava määräämisval
ta sellaisessa muussa suomalaisessa yrityksessä, 
joka harjoittaa muuta elinkeinoa kuin vakuu
tusliikettä, käytetään mainitusta osakeyhtiöstä 
tai yrityksestä tässä laissa nimitystä sivuyhtiö. 

Sovellettaessa 2 momentissa säädettyä rajoi
tusta ulkomaiseen vakuutusyhtiöön otetaan 
huomioon myös yhtiön sivuyhtiölle sekä yhtiön 
ja sen sivuyhtiön perustarnalle eläkesäätiölle 
kuuluvat osakkeet ja määräämisvalta. Jos ul
komainen vakuutusyhtiö on samassa konser
nissa toisen Suomessa toimiluvan saaneen va
kuutusyhtiön kanssa, otetaan vastaavasti huo
mioon tälle toiselle vakuutusyhtiölle, sen sivu
yhtiölle ja niiden perustarnalle eläkesäätiöille 
kuuluvat osakkeet ja määräämisvalta. 

5 § 
Valtioneuvosto antaa hakemuksesta toimilu

van ulkomaiselle vakuutusyhtiölle, jos aiotun 
vakuutusliikkeen ei katsota vaarantavan va
kuutustoiminnan tervettä kehitystä eikä muuta
kaan vastasyytä ole. 

Toimilupa voi koskea enintään sen laajuista 
vakuutusliikettä, jota yhtiö laillisesti harjoittaa 
kotimaassaan. Toimilupa voidaan erityisestä 
syystä rajoittaa koskemaan tiettyä vakuutusla-

Ehdotus 

riö antaa tarkemmat määräykset vakuutus
luokista. 

Toimiluvan Suomessa saaneella ulkomaisella 
vakuutusyhtiöllä ei saa yksin eikä yhdessä tois
ten vakuutusyhtiöiden tai vakuutusyhdistysten 
kanssa ilman sosiaali- ja terveysministeriön lu
paa olla muuta elinkeinoa kuin vakuutusliikettll 
harjoittavassa suomalaisessa osakeyhtiössä osa
ke-enemmistöä tai enemmistöä kaikkien osakkei
den tuottamasta ällnimllärästä, jollei yhtiön 
toimintaa voida pitää vakuutusliikkeeseen liit
tyvänä ja tämän kannalta tarkoituksenmukai
sena tai jollei yhtiö ole asunto- tai kiinteistö
yhtiö. Mitä edellä sllädetään osake-enemmistös
tll ja osakkeiden tuottamasta llänimäärästll osa
keyhtiössä, sovelletaan myös vastaavaan mää
räämisvaltaan muussa suomalaisessa yhteisös
sä. Jos ulkomaisella vakuutusyhtiöllä on 
enemmän kuin puolet osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä sellaisessa suomalaisessa osake
yhtiössä tai vastaava määräämisvalta sellaisessa 
muussa suomalaisessa yhteisössll, joka harjoit
taa muuta elinkeinoa kuin vakuutusliikettä, 
käytetään mainitusta osakeyhtiöstä tai yhtei
söstä tässä laissa nimitystä sivuyhtiö. 

Sovellettaessa 4 momentissa säädettyä rajoi
tusta ulkomaiseen vakuutusyhtiöön otetaan 
huomioon myös yhtiön sivuyhtiölle sekä yhtiön 
ja sen sivuyhtiön perustarnalle tai niiden yhtey
dessä toimivalle eläkesäätiölle tai -kassalle kuu
luvat osakkeet ja määräämisvalta. Jos ulkomai
nen vakuutusyhtiö on samassa konsernissa 
toisen Suomessa toimiluvan saaneen vakuutus
yhtiön kanssa, otetaan vastaavasti huomioon 
tälle toiselle vakuutusyhtiölle kuuluvien osakkei
den ja määräämisvallan lisäksi myös sen sivu
yhtiölle ja niiden perustarnalle tai niiden yhtey
dessä toimivalle eläkesäätiölle tai -kassalle kuu
luvat osakkeet ja määräämisvalta. 

5§ 
Valtioneuvosto antaa hakemuksesta toimilu

van ulkomaiselle vakuutusyhtiölle, jos aiotun 
vakuutusliikkeen ei katsota vaarantavan va
kuutustoiminnan tervettä kehitystä. Toimilupa 
voidaan kuitenkin evätä, jos suomalaiselle vakuu
tusyhtiölle ei annettaisi vastaavaa toimilupaa 
ulkomaisen vakuutusyhtiön kotimaassa. 

Toimilupa voi koskea enintään sen laajuista 
vakuutusliikettä, jota yhtiö laillisesti harjoittaa 
kotimaassaan. Toimilupa annetaan vakuutus
luokittain ja luokkaryhmittäin. Toimilupa voi-
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Voimassa oleva laki 

jia tai asiakasryhmää. Asiaa harkittaessa on 
otettava huomioon aiotun vakuutusliikkeen 
laatu ja laajuus sekä vaikutus vakuutustoimin
nan kehitykseen. Oikeudesta harjoittaa lakisää
teistä vakuutusliikettä on voimassa, mitä siitä 
on erikseen säädetty. 

6§ 
Ulkomaisen vakuutusyhtiön on toimilupaha

kemukseensa liitettävä seuraavat asiakirjat ja 
selvitykset: 

1) yhtiöjärjestys tai säännöt; 

2) todistus siitä, että yhtiö kotimaassaan 
harjoittaa hakemuksessa tarkoitettua vakuutus
liikettä ja kuinka kauan sitä on harjoitettu; 

3) tilinpäätökset, hallituksen toimintakerto
mukset ja tilintarkastajien lausunnot viimeisiltä 
kolmelta tilikaudelta; 

4) yhtiön kotimaan vakuutustarkastuksesta 
vastaavan viranomaisen ilmoitus siitä, onko se 
yhtiön toiminnan johdosta kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana antanut yhtiölle huo
mautusta sekä mitä mahdollinen huomautus on 
sisältänyt; 

5) suunnitelma toiminnasta Suomessa (toi
mintasuunnitelma); 

6) pääasiamiehen hyväksymistä koskeva 
10 §:ssä säädetty hakemus; 

7) selvitys siitä, että yhtiön puolesta annetut 
asiakirjat on laadittu tämän kotimaan lakien 
mukaisesti ja että nämä on antanut siihen 
oikeutettu henkilö; 

8) todistus siitä, että 13 §:ssä säädetty va
kuus on asetettu; ja 

9) hakemus 14 ja 18 §:ssä tarkoitettujen pe
rusteiden vahvistamiseksi. 

Ehdotus 

daan hakijan pyynnöstä rajoittaa koskemaan 
vakuutusluokan osaa tai osaa Suomen valtion 
alueesta. Oikeudesta harjoittaa lakisääteistä va
kuutusliikettä on lisäksi voimassa, mitä siitä 
erikseen säädetään. 

Ulkomaiselle ETA-vakuutusyhtiölle voidaan 
antaa määräaikainen toimilupa vain hakijan 
pyynnöstä. 

Jos ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö aikoo 
Suomessa sijaitsevasta edustustosta käsin har
joittaa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa Eu
roopan talousalueeseen kuuluvassa muussa val
tiossa, on sen ennen toiminnan aloittamista 
ilmoitettava asiasta sosiaali- ja terveysministe
riölle ja liitettävä ilmoitukseen suunnitelma aio
tusta toiminnasta. 

6§ 
Ulkomaisen vakuutusyhtiön on toimilupaha

kemukseensa liitettävä seuraavat asiakirjat ja 
selvitykset: 

1) yhtiöjärjestys tai säännöt sekä luettelo 
hallituksen jäsenistä ja yhtiön ylimmästä johdos
ta; 

2) todistus siitä, että yhtiö kotimaassaan 
harjoittaa hakemuksessa tarkoitettua vakuutus
liikettä, ja siitä kuinka kauan sitä on harjoitet
tu; 

3) yhtiön kotimaan vakuutustarkastuksesta 
vastaavan viranomaisen ilmoitus siitä, onko se 
yhtiön toiminnan johdosta kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana antanut yhtiölle huo
mautusta, sekä mitä mahdollinen huomautus 
on sisältänyt; 

4) suunnitelma toiminnasta Suomessa (toi
mintasuunnitelma); 

5) pääasiamiehen hyväksymistä koskeva 
10 §:ssä säädetty hakemus; 

6) selvitys siitä, että yhtiön puolesta annetut 
asiakirjat on laadittu tämän kotimaan lakien 
mukaisesti ja että nämä on antanut siihen 
oikeutettu henkilö; 

7) todistus siitä, että edustustolla on 13 §:n 
mukaista peruspääomaa vastaavat varat ja että 
13 a §:ssä säädetty vakuus on asetettu; ja 

8) hakemus 14 ja 18 §:ssä tarkoitettujen pe
rusteiden vahvistamiseksi. 
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7§ 
Ulkomaisen vakuutusyhtiön toimintasuunni

telmassa tulee ilmetä: 

1) vakuutuslajit, joita toiminta on tarkoitet
tu käsittämään; 

2) selvitys yleisistä ja erityisistä vakuutuseh
doista, jotka koskevat vakioehdoilla tarjottavia 
vakuutuksia, ja tällaisten vakuutusten maksu
taulustoista; 

3) arvio toiminnan tuloksesta kolmelta en
simmäiseltä toimintavuodelta siten, että arvios
sa esitetään vakuutusmaksutulo ja korvausme
no, sijoitustoiminnan tuotot ja kulut, liikekulut 
sekä vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun 
muutos; 

4) arvio toiminnan perustamiskustannuksista 
ja selvitys siitä, että tähän tarvittavat varat ovat 
Suomessa käytettävissa; 

5) selvitys jälleenvakuutuksen järjestämisestä; 
sekä 

6) selvitys toiminnan muusta järjestämisestä. 

Ehdotus 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määraykset toimintasuunnitelmasta. 

7§ 
Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön on toimilu

pahakemukseen liitettävä seuraavat asiakirjat ja 
selvitykset: 

1) yhtiöjärjestys tai säännöt sekä luettelo 
hallituksen jäsenistä ja yhtiön ylimmästä johdos
ta; 

2) yhtiön kotimaan toimivaltaisen viranomai
sen antama todistus, josta käy ilmi: 

a) ne vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin 
kuuluvaa toimintaa vakuutusyhtiöllä on oikeus 
harjoittaa; 

b) ne vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin 
kuuluvaa toimintaa vakuutusyhtiö todistusta an
nettaessa harjoittaa; 

c) että yhtiö täyttää ETA-sopimuksen liit
teessä IX mainituissa, henkivakuutuksen ensiva
kuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista 
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta annetussa Eu
roopan yhteisöjen neuvoston ensimmäisessä di
rektiivissä sekä muun ensivakuutusliikkeen kuin 
henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoitta
mista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollis
ten määräysten yhteensovittamisesta annetussa 
Euroopan yhteisöjen neuvoston ensimmäisessä 
direktiivissa vakuutusyhtiöille asetetut vähim
mäisvakavaraisuusvaatimukset; ja 

d) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut pe
rustamiskustannukset sekä niiden kattamiseen 
tarkoitetut varat ja, milloin yhtiö haluaa harjoit
taa Suomessa vahinkovakuutusluokkaan 18 
(matka-apu) kuuluvaa toimintaa, ne voimavarat, 
jotka luvatun avun tarjoajalla on käytettävis-
sään; sekä 

3) edellä 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tar
koitettu toimintasuunnitelma sekä 5 ja 8 kohdas
sa tarkoitettu hakemus. 

Jos ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö hakee toi
miluvan laajentamista, on hakemukseen liitettävä 
toimintasuunnitelma ja 1 momentin 2 kohdassa 
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9§ 
Pääasiamiehen tulee asua Suomessa. Pää

asiamiehenä ei voi olla vajaavaltainen, kon
kurssissa oleva eikä henkilö, joka on määrätty 
liiketoimintakieltoon. Pääasiamiehellä tulee ol
la sellainen perehtyneisyys vakuutustoimintaan, 
kuin yhtiön toiminnan laadun ja laajuuden 
vuoksi on tarpeen tehtävän suorittamiseksi. 

Pääasiamiehenä voi myös toimia suomalai
nen vakuutusyhtiö. Pääasiamiehelle säädettyjen 
velvollisuuksien täyttämisestä vastaavat siinä 
tapauksessa suomalaisen vakuutusyhtiön toimi
tusjohtaja ja hallituksen jäsenet. 

13§ 
Ulkomaisen vakuutusyhtiön on asetettava 

sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään 
suomalaiseen pankkiin ministeriön määräämin 
ehdoin vakuus. Toiminnan aikana vakuuden 
määrää tarkistetaan jäljempänä tässä pykälässä 
säädetyllä tavalla. 

Ehdotus 

tarkoitettu todistus. 
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem

mat määräykset toimintasuunnitelmasta. 

7 a§ 
Valtioneuvoston on kuuden kuukauden kulues

sa hakemuksen vireilletulosta ja asian ratkaise
miseksi tarvittavien asiakirjojen ja selvitysten 
toimittamisesta päätettävä toimiluvan myöntämi
sestä tai epäämisestä. 

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. Valtioneuvoston on ilmoitettava 
päätöksen antamisesta valitusviranomaiselle. 
Tässä momentissa tarkoitetun valituksen tekemi
sestä ja käsittelystä on muutoin soveltuvin osin 
voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa 
annetussa laissa ( 154150) säädetään. 

9§ 
Pääasiamiehellä on oltava kotipaikka Suomes

sa. Pääasiamiehenä ei voi olla vajaavaltainen, 
konkurssissa oleva eikä henkilö, joka on mää
rätty liiketoimintakieltoon. Pääasiamiehen on 
oltava hyvämaineinen ja hänellä on oltava sellai
nen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin 
ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomessa harjoitta
man toiminnan laatuun ja laajuuteen. katsoen on 
tarpeen. 

Pääasiamiehenä voi myös toimia suomalai
nen yhteisö, jonka on nimettävä edustajakseen 1 
momentissa asetetut vaatimukset täyttävä luon
nollinen henkilö. 

JO§ 

Ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia mää
räyksiä pääasiamiehelle annettavasta valtakirjas
ta ja 1 momentissa tarkoitetusta selvityksestä. 

13§ 
Ulkomaisella vakuutusyhtiöllä on aina oltava 

sen Suomessa harjoittamaa ensivakuutusliikettä 
varten täällä varoja vähintään: 

1) henkivakuutusliikettä harjoitettaessa 
14 000 000 markkaa; 

2) vahinkovakuutusluokkiin 10-16 kuuluvaa 
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Vakuuden arvon tulee olla vähintään seuraa
va: 

1) henki- tai eläkevakuutusliikettä harjoitet
taessa 12 000 000 markkaa; 

2) luotto-, vastuu- tai keskeytysvakuutuslii
kettä harjoitettaessa 12 000 000 markkaa; 

3) palo- tai merivakuutusliikettä harjoitetta
essa 10 000 000 markkaa; ja 

4) muuta vakuutusliikettä harjoitettaessa 
6 000 000 markkaa. 

Yhtiön toimittua Suomessa kolme vuotta 
ministeriö voi hakemuksesta liikkeen laajuuden 
ja laadun huomioon ottaen hyväksyä 2 mo
mentissa säädettyä pienemmän vakuuden, jon
ka arvon tulee kuitenkin olla vähintään puolet 
siinä säädetystä määrästä. Ministeriö voi pe
ruuttaa tässä tarkoitetun hyväksymisensä tai 
muuttaa sitä. 

Toiminnan aikana vakuuden arvon on kuiten
kin aina oltava vähintään 40 prosenttia yhtiön 
Suomessa harjoittaman ensivakuutusliikkeen 
vuotuisesta vakuutusmaksutulosta. 

Vakuuden tulee olla sellaisia arvopapereita 
tai sitoumuksia, jotka ministeriö on vakuudeksi 
hyväksynyt. Yhtiö voi ministeriön määräämäl
lä tavalla vaihtaa niitä tai saada niitä takaisin. 
Yhtiön on huolehdittava, ettei vakuuden arvo 
alita edellä säädettyjä vähimmäismääriä. 

Edellä 2 momentissa säädettyjä markkamää
riä voidaan asetuksella muuttaa yleisessä hin
tatasossa tapahtunutta kehitystä vastaavasti. 

Ehdotus 

vakuutusliikettä harjoitettaessa 14 000 000 
markkaa; ja 

3) muuta vakuutusliikettä harjoitettaessa 
7 000 000 markkaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua varojen vä
himmäismäärää kutsutaan tässä laissa edustus
ton peruspääomaksi. 

Yhtiön toimittua Suomessa kolme vuotta 
sosiaali- ja terveysministeriö voi hakemuksesta 
liikkeen laajuuden ja laadun huomioon ottaen 
hyväksyä 1 momentissa säädettyä pienemmän 
peruspääoman, jonka määrän tulee kuitenkin 
olla vähintään puolet siinä säädetystä määräs
tä. Ministeriö voi peruuttaa tässä tarkoitetun 
hyväksymisensä tai muuttaa sitä. 

(Ks. 13 a §:n 3 mom.) 

Edellä 1 momentissa säädettyjä markkamää
riä voidaan asetuksella muuttaa yleisessä hin
tatasossa tapahtunutta kehitystä vastaavasti. 

13 a § 
Edustuston peruspääomasta vähintään puolet 

on asetettava sosiaali- ja terveysministeriön hy
väksymään suomalaiseen talletuspankkiin tai 
Suomessa toimiluvan saaneen ulkomaisen luotto
laitoksen sivukonttoriin ministeriön määräämin 
ehdoin vakuudeksi. 

Toiminnan aikana vakuuden arvon on kuiten
kin aina oltava vähintään 13 b §:n 2 tai 3 
momentissa tarkoitetun toimintapääoman vähim
mäismäärän suuruinen. 

Vakuuden on oltava sellaisia arvopapereita tai 
sitoumuksia, jotka ministeriö on vakuudeksi hy
väksynyt. Yhtiö voi ministeriön mliärliämällä 
tavalla vaihtaa niitä tai saada niitti takaisin. 
Yhtiön on huolehdittava, ettei vakuuden arvo 



Voimassa oleva laki 

1992 vp - HE 363 39 

Ehdotus 

alita 1 ja 2 momentissa säädettyö vähimmäis
määrää. 

Ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia mää
rliyksiä muiden peruspääomaa vastaavien varq
jen kuin vakuuden sijoittamisesta. 

13 b§ 
Edustuston toimintapääomalla tarkoitetaan si

tä määrää, jolla ulkomaisen vakuutusyhtiön Suo
messa harjoittamaa ensivakuutusliikettä koske
vien varojen on niiden luonne huomioon ottaen ja 
sosiaali- ja terveysministeriön määräämien pe
rusteiden mukaisesti arvioituna katsottava ylit
tävän yhtiön Suomessa harjoittamaa ensivakuu
tusliikettä koskevat velat. 

Ulkomaisen vahinkovakuutusyhtiön Suomessa 
harjoittaman ensivakuutusliikkeen perusteella 
määräytyvä toimintapätioman vähimmäismäärä 
lasketaan vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:ssä 
säädetyllä tavalla ja takuumäärä sanotun luvun 
3 §:ssä säädetyllä tavalla. Takuumäärän vlihim
mäismäärä on kuitenkin puolet vakuutusyhtiö
lain 11 luvun 3 §:n 2 momentin 1-4 kohdassa 
asetetuista vaatimuksista. 

Ulkomaisen henkivakuutusyhtiön Suomessa 
harjoittaman ensivakuutusliikkeen perusteella 
määräytyvä toimintapääoman vähimmäismäärä 
lasketaan vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 §:ssä 
sliädetyllli tavalla ja takuumliärä sanotun luvun 
5 §:ssä sälidetyllä ta.valla. Takuumäärlin vähim
mäismäärä on kuitenkin puolet vakuutusyhtiö
lain 11 luvun 5 §:n 2 momentissa asetetusta 
vaatimuksesta. 

13 c § 
Edustuston toimintapääoma, jälleenvakuutus 

ja muut edustuston vakavaraisuuteen vaikuttavat 
seikat on jlirjestettävä vakuutetut edut turvaa
valla tavalla ottaen huomioon tuottojen ja kulu
jen todennäköinen vaihtelu sekä arvioitavissa 
olevat muut epävarmuustekijät. 

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

13 d§ 
Jos ulkomaisella vakuutusyhtiöllä on toimilu

pa vakuutusliikkeen harjoittamiseen Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa muussa valtiossa, so
siaali- ja terveysministeriö voi yhtiön hakemuk
sesta myöntäli yhtiölle luvan poiketa 13-13 
c §:ssä sliädetyistä vaatimuksista, jos yhtiön 
koko Euroopan talousalueella harjoittaman ensi-
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15 § 
Vastuuvelka on katettava ja vastuuvelan 

kate luetteloitava sosiaali- ja terveysministeriön 
antamien määräysten mukaisesti. Luetteloiduo 
katteen tulee olla ministeriön hyväksymiä ar
vopapereita tai sitoumuksia taikka muuta mi
nisteriön hyväksymää omaisuutta. Luette
loidun katteen veroisena pidetään: 

1) suomalaisen jälleenvakuutuksenantajan 
vastuuta 14 §:ssä tarkoitetusta vastuuvelasta, 
jollei jälleenvakuutuksenantaja ole selvitystilassa 
tai vakuutusyhtiölain 14 luvun 6 §:ssä tarkoite
tussa asemassa; 

2) ulkomaisen jälleenvakuutuksenantajan vas
tuuta enintään ministeriön hyväksymään mää
rään; ja 

3) maksamattomien vakuutusmaksujen niitä 
osia, jotka vakuutusmaksuvastuuta laskettaessa 
on oletettu maksetuksi. 

Luetteloituna katteena oleva omaisuus on 
säilytettävä Suomessa siten, kuin ministeriö 
lähemmin määrää. 

Ehdotus 

vakuutusliikkeen vakavaraisuuden valvonnasta 
vastaa Euroopan talousalueeseen kuuluvan muun 
valtion vakuutustoimintaa valvova viranomainen. 

15 § 
Vastuuvelka on katettava ja vastuuvelan 

kate luetteloitava sosiaali- ja terveysministeriön 
antamien määräysten mukaisesti. Luetteloiduo 
katteen tulee olla ministeriön hyväksymiä ar
vopapereita tai sitoumuksia taikka muuta mi
nisteriön hyväksymää omaisuutta. Luette
loidun katteen veroisena pidetään: 

1) jälleenvakuutuksenantajan vastuuta 14 §:ssä 
tarkoitetusta vastuuvelasta enintään ministeriön 
hyväksymään määrään; ja 

2) maksamattomien vakuutusmaksujen niitä 
osia, jotka vakuutusmaksuvastuuta laskettaessa 
on oletettu maksetuiksi. 

Vastuuvelan kattamiseen ei saa käyttää 
13 a §:ssä tarkoitettua vakuutta. 

Luetteloituna katteena oleva omaisuus on 
säilytettävä siten kuin ministeriö tarkemmin 
määrää. 

17 § 

Jollei toimintaa ole aloitettu kahden vuoden 
kuluessa toimiluvan antamisesta, valtioneuvos
to voi peruuttaa toimiluvan. 

19 § 
Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten 

laatimista varten ulkomaisella vakuutusyhtiöllä 
on oltava vakuutusyhtiölaissa tarkoitetut kel
poisuusehdot täyttävä vakuutusmatemaatikko. 

Jollei yhtiö aloita toimiluvan mukaista toimin
taansa 12 kuukauden kuluessa toimiluvan myön
tämisestä tai jos yhtiö lopettaa toimintansa 
vähintään kuuden kuukauden ajaksi toimiluvan 
myöntämisen jälkeen, valtioneuvosto voi rajoit
taa toimilupaa tai peruuttaa sen. 

18 a § 
Mitä vakuutusyhtiölaissa säädetään sijoitussi

donnaisesta vakuutuksesta, koskee soveltuvin 
osin myös ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomessa 
harjoittamaa henkivakuutusluokassa 3 tarkoitet
tua toimintaa. 

19 § 
Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten 

laatimista varten ulkomaisella vakuutusyhtiöllä 
on oltava vakuutusmatemaatikko. Sosiaali- ja 
terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset 
vakuutusmatemaatikon kelpoisuudesta. 



1992 vp- HE 363 41 

Voimassa oleva laki 

22§ 
Ulkomaisen vakuutusyhtiön on vuosittain 

laadittava sosiaali- ja terveysministeriön vah
vistaman kaavan mukainen kertomus toimin
nastaan ja tilastaan Suomessa sekä ministeriön 
antamien määräysten mukainen selostus vas
tuuvelan laskemisesta ja, milloin kysymys on 
henki- ja eläkevakuutusyhtiöstä, tutkimus va
kuutusliikkeestä. Kertomukseen on liitettävä 
todistus siitä, että vakuus ja kate vastaa 13 ja 
15 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Pääasiamiehen 
tulee toimittaa tässä tarkoitetut asiakirjat mi
nisteriölle sen määräämässä ajassa. Ministe
riöllä on sen estämättä, mitä muualla laissa on 
säädetty, oikeus antaa yhtiön kirjanpidosta 
määräyksiä, jotka johtuvat vakuutustoiminnan 
erityisluonteesta. 

Ehdotus 

22§ 
Ulkomaisen vakuutusyhtiön on vuosittain 

laadittava sosiaali- ja terveysministeriön vah
vistaman kaavan mukainen kertomus edustus
ton toiminnasta ja tilasta sekä ministeriön an
tamien määräysten mukainen selostus vastuu
velan laskemisesta ja, milloin kysymys on 
henkivakuutusyhtiöstä, tutkimus vakuutusliik
keestä. Kertomukseen on liitettävä todistus 
siitä, että kate vastaa 15 §:ssä säädettyjä vaati
muksia. Pääasiamiehen tulee toimittaa tässä 
tarkoitetut asiakirjat ministeriölle sen määrää
mässä ajassa. 

Edustuston on laadittava kultakin tilikaudelta 
tuloslaskelman ja taseen käsittävä tilinpäätös, 
joka on tarkastettava ministeriön hyväksymällä 
tavalla. Ministeriöllä on sen estämättä, mitä 
muualla laissa säädetään, oikeus antaa yhtiön 
kirjanpidosta määräyksiä, jotka johtuvat va
kuutustoiminnan erityisluonteesta. 

Ulkomaisen vakuutusyhtiön on lisäksi liitettä
vä 1 momentissa tarkoitettuun kertomukseen 
todistus siitä, että peruspääomaa vastaavat varat 
ja asetettu vakuus täyttävät 13 ja 13 a §:ssä 
säädetyt vaatimukset. 

23 § 
Pääasiamiehen tulee viipymättä toimittaa so

siaali- ja terveysministeriölle: 

3) tieto yhtiön kotimaan vakuutustarkastuk
sesta vastaavan viranomaisen yhtiölle antamas
ta huomautuksesta; 

4) edellä 7 §:n 2 kohdassa tarkoitetut vakuu
tusehdot ja maksutaulustot sekä niiden muutok
set; 

5) edellä 7 §:n 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen 
selvitysten olennaiset muutokset; ja 

26§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa ulko

maiselle vakuutusyhtiölle huomautuksen, ke
hottaa yhtiötä korjaamaan asian määräajassa 
tai kieltää yhtiötä jatkamasta ministeriön vir
heellisenä pitämää menettelyä: 

1) jos yhtiö ei noudata lakia, toimilupaa, 
yhtiöjärjestystä tai sääntöjä, vakuutusta varten 

6 321874N 

3) tieto yhtiön kotimaan vakuutustarkastuk
sesta vastaavan viranomaisen yhtiölle antamas
ta huomautuksesta; ja 

(4 ja 5 kohta kumotaan) 

26§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa ulko

maiselle vakuutusyhtiölle huomautuksen, ke
hottaa yhtiötä korjaamaan asian määräajassa 
tai kieltää yhtiötä jatkamasta ministeriön vir
heellisenä pitämää menettelyä: 

1) jos yhtiö ei noudata lakia, toimilupaa, 
yhtiöjärjestystä tai sääntöjä, vakuutusta varten 
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vahvistettuja perusteita taikka tämän lain no
jalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä; 

2) jos yhtiön asettama vakuus tai kate taikka 
yhtiön toiminnan muu peruste ei enää ole tämän 
lain mukainen; tai 

3) jos yhtiön toiminnassa on ilmennyt vää
rinkäytöksiä. 

Jollei edellä tässä pykälässä tarkoitettua ke
hotusta tai kieltoa noudateta, ministeriö voi 
kieltää yhtiötä antamasta uusia vakuutuksia, 
kunnes asia on korjattu, ja valtioneuvosto voi 
rajoittaa tai peruuttaa yhtiön toimiluvan. 

Jos yhtiö harjoittaa vakuutusliikettä olennai
sesti suppeampana kuin mihin toimilupa 
oikeuttaa tai jos niissä olosuhteissa, joiden 
vallitessa toimilupa on annettu, on tapahtunut 
olennaisia muutoksia, valtioneuvosto voi ra
joittaa tai peruuttaa yhtiön toimiluvan. 

Ehdotus 

vahvistettuja perusteita taikka tämän lain no
jalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä; 

2) jos vastuuvelan kate ei enää ole tämän lain 
mukainen; 

3) jos edustuston peruspliäomaa vastaavat va
rat, asetettu vakuus tai toimintapääoma eivät 
enää ole tämän lain mukaisia; tai 

4) jos yhtiön toiminnassa on ilmennyt vää
rinkäytöksiä. 

Jollei edellä tässä pykälässä tarkoitettua ke
hotusta tai kieltoa noudateta, ministeriö voi 
kieltää yhtiötä antamasta uusia vakuutuksia, 
kunnes asia on korjattu, ja jos velvoitteiden 
laiminlyönti on törkeä, valtioneuvosto voi ra
joittaa yhtiön toimilupaa tai peruuttaa sen. 

Jos niissä olosuhteissa, joiden vallitessa toimi
lupa on annettu, on tapahtunut sellaisia muutok
sia, ettei toimilupaa enää annettaisi, tai jos 
toimiluvan aloittamisen edellytykset eivät enlJä 
täyty, valtioneuvosto voi rajoittaa toimilupaa 
tai peruuttaa sen. 

26 a § 
Ennen ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön toimi

luvan peruuttamista sosiaali- ja terveysministe
riön on kuultava yhtiön kotimaan vakuutustoi
mintaa valvovaa viranomaista. Jos ulkomaiselle 
ET A-vakuutusyhtiölle sen kotimaassa annettu 
toimilupa peruutetaan, on yhtiön toimilupa Suo
messa peruutettava vastaavasti. Jos ulkomaisen 
ETA-vakuutusyhtiön kotimaan vakuutustoimin
taa valvova viranomainen on kieltänyt yhtiön 
varojen vapaan vailinnan tai rajoittanut sitä, 
ministeriön on tämän viranomaisen pyynnöstä 
ryhdyttävä Suomessa vastaaviin toimenpiteisiin. 

26 b § 
Jos ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomen edus

tuston toimintapääoma on pienempi kuin 13 
b §:n 2 tai 3 momentin mukainen toimintapää
oman vähimmäismäärä, yhtiön on viipymättä 
toimitettava sosiaali- ja terveysministeriön hy
väksyttäväksi edustuston taloudellisen aseman 
tervehdyttämissuunnitelma. 

26 c § 
Jos ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomen edus

tuston toimintapääoma on pienempi kuin 13 
b §:n 2 tai 3 momentin mukainen takuumäärä, 
yhtiön on viipymättä toimitettava sosiaali- ja 
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27§ 
Jos ulkomainen vakuutusyhtiö ei ole noudat

tanut sosiaali- ja terveysministeriön tämän lain 
nojalla antamaa kehotusta täydentää asetta
maansa vakuutta tai katetta, ministeriö voi 
ottaa haltuunsa yhtiön Suomessa olevaa omai
suutta vakuuden tai katteen puuttuvaa määrää 
vastaavasti. Ministeriö voi myös kieltää yhtiötä 
luovuttamasta tai panttaamasta yhtiön hallin
nassa Suomessa olevaa omaisuutta. 

Ehdotus 

terveysministeriön hyvliksyttävliksi edustuston 
lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma. 

Ministeriö voi 1 momentissa tarkoitetussa 
tilanteessa ottaa haltuunsa yhtiön hallinnassa 
Suomessa olevaa omaisuutta taikka kieltää yh
tiötä luovuttamasta tai panttaamasta tällaista 
omaisuutta. 

27 § 
Jollei ulkomainen vakuutusyhtiö ole noudat

tanut sosiaali- ja terveysministeriön tämän lain 
nojalla antamaa kehotusta täydentää asetta
maansa katetta, ministeriö voi ottaa haltuunsa 
yhtiön hallinnassa Suomessa olevaa omaisuutta 
katteen puuttuvaa määrää vastaavasti taikka 
kieltää yhtiötä luovuttamasta tai panttaamasta 
tällaista omaisuutta. Jos kyseessä on ulkomai
nen ETA-vakuutusyhtiö, ministeriön on ennen 
toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoitettava asiasta 
yhtiön kotimaan vakuutustoimintaa valvovalle 
viranomaiselle. 

Jollei ulkomainen vakuutusyhtiö ole noudatta
nut ministeriön tämän lain nojalla antamaa 
kehotusta tliydentäli edustuston peruspääomaa 
vastaavia varoja tai asettamaansa vakuutta, mi
nisteriöllli on oikeus ryhtyä 1 momentissa mai
nittuihin toimenpiteisiin. 

31 § 

Kun yhtiö osoittaa täyttäneensä 16 §:ssä tar
koitetut velvoitteensa tai muuten niistä lailli
sesti vapautuneensa, on sillä oikeus saada 
takaisin 13 §:ssä tarkoitetut varat. 

35 § 
Ulkomainen vakuutusyhtiö (luovuttava yhtiö) 

voi sosiaali- ja terveysministeriön suostumuk
sella luovuttaa Suomessa harjoittamansa va
kuutusliikkeen vakuutuskannan tai sen osan 
suomalaiselle vakuutusyhtiölle tai ulkomaiselle 
vakuutusyhtiölle ( vastaanottava yhtiö), jolla on 
toimilupa harjoittaa sellaista vakuutusliikettä 
Suomessa. 

Kun yhtiö osoittaa täyttäneensä 16 §:ssä tar
koitetut velvoitteensa tai muuten niistä lailli
sesti vapautuneensa, on sillä oikeus saada 
takaisin 13 a §:ssä tarkoitetut vakuutena olevat 
varat. 

35 § 
Ulkomainen vakuutusyhtiö (luovuttava yh

tiö), jolla on toimilupa vakuutusliikkeen harjoit
tamiseen Suomessa, voi sosiaali- ja terveysmi
nisteriön suostumuksella luovuttaa Suomessa 
harjoittamansa vakuutusliikkeen vakuutuskan
nan tai sen osan suomalaiselle vakuutusyhtiölle 
tai toiselle ulkomaiselle vakuutusyhtiölle (vas
taanottava yhtiö), jolla on toimilupa harjoittaa 
sellaista vakuutusliikettä Suomessa. Toimiluvan 
Suomessa saanut ulkomainen vakuutusyhtiö voi 
asetuksella sliädetyissä tapauksissa ministeriön 
suostumuksella ja ministeriön mlilirälimin ehdoin 
luovuttaa yhtiön Suomen edustuston vakuutus
kannan tai sen osan toiselle ulkomaiselle vakuu
tusyhtiölle tai vastaanottaa ulkomaiselta vakuu
tusyhtiöltli vakuutuskannan tai sen osan. 



44 1992 vp- HE 363 

Voimassa oleva laki 

Mitä vakuutuskannan luovuttamisesta on 
säädetty vakuutusyhtiölain 16 luvun 3 ja 
5 §:ssä, on soveltuvin osin voimassa 1 momen
tissa tarkoitetusta vakuutuskannan ja sen osan 
luovuttamisesta. Luovuttavaa yhtiötä ei kuiten
kaan ole velvoitettava antamaan yhtiön osak
kaille tietoa vakuutusyhtiölain 16 luvun 3 §:n 2 
momentissa tarkoitetusta kuulutuksesta. Mitä 
vakuutusyhtiölain 16 luvun 5 §:n 2 momentissa 
on säädetty luovuttaneen yhtiön kotipaikasta, 
sovelletaan yhtiön edustuston sijaintipaikkaan. 

37 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö pitää rekisteriä 

toimiluvan saaneista ulkomaisista vakuutusyh
tiöistä. Kustakin yhtiöstä merkitään rekisteriin: 

2) yhtiön pääasiamiehen täydellinen nimi, 
kansalaisuus ja kotipaikka; 

Ehdotus 

Mitä vakuutuskannan luovuttamisesta sää
detään vakuutusyhtiölain 16 luvun 3 ja 5 §:ssä, 
on soveltuvin osin voimassa 1 momentissa 
tarkoitetusta vakuutuskannan ja sen osan luo
vuttamisesta, jollei ministeriö myönnä tästä 
poikkeusta. Luovuttavaa yhtiötä ei kuitenkaan 
ole velvoitettava antamaan yhtiön osakkaille 
tietoa vakuutusyhtiölain 16 luvun 3 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetusta kuulutuksesta. Mitä va
kuutusyhtiölain 16 luvun 5 §:n 2 momentissa 
säädetään luovuttaneen yhtiön kotipaikasta, 
sovelletaan yhtiön edustuston sijaintipaikkaan, 
jos yhtiöllä on edustusto Suomessa. 

37 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö pitää rekisteriä 

toimiluvan saaneista ulkomaisista vakuutusyh
tiöistä. Kustakin yhtiöstä merkitään rekisteriin: 

2) yhtiön pääasiamiehen täydellinen nimi, 
kansalaisuus ja kotipaikka sekä, jos yhtiön 
pääasiamiehenä toimii suomalainen yhteisö, tä
män yhteisön nimi ja kotipaikka sekä yhteisön 
edustajakseen nimeämän henkilön täydellinen 
nimi, kansalaisuus ja kotipaikka; 

41 § 

Haaste katsotaan yhtiölle toimitetuksi, kun 
se on annettu tiedoksi pääasiamiehelle. Jos 
pääasiamiehenä toimii suomalainen vakuutus
yhtiö, katsotaan haaste vastaavasti toimitetuk
si, kun se on annettu tiedoksi suomalaisen 
vakuutusyhtiön toimitusjohtajalle tai hallituk
sen jäsenelle. 

43§ 
Joka 
1) ulkomaisen vakuutusyhtiön lukuun har

joittaa vakuutusliikettä Suomessa ilman toimi
lupaa tai 3 §:n 1 momentin säännösten vastai
sesti, tai 

on tuomittava siten, kuin vakuutusyhtiölais
sa säädetään vakuutusliikkeen luvattomasta 
harjoittamisesta. 

Haaste katsotaan yhtiölle toimitetuksi, kun 
se on annettu tiedoksi pääasiamiehelle. Jos 
pääasiamiehenä toimii suomalainen yhteisö, 
katsotaan haaste vastaavasti toimitetuksi, kun 
se on annettu tiedoksi yhteislJn edustajakseen 
nimeämälle henkilölle. 

43§ 
Joka 
1) ulkomaisen vakuutusyhtiön lukuun har

joittaa vakuutusliikettä Suomessa ilman toimi
lupaa tai 3 §:n 1 ja 2 momentin säännösten 
vastaisesti, tai 

on tuomittava siten, kuin vakuutusyhtiölais
sa säädetään vakuutusliikkeen luvattomasta 
harjoittamisesta. 
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Voimassa oleva laki 

44§ 
Joka 
1) antaa sosiaali- ja terveysministeriölle vää

riä tietoja asiakirjassa, joka on annettava tä
män lain nojalla, 

2) rikkoo tämän lain säännöksiä selvitysme
nettelyä koskevan koskevan kertomuksen laati
misesta, tai 

3) ministeriön 27 §:n nojalla määräämän 
kiellon vastaisesti luovuttaa tai panttaa yhtiön 
hallinnassa Suomessa olevaa omaisuutta, on 
tuomittava siten, kuin vakuutusyhtiölaissa on 
säädetty vakuutusyhtiörikoksesta. 

45 § 
Joka laiminlyö 3 §:n 2 momentissa tarkoite

tussa tapauksessa hakea sosiaali- ja terveysmi
nisteriön lupaa, on tuomittava siten, kuin 
vakuutusyhtiölaissa on säädetty vakuutusyhtiö
rikkomuksesta. 

Ehdotus 

44§ 
Joka 
1) antaa sosiaali- ja terveysministeriölle vää

riä tietoja asiakirjassa, joka on annettava tä
män lain nojalla, tai 

2) ministeriön 26 a, 26 c tai 27 §:n nojalla 
määräämän kiellon vastaisesti luovuttaa tai 
panttaa yhtiön hallinnassa Suomessa olevaa 
omaisuutta, 

on tuomittava rangaistukseen siten kuin va
kuutusyhtiölaissa säädetään vakuutusyhtiöri
koksesta. 

45 § 
Joka 
1) laiminlyö 3 §:n 4 momentissa tarkoitetus

sa tapauksessa hakea sosiaali- ja terveysminis
teriön lupaa, tai 

2) rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpäätök
sen tai selvitysmenettelyä koskevan kertomuksen 
laatimisesta, 

on tuomittava rangaistukseen siten kuin va
kuutusyhtiölaissa säädetliän vakuutusyhtiörik
komuksesta. 

46 a§ 
Sen estämättä, mitä 46 §:ssä säädetään, sosi

aali- ja terveysministeriöllä on oikeus luovuttaa 
vakuutussalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja syyt
täjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämi
seksi, muualla laissa edellli mainittujen tietojen 
saantiin oikeutetulle viranomaiselle sekä, jos 
annettavat tiedot toisessa valtiossa kuuluvat sa
lassapitovelvollisuuden piiriin, toisen valtion va
kuutustoimintaa valvovalle viranomaiselle. 

46 b § 
Sen estämättä, mitä 46 §:ssä säädetään, ulko

maisen vakuutusyhtiön on ennen liiketoimen lop
puun suorittamista tai, jos ennakkoilmoituksen 
tekeminen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta, vii
pymättä liiketoimen suorittamisen jälkeen ilmoi
tettava sosiaali- ja terveysministeriölle, jos sillä 
on syytä epäillä siltä pyydettyihin palveluihin 
käytettävien varojen laillista alkuperää. Tehdys
tä ilmoituksesta ei saa kertoa ilmoituksen koh
teelle. 

Ulkomaisen vakuutusyhtiön on lisäksi säilytet-
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Voimassa oleva laki 

47 § 

Valtioneuvoston tai sosiaali- ja terveysminis
teriön päätös tai määräys, joka on annettu 
17 §:n 3 momentin, 23 tai 25 §:n, 26 §:n 1-3 
momentin tai 27 §:n nojalla, voidaan panna 
täytäntöön valituksesta huolimatta. 

Ehdotus 

tävti ja annettava ministeriölle sen pyynnöstti 
kaikki käytetttivisstitin olevat tiedot ja asiakirjat, 
joilla saattaa olla merkitystti asian selvitttimises
sti. 

Ministeriön on ilmoitettava asiasta edelleen 
asianomaiselle esitutkintaviranomaiselle, jos mi
nisteriöllti on ulkomaisen vakuutusyhtiön ilmoi
tuksen tai tarkastustoiminnassaan saamiensa tie
tojen nojalla perusteltua aihetta epäillti, että 
ulkomaisen vakuutusyhtiön palveluja ktiytettiän 
tai aiotaan ktiytttiä rikollisesta toiminnasta pe
rtiisin olevien varojen todellisen luonteen, alku
perän tai sijainnin taikka niihin kohdistuvien 
mtitirätimistointen tai oikeuksien peitttimiseen tai 
häivyttämiseen. 

Ministeriöllti on oikeus 3 momentissa tarkoi
tetussa tapauksessa antaa ulkomaiselle vakuu
tusyhtiölle määrtiys pidättyä suorittamasta liike
tointa eninttitin seitsemtin ptiivän ajaksi, jos 
tällainen pidättyminen on tarpeen esitutkintatoi
menpiteitti varten. 

Ministeriölle, ulkomaiselle vakuutusyhtiölle 
sekä niiden puolesta vilpittömässti mielessä toi
mineille henkilöille ei aiheudu vastuuta ttimän 
pyktilän mukaisista toimenpiteistä mahdollisesti 
aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta. 

Rahoitusjärjestelmtin rahanpesutarkoituksiin 
ktiyttämisen esttimisestti annetun Euroopan yh
teisöjen neuvoston direktiivin (911308/ETY) täy
ttintöönpanon edellyttämtit tarkemmat mtitirtiyk
set antaa ministeriö. 

47 § 

Valtioneuvoston tai sosiaali- ja terveysminis
teriön päätös tai määräys, joka on annettu 
17 §:n 3 momentin, 23 tai 25 §:n, 26 §:n 1-3 
momentin, 26 a §:n, 26 c §:n 2 momentin, 
27 §:n taikka 46 b §:n 1, 2 tai 4 momentin 
nojalla, voidaan panna täytäntöön valituksesta 
huolimatta. 

48 a § 
Tämtin lain säännöksistti voidaan asetuksella 

stiättiti sellaisia poikkeuksia, jotka johtuvat kan
sainvälisen sopimuksen määrtiyksistti tai vieraan 
valtion kanssa tehdystti vastavuoroisesta sopi
muksesta. 

Rinnakkaisvakuutuksen, oikeusturvavakuutuk
sen ja matkailijoille annettavan avun osalta voi 
sosiaali- ja terveysministeriö myönttiti sellaisia 
poikkeuksia tämän lain sätinnöksistä tai antaa 
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Ehdotus 

sellaisia tarkempia määräyksiä, jotka johtuvat 
Euroopan talousalueesta tehdystä sopimuksesta. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 

Ulkomaiseen vakuutusyhtiöön, jolle on ennen 
tämän lain voimaantuloa myönnetty lupa harjoit
taa vakuutusliikettä Suomessa, sovelletaan mai
nitun ajankohdan jälkeen tätä lakia, jollei jäl
jempänä tästä laista muuta johdu. 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva 
toimilupahakemus on täydennettävä tämän lain 
vaatimusten mukaiseksi. 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevan 
toimilupahakemuksen osalta 7 a §:ssä tarkoitet
tu kuuden kuukauden määräaika lasketaan ai
kaisintaan lain voimaantulosta. 

Ulkomaisella vakuutusyhtiöllä, joka on toi
minnassa tämän lain tullessa voimaan, on sosi
aali- ja terveysministeriön pitämään toimilupare
kisteriin merkityn toimiluvan mukainen oikeus 
vakuutusliikkeen harjoittamiseen. Ministeriön on 
kuitenkin kahden vuoden kuluessa tämän lain 
voimaantulosta merkittävä pitämäänsä toimilu
parekisteriin yhtiön harjoittaman toiminnan pe
rusteella ja yhtiötä kuultuaan ne vakuutusluokat 
ja luokkaryhmät, joiden mukaista toimintaa yh
tiö saa tästä merkinnästä tiedon saatuaan har
joittaa. Jos toimiluvan sisällöstä syntyy erimie
lisyyttä, asian ratkaisee valtioneuvosto. 

Sen estämättä, mitä 3 §:n 4 momentissa 
säädetään, ulkomainen vakuutusyhtiö, vakuutus
yhtiöt tai vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset 
yhdessä saavat edelleen omistaa ne osakkeet tai 
osuudet, jotka ne saivat laillisesti omistaa ennen 
tämän lain voimaantuloa. Jos ulkomaisen vakuu
tusyhtiön, vakuutusyhtiöiden tai vakuutusyhtiöi
den ja vakuutusyhdistysten yhdessä omistamien 
osakkeiden tai osuuksien määrä tai laissa tar
koitettu määräysvalta ylittää tämän lain voi
maan tullessa laissa säädetyn enimmäismäärän, 
ulkomaisen vakuutusyhtiön, vakuutusyhtiöiden 
tai vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten yh
teinen osuus omistettavan yhteisön osakkeista, 
osuuksista tai määräämisvallasta ei saa nousta 
tämän lain voimaan tullessa olleesta määrästä. 
Jos ulkomaisen vakuutusyhtiön, vakuutusyhtiöi
den tai vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten 
yhteinen osuus on tämän lain voimaantulon 
jälkeen alentunut, mutta edelleen ylittää laissa 
säädetyn enimmäismäärän, tämä osuus ei enää 
saa nousta näin alentuneesta määrästä. Ministe-
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Ehdotus 

riö voi hakemuksesta antaa luvan poiketa siitä, 
mitä tässä momentissa säädetään. 

Ulkomaisen vakuutusyhtiön, joka on toimin
nassa tämän lain tullessa voimaan, on vuoden 
kuluessa tämän lain voimaantulosta saatettava 
sen Suomen edustuston peruspääoma, vakuus, 
toimintapääoma ja vakavaraisuus vastaamaan 
tämän lain 13-13 c §:ssä asetettuja vaatimuk
sia. 
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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 moottoriajoneuvoille 
- muille maa-ajoneuvoille kuin moottoriajoneuvoille 

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 

49 

Liite 2 

7. Kuljetettavat tavarat (mukaan lukien kauppa- ja matkatavarat sekä kaikki muut tavarat) 
Kaikki kuljetettaville tavaroille tai matkatavaroille aiheutuneet vahingot kuljetustavasta 
riippumatta. 

8. Tulipalo ja luonnonvoimat 
Kaikki omaisuudelle (paitsi 3, 4, 5, 6, 7 luokkaan sisältyvälle) aiheutuneet vahingot, 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 vahingot, joiden 
syynä on raesade tai halla tai jokin muu kuin 8 kohdassa mainittu tapahtuma, kuten varkaus. 

7 321874N 
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10. Moottoriajoneuvovastuu 
Kaikki vastuut, jotka aiheutuvat maalla (mukaan lukien rahdinkuljettajan vastuu) käytettä
vien moottoriajoneuvojen käytöstä. 

11. Dmakuljetusvastuu 
Kaikki ilma-alusten käytöstä (mukaan lukien rahdinkuljettajan vastuu) aiheutuvat vastuut. 

12. Vastuu aluksista (meri-, järvi-, joki- ja kanava-aluksista) 
Kaikki laivojen, alusten tai veneiden käytöstä merellä, järvillä, joilla tai kanavilla aiheutuneet 
vastuut (mukaan lukien Tahdinkuljettajan 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 riittämättömyys (yleinen) 
-huono sää 
- etuuksien menetys 
- jatkuvat yleiskulut 
- ennakoimattomat liikekulut 
- markkina-arvon lasku 
- vuokran tai tulojen menetys 
- muut kuin yllä mainitut välilliset kaupalliset 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. 
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Henkivakuutusluokat 1-4 

1. Seuraavat vakuutusliikkeen lajit, milloin niitä harjoitetaan sopimusperusteisesti: 
(a} Henkivakuutukset eli erityisesti seuraavat vakuutukset: vakuutus elämisen varalta, vakuutus 

kuoleman varalta, vakuutus tietyn eliniän saavuttamisen tai sitä aikaisemman kuoleman varalta, 
henkivakuutus vakuutusmaksujen palautuksin. 

(b) Eläkevakuutukset. 
(c} Henkivakuutusyhtiön henki- ja eläkevakuutusliikkeen harjoittamisen ohella myöntämät 

muut henkilövakuutukset eli erityisesti seuraavat vakuutukset: henkilövahingon, työkyvyttömyys 
mukaan lukien, varalta otettu vakuutus, vakuutus tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta, 
vakuutus tapaturman tai sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden tai invaliditeetin varalta. 

2. Vakuutus avioliiton varalta, vakuutus syntymän varalta. 
3. Vakuutukset, joita tarkoitetaan edellä 1 luokan a ja b alakohdissa ja joissa vakuutuksiin 

liittyvät edut on vakuutussopimuksessa sidottu tiettyjen sijoitusten kehitykseen. 
4. Pysyvä sairausvakuutus 




